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1. Všeobecná charakteristika organizácie 
 

Kultúrne centrum Abova (ďalej KCA) bolo zriadené 1.januára 2009 uznesením 
zastupiteľstva KSK č.522/2008 zo dňa 27.10. 2008 na dobu neurčitú, a to vo forme 
príspevkovej organizácie. KCA je od 1.1.2013 rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi 
príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet Košického samosprávneho kraja. KCA sa riadi 
zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších 
predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Predmetom činnosti KCA je vykonávať osvetovú činnosť v súlade so zákonom č. 
189/2015 Z.z. o kultúrno – osvetovej činnosti. Na základe zriaďovacej listiny je predmetom 
činnosti centra najmä: prepojiť a zintenzívniť regionálnu a miestnu kultúru v 64 obciach 
región Košice – okolie, usmerňovať rozvoj kultúry v podmienkach miest a obcí, uchovávať a 
zveľaďovať kultúrne hodnoty, koordinovať a uskutočňovať kultúrne a tvorivé aktivity v 
jednotlivých odboroch a žánroch záujmovej a umeleckej činnosti, zabezpečovať úlohy 
informatiky v celom systéme miestnej kultúry a podieľať sa na tvorbe registra kultúry a 
kultúrnych aktivít.  

Od 1.novembra 2012 KCA spravuje areál Pamätníka oslobodenia a víťazstva a Sieň 
bojovej slávy v Dargovskom priesmyku.  Od 1. januára 2015 vykonáva KCA svoju činnosť na 
území 71 obcí regiónu Košice – okolie. 

KCA sídli v  obci Bidovce v prenajatých nebytových priestoroch administratívnej budovy 
obce. Priestory KCA tvoria 4 kancelárie, 1 miestnosť hygienického zariadenia a 1 miestnosť 
skladových priestorov. Z tohto dôvodu KCA všetky podujatia realizuje v spolupráci 
s miestnymi samosprávami, ktoré mu poskytujú priestory kultúrnych domov, obecných 
úradov, nádvorí a amfiteátrov. 

Profilácia KCA v deviatom roku fungovania pokračovala na základe predchádzajúcich 
skúseností a potrieb regiónu, v spolupráci s Odborom kultúry a cestovného ruchu KSK 
(metodika a odporúčania pre vedenie organizácie) a starostami obcí regiónu. Dostáva sa aj 
naďalej do povedomia obyvateľov regiónu Abov a získava si pevné miesto pri rozvoji kultúry 
v tomto regióne. Pomáha spoznávať kultúru a kultúrnu identitu obyvateľom žijúcim v okrese 
Košice – okolie (región Abov), objavovať nové talenty v kultúrnej oblasti a podporovať ich 
rozvoj. 

 

Obce v pôsobnosti KCA od 1.1.2015 
združené do 7 mikroregiónov 
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2. Komplexné zhrnutie predchádzajúceho roka 
 

V roku 2017 centrum zorganizovalo všetky naplánované podujatia na kvalitatívne 
vysokej úrovni. Počas roka boli zorganizované podujatia, či už väčšieho alebo menšieho 
charakteru v každom spádovom mikroregióne (Kecerovský MR, Olšavský MR, Toryšský MR, 
Slanský MR, MR Hornád, MR Ružín a MR Pod Mošníkom). Takto sa KCA dostáva postupne do 
povedomia všetkých 71 obcí okresu Košice – okolie. Okrem ťažiskových podujatí KCA 
zorganizovalo aj mnoho podujatí menšieho charakteru – tvorivé dielne, odborné 
a vzdelávacie semináre, podujatia TĽK – vidiecke tábory, koncerty a pod. Počas roka sa 
podieľalo aj ako spoluorganizátor na podujatiach organizovaných obcami a združeniami 
v regióne (Dni obcí, Pietne akty pri Pamätníku víťazstva...). V roku 2017 KCA rozšírilo svoje 
aktivity aj o ďalšie podujatia v rôznych oblastiach ZUČ, ako napríklad Strunobranie – krajská 
hudobná prehliadka, Fanfarafest – prehliadka dychových súborov, Zimný folklórny večer 
v obci Košická Belá a pod. 

Počas roka 2017 KCA poskytovalo a  naďalej bude poskytovať odbornú, metodickú aj 
praktickú pomoc v oblasti kultúry obciam a subjektom v spádovom regióne.  

2.1 Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti 
 

K úspechom KCA v roku 2017 sa radí už samotný fakt, že KCA úspešne zrealizovalo 13 
podporených projektov, na ktorých úspešnosť nadväzuje i v tomto roku 2018. Podujatia, 
ktoré KCA už organizuje pravidelne a každoročne, sa stali na základe zaujímavosti a kvalite 
žiadané a vyhľadávané laickou i odbornou verejnosťou. Radia sa sem, popri všetkých 
ťažiskových podujatiach (tie sú opísané v iných kapitolách), podujatia ako Vianočné koncerty, 
Tvorivé dielne, zabezpečenie podujatia – Pietny akt kladenia vencov na počesť padlých v II. 
svetovej vojne pri Pamätníku víťazstva v Dargovskom priesmyku, zabezpečenie podujatí 
kultúrneho charakteru v súvislosti s požiadavkami obcí v regióne – výročie obce, slávnostné 
zhromaždenia, dni osláv a i.  

Po prvýkrát KCA zorganizovalo v roku 2017 dve podujatia, ktoré prispeli k rozšíreniu 
aktivít KCA v oblasti kultúry a prispeli k jej rozvoju v regióne. Boli nimi (pokračuje sa v nich 
i v tomto roku): 
 Strunobranie  - Krajská postupová súťažná prehliadka neprofesionálnych hudobných skupín    
                         a sólistov, 5.5.2017 Haniska      

Fanfarafest  - Prehliadka detských a mládežníckych dychových hudieb,  09.07.2017  
                         Trstené pri Hornáde 

Svojou činnosťou sa KCA zameriava i na sociálne znevýhodnenú verejnosť. Konkrétne je 
to organizovanie táborov pre rómske deti. Takým bol tábor realizovaný v Herľanoch 31.7. – 
4.8.2017. Veľkým prínosom, konkrétne pre oblasť ľudového spevu, bolo zorganizovanie 
Odborného seminára pre sólistov a spevácke skupiny z regiónu Abov. Seminár sa konal po 
dva dni 4.3.2017 v Rozhanovciach a 5.3.2017 v Bohdanovciach. Vzdelávanie v oblasti 
ľudového spevu pokračovalo 21.10.2017 v Bidovciach a 22.10.2017 v Čani. Semináre slúžili 
nie iba ako príprava spevákov na každoročnú prehliadku Dargovská ruža vo Svinici (každý 
tretí rok má prehliadka charakter postupovej súťaže), ale i ako odborné vzdelávanie v 
prednese piesní na verejných vystúpeniach, tréning a skvalitnenie celkového spevu 
jednotlivcov či speváckych skupín. Odborníkmi, ktorí semináre lektorovali bola zostavená 
príručka metodiky spevu, ktorá slúži svojmu účelu.   
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O zvýšení povedomia o KCA u verejnosti svedčí skutočnosť, že KCA bolo oslovené pre 
spoluprácu na organizovaní Školy tanca. Podujatie je určené laickej i odbornej verejnosti za 
účelom verejnej výučby ľudových tancov. Škola tanca bola realizovaná v spolupráci s FS 
Jahodná z Košíc, a to dvakrát: 24.10.2017 a 6.2.2017 v Košiciach. 
FSk Beľanka z Košickej Belej uskutočnila za výraznej pomoci KCA 9. ročník Zimného 
folklórneho večera v Košickej Belej. Ďalším kvalitným počinom KCA v roku 2017 bolo 
zorganizovanie podujatia – Koncert Michala Smetanku. Michal Smetanka, ktorý je výrobcom 
hudobných ľudových nástrojov, interpretom, pedagógom, multiinštrumentalistom a v roku 
2008 sa stal nositeľom prestížneho ocenenia ľudových výrobcov - Kráľ Európskeho ľudového 
remesla, sa verejnosti predstavil 28.10.2017 v Košickej Polianke. Michal Smetanka vystúpil aj 
16.12.2017 vo Svinici na ďalšom podujatí organizovanom KCA so Zabudnutými vianočnými 
piesňami.  

Výrazným počinom KCA, ktorý považujeme za úspech bolo v roku 2017 zreštaurovanie 
súsošia Pamätníka víťazstva v Dargovskom priesmyku. Reštaurovanie tohto súsošia 
zabezpečila reštaurátorská firma VILLARD pod odborným dozorom akademického sochára 
profesora Jozefa Poruboviča a Ing. Tibora Machatu. Pamätník bol zreštaurovaný v celkovej 
sume 22 188 eur a finančné prostriedky na jeho zreštaurovanie nám poskytol Košický 
samosprávny kraj.  
 

Z problémových oblastí je v popredí predovšetkým aktuálnosť nedostatku financií na 
zabezpečenie podujatí. Napriek tomu, že je schválená dotácia ku danému projektu, pôvodná 
požadovaná suma je však znížená a tým vzniká problém s  riešením tohto faktu. 
Vykalkulované sumy sa teda musia následne upraviť a tak prispôsobiť danej situácii. Napriek 
týmto ťažkostiam KCA vykazuje úspešnosť so zvládnutím a realizáciou daných podujatí.  

Problémovou oblasťou je i účasť verejnosti (diváci) na podujatiach. Malá účasť divákov 
však nesvedčí o kvalite podujatia. Tento fakt je veľakrát dávaný do popredia a pri takomto 
neúplnom hodnotení vyznieva podujatie ako neúspešné. Opak je však pravdou.  KCA svojimi 
aktivitami prispieva k šíreniu kultúry v regióne a svojou činnosťou prispieva k všeobecnému 
zlepšeniu situácie. Účasť divákov sa nedá nijako ovplyvniť – čo sa týka propagácie svojich 
podujatí, KCA v tomto smere vyvíja aktivity - účasť diváka teda stojí na samotnom, 
konkrétnom jedincovi.  

Problémovou oblasťou, ktorú KCA dlhodobejšie rieši a poukazuje na ňu je rekonštrukcia 
Siene bojovej slávy, ktorá sa uskutočnila v roku 2015. Po uvedení siene do prevádzky vznikli 
problémy so zatekaním vody, nadmernou vlhkosťou a vznikom plesní. KCA tieto problémy 
konzultuje  s Odborom kultúry a cestovného ruchu KSK a Odborom financií, implementácie 
a prípravy projektov KSK. Na túto rekonštrukciu bolo uplatnené reklamačné konanie 
u zhotoviteľa rekonštrukcie. Znehodnotené vybavenie bolo vymenené a ďalšie závady sú 
naďalej v štádiu reklamácie. Mali by byť odstránené v priebehu roka 2018 a potom je 
naplánované inštalovanie expozície a uvedenie siene do bežnej prevádzky. 

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 46 51 

KULT – 1. Modul, riadok 1., 
stĺpec 1 
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Počet účastníkov podujatí KOČ 7  956 
 

7 485 
KULT – 1. Modul, riadok 1., 
stĺpec 2 

Súťaže, prehliadky - počet 
7 
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KULT – 3. Modul, riadok 2, 
stĺpec 1 

Počet návštevníkov na súťažiach a prehliadkach 
vrátane účinkujúcich 2 320 2 040 

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

Festivaly- počet 2 2 
KULT – 3. Modul, riadok 15, 
stĺpec 1 

Počet návštevníkov na festivaloch vrátane 
účinkujúcich 2 525 2 673 

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

Celkový počet aktivít 46 51 
vypĺňať ako v 
predchádzajúcich rokoch 

Platená návštevnosť spolu – počet platiacich 2 606 2 466 
 vypĺňať ako v 
predchádzajúcich rokoch 

Neplatená návštevnosť spolu – počet neplatiacich 7 956 8 952 
vypĺňať ako v 
predchádzajúcich rokoch 

Finančná oblasť 2016 2017 
 

cieľ:  znižovať náklady a zvyšovať mieru samofinancovania 

Náklady spolu       

náklady spojené s KOČ 124 887  122 769 KULT – 5. Modul, r. 19 

Náklady na činnosť 45 951 20 914 KULT – 5. Modul, r. 20 

mzdové náklady celkom (vrátane odvodov)  69 660 78 995 
KULT – 5. Modul, r. 
22+r.24+r.25 

Prevádzkové náklady 25 974 20 481 KULT -  5. Modul, r. 27 

Kapitálové výdavky  0 0 KULT -  5. Modul, r. 32 

Bežné výdavky   

výdavky na prevádzku 95 208 119 949,08   k 31.12., účtovné výkazy 

výdavky na činnosť 31 247,50 48 195,62   k 31.12. , účtovné výkazy 

    

 Príjmy spolu 135 160  121 934  KULT – 5. Modul, r.1,  

Transfer od zriaďovateľa    

na bežné výdavky 98 933 85 346   k 31.12., účtovné výkazy 

na kapitálové výdavky  0 0   k 31.12. , účtovné výkazy 

spolu 98 933  85 346   KULT – 5.Modul, r. 4 

Ďalšie príjmy    

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

z vlastnej  činnosti 4 837   6 844 
KULT – 5.Modul, r. 15+16 
+17vstupné, vložné, poplatky,  

dary a sponzorské 1 200  1 500  KULT – 5.Modul, r. 12 

spolu  6 037  8 344    

Externé grantové a projektové zdroje   

kultúrne poukazy 605   844  získaná suma 

transfery z rozpočtu obcí, miest 0 0 KULT – 5.Modul, r. 5 

domáce projekty: tuzemské granty spolu  22 400  27 400 KULT – 5.Modul, r. 8 

zahraničné projekty: zahraničné granty spolu 0   0  KULT – 5.Modul, r. 10 

počet podaných projektov  15   16 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 12   14 

výška získaných financií z externých grantov a 
projektov spolu  23 005 28 244  
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 Vnútorné procesy, inovácie,  marketing 2016 2017   

cieľ:   cielená propagácia, zavádzanie inovácií 

počet aktivít realizovaných v spolupráci s inými KZ v 
KSK 0  1    

počet nových partnerstiev 2  5    

počet nových kľúčových aktivít 2  5  

možno popísať nižšie 
v komentároch alebo v ďalších 
kapitolách 

počet kľúčových mediálnych výstupov 30  40  

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

Strategický rozvoj 2016 2017   

cieľ:  systematický a dynamickejší vlastný rozvoj 

definovaná stratégia rozvoja áno áno áno, nie 

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

plnenie prioritných cieľov v roku 2017 
Optimalizovať prevádzku zariadení 

kultúrnych aktérov 

zreštaurovanie Pamätníka 
víťazstva  v Dargovskom 
priesmyku, na ktoré poskytol 
prostriedky KSK 

 
Optimalizovať prevádzku zariadení kultúrnych aktérov: Tento cieľ sme v roku 2017 plnili 
zreštaurovaním Pamätníka víťazstva v Dargovskom priesmyku, na ktoré nám poskytol 
finančné prostriedky Košický samosprávny kraj. Taktiež sme požiadali vytvorenie novej 
pozície údržbára a pozície lektora k pamätníku, aby bolo možné zabezpečiť optimálnu správu 
objektu. Zamestnancom KCA boli poskytnuté vzdelávanie a účasť na školeniach, taktiež si 
medzi sebou odovzdávali poznatky (boli prijatý noví zamestnanci). V roku 2017 KCA zvýšilo aj 
svoje prímy - či už získavaním grantov z Fondu na podporu umenia, Úradu vlády alebo MK 
SR. Vyšší príjem sme zaznamenali aj zo vstupného.   
 
Skvalitniť pôsobenie školského systému na deti a mládež za účelom zvýšenia ich kultúrneho 
povedomia a ich systematického zapojenia do iniciatív v oblasti kultúry – KCA celoročne 
spolupracuje so Školským úradom a školskými zariadeniami prostredníctvom tvorivých 
aktivít. Spolu so ZŠ v Bidovciach vyvinulo KCA spoluprácu, ktorej cieľom je vytvorenie 
tanečno – speváckeho  krúžku, z ktoré sa vyprofiluje detský folklórny súbor. 
 
Rozvinúť stagnujúci región- KCA vyhľadáva nové ľudské zdroje v regióne, ktoré by svojimi 
zručnosťami a postojom ku kultúre mohli ďalej rozvíjať stagnujúci región. Snažíme sa 
využívať miestnych remeselníkov a kultúrnych aktérov pri vytváraní našich programov, 
morálne, metodicky a finančne podporovať talenty v oblasti kultúry. Podľa potreby na 
podujatiach spolupracujeme s obyvateľmi regiónu aj prostredníctvom zmlúv a dohôd  
o pracovnej činnosti. 
 
Vytvoriť systém podpory kultúrnych aktérov na miestnej a regionálnej úrovni – Celoročne 
prebieha zo strany KCA podpora miestnych aktérov formou poskytnutia metodiky, 
spolupráce, koordinácie, školení a zapájaním do projektov. Snažíme sa podporovať aj 
kultúrny život v menších vidieckych obciach, v ktorých kultúrne podujatia nemajú veľké 
zázemie, a to aj na úkor nižšej návštevnosti ako by to bolo v rozvinutejších oblastiach 
regiónu. 
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Rozvinúť spoluprácu kultúrnych aktérov vo všetkých sférach pôsobenia v regióne Košického 
kraja – KCA aj naďalej buduje nové partnerstvá či už s obcami v spádovej oblasti alebo 
s inými inštitúciami. V roku 2017 sme nadviazali partnerstvo s ÚĽUVom v Košiciach, 
Bábkovým divadlom v Košiciach, FS Jahodná z Košíc, FSk Beľanka z Košickej Belej a 
neziskovou organizáciou SAVRIA.  KCA sa snaží o spoluprácu pri organizácii viacodvetvových 
podujatí /napr. Dni mikroregiónov, kde sú zastúpené viaceré oblasti kultúry (tanec, spev, 
hudba rôznych žánrov, gastronómia) prezentované regionálnymi umelcami/, ktoré 
prispievajú k posilneniu identity regiónu.  
 
Zvýšiť mieru propagácie  všetkých záujmových oblastí a sfér kultúry a zlepšiť marketing 
existujúcich a pripravovaných podujatí – KCA venuje značnú pozornosť propagácii podujatí 
a samotnej organizácii týchto podujatí rôznymi formami - výves plagátov, billboardov, 
doručovanie propagačných materiálov do schránok obyvateľov v spolupráci so Slovenskou 
poštou, reklamné video spoty na veľkoplošných obrazovkách v obchodných centrách, 
uverejňovanie článkov v novinách, tlačové správy v rozhlase, propagácia na web stránke 
a facebooku. Na konci roka KCA vydalo informačnú brožúrku o organizácii a jej činnosti 
a DVD, ktoré zachytáva v skratke kultúrne podujatia organizované KCA v roku 2017. Tieto 
materiály boli rozposlané 71 obciam regiónu Abov a ďalším kultúrnym zariadeniam 
a aktérom v Košickom samosprávnom kraji. 

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

 Aktivita Popis 

ABOVSKÉ  FOLKLÓRNE 
SLÁVNOSTI  EUROFOLK 
ROZHANOVCE 
 
49.ročník 

Festival je ťažiskovým podujatím v rámci Košického 
samosprávneho kraja. Je prezentáciou regionálnej tradičnej 
ľudovej kultúry, prezentáciou víťazov regionálnych a krajských 
súťaží, prienikom folklóru a iných žánrov. Podujatie prezentuje 
i tradičné remeslá, tradičnú domácu kuchyňu. Festival prezentuje 
už tradičné typy programov, ako aj programy v novom poňatí 
a prístupe ich tvorcov a účinkujúcich. Pre verejnosť (návštevníkov 
podujatia) sú pripravované tvorivé dielne (pre deti i dospelých) 
zamerané na výrobu umeleckých predmetov, ochutnávka 
regionálnych špecialít, detské divadielka, jazda na koni, minizoo 
domácich zvierat a i. Súčasťou podujatia je sprievod účinkujúcich 
obcou  – živá upútavka. Podujatie udržiava a prehlbuje záujem 
o ľudovú kultúru vo všetkých jej podobách, vytvára priestor pre 
stretnutie rôznych národností a tak prispieva k rozvíjaniu a 
oboznamovaniu sa s kultúrnym bohatstvom  Slovenska a iných 
národov.   

DARGOVSKÁ RUŽA 
 
47.ročník 

Podujatie je nesúťažná prehliadka v speve ľudových piesní, určená 
pre dospelých sólistov spevákov, spevácke duá, spevácke skupiny, 
pôsobiacich v okrese Košice – okolie.  Každý tretí rok má charakter 
postupovej prehliadky. Podujatie aktivizuje spevákov ľudových 
piesní a členov speváckych skupín k samostatným výstupom, k 
vyhľadávaniu, spracovaniu a interpretácii hudobno-speváckeho 
folklórneho materiálu, k objavovaniu nových speváckych talentov 



 

8 
 

v sólovej interpretácii ľudového spevu  Aktivizuje vedúcich a členov 
speváckych zložiek folklórnych kolektívov (folklórnych súborov a 
skupín) k samostatným výstupom, k vyhľadávaniu, spracúvaniu a 
interpretácii hudobno-folklórneho materiálu, dáva priestor  
k verejnej prezentácii a konfrontácii, aj samostatne pôsobiacim  
speváckym skupinám a sólistom v speve. Dáva interpretom priestor 
k verejnej prezentácii a konfrontácii, oboznamuje verejnosť 
s umeleckými hodnotami autentického (pôvodného) hudobno-
folklórneho materiálu. Podporuje existenciu a činnosť speváckych 
kolektívov a sólistov  interpretujúcich hudobno-folklórny materiál.  

ŠAFFOVA  OSTROHA 

Podujatie je súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci.  Podnecuje 
umeleckých vedúcich a interpretov vo folklórnych súboroch a 
skupinách, ako aj neorganizovaných sólistov tanečníkov 
/tanečnice/, k vyhľadávaniu a poznaniu tradičného tanečného 
materiálu, k tvorivému prístupu, k osobitej interpretácii tanečného 
materiálu a zoznamuje verejnosť s hodnotami ľudového tanca, ako 
aj s interpretačnými výkonmi. Vytvára priestor pre verejnú 
prezentáciu detských, dospelých tanečníkov a zástupcov staršej 
generácie tanečníkov. Po ukončení súťaže a vyhlásení výsledkov 
nasledoval seminár s odbornou porotou. Podujatie prehlbuje 
záujem o tradičnú ľudovú kultúru v oblasti tanca, ale i v ostatných 
jej oblastiach. Vychováva mladú generáciu, ako potencionálneho 
pokračovateľa, k úcte a uchovávaniu ľudových tradícií. Vytvára 
priestor pre verejnú prezentáciu ľudového tanca i hudby /tanec za 
sprievodu ľudových hudieb/. 

VALALICKÁ KROJOVANÁ 
PARÁDA 
 
12.ročník 

Hlavným cieľom podujatia je prezentácia regionálnych zvykov 
a tradícií. Je to podujatie tradičnej ľudovej kultúry, ktoré vzdáva 
hold kroju a spôsobu života v minulosti, tradíciám a zvykom. Jeho 
špecifikom je priniesť každým rokom program na inú tému (rok 
2017 – Rok na Above - zachytenie zvykov 4 ročných období) 
a zároveň umelecký program podaný súčasným umeleckým 
videním a tvorivosťou autorov programu so zameraním na tradície 
a zvyky regiónu. Súčasťou podujatia sú i sprievodné aktivity – 
výstava a prezentácia výrobkov remeselníkov z regiónu 
a ochutnávka gastronomických špecialít. Špecifikom podujatia je 
i to, že diváci sa zúčastňujú podujatia odetý do ľudového kroja 
(prípadne majú na sebe súčasti ľudového kroja).  

DETSKÉ DIVADELNÉ KOŠICE 
 
21.ročník 

Podujatie je krajskou postupovou súťažnou prehliadkou, na ktorej 
sa prezentujú výsledky dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov na 
školách a amatérskych súborov a sólistov hrajúcich pre deti 
v rôznych druhoch a žánroch činoherného, bábkového, hudobného 
a pohybového divadla. Detské divadelné Košice zastrešujú Krajskú 
postupovú prehliadku súborov a sólistov divadla hraného deťmi, 
Krajskú postupovú prehliadku súborov a sólistov divadiel hrajúcich 
pre deti. Podujatie vytvára priestor na podporu nadaných a 
talentovaných detí zo základných škôl, základných umeleckých škôl 
a centier voľného času. Dáva možnosť inšpirácie, vzdelávaniu a 
výmene skúseností umelecko-pedagogického vedenia. Toto 
zabezpečuje kvalitatívny rast súborov a jednotlivcov a nenásilnú 
výchovu detského diváka k divadlu a úcte k tradíciám cez 
dramatizáciu ľudovej rozprávky. 
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FESTIVAL STARÉHO UMENIA 
A HISTÓRIE ABOVA 
 
26.ročník 

Účelom podujatia je realizácia prehliadky v oblasti 
neprofesionálneho umenia a realizácia prezentačného podujatia 
v oblasti neprofesionálneho umenia. Podujatie prebieha v dvoch 
rovinách. Po dva dni sa uskutočňujú tvorivé dielne na historickú 
tému pre oslovené školy – Putovanie dejinami regiónu. Tvorivé 
dielne sú spojené  s výkladom a prehliadkou kostola  a kultúrnym 
programom Historickej skupiny Aramis z Košíc - kultúrno-vzdelávací 
charakter podujatia. Hlavný deň festivalu sa nesie v duchu 
prezentačno-umeleckého charakteru podujatia a koná sa 
v románsko-gotickom kostole vo Svinici. V tento deň sa 
predstavujú oslovení umelci pôsobiaci v oblasti hudby. Súčasťou 
podujatia je expozícia regionálnych umelcov – výtvarníci, 
remeselníci, fotografi a pod. Toto podujatie sa organizuje v rámci 
Dní európskeho kultúrneho dedičstva. 

STRUNOBRANIE 

Krajská postupová súťažná prehliadka neprofesionálnych 
hudobných skupín a sólistov je určená pre vekové kategórie mládež 
a dospelí. Prehliadky sa môžu zúčastniť akékoľvek neprofesionálne 
hudobné skupiny alebo sólisti so žánrovým zameraním na 
populárnu hudbu, folk, country, trampská pieseň, etno-pop, rock, 
džez, džez-rocku, blues, world music a pod. Súťažná prehliadka 
umožňuje najlepším neprofesionálnym hudobným skupinám 
a sólistom v Slovenskej republike koncertovať pred odborníkmi i 
širokou verejnosťou, čo napomáha zvyšovať ich umeleckú úroveň. 
Zúčastnené skupiny prostredníctvom tejto súťaže získavajú cenné 
vedomosti v rámci rôznych hudobných žánrov, vzájomne si 
konfrontujú výsledky svojej činnosti na regionálnej, krajskej a 
celoštátnej úrovni. Poslaním súťaže bolo podchytiť talentovaných 
hudobníkov (inštrumentalistov i vokalistov) pôsobiacich v rôznych 
hudobných žánroch. Podporuje tak a ďalej rozvíja u hudobníkov ich 
umeleckú a koncertnú činnosť. Usmerňuje a zhodnocuje hudobnú 
a interpretačnú úroveň súťažiacich formácií, odborne posúdi 
umeleckú úroveň hry na jednotlivých hudobných nástrojoch, 
úroveň speváckych výkonov a úroveň vlastnej autorskej tvorby 
(pôvodná hudba a text) alebo prevzatej tvorby. Súťažná prehliadka 
pomáha sledovať a odborne usmerniť túto oblasť záujmovej 
umeleckej činnosti, ktorá si vyžaduje systematickú prácu s 
hudobne talentovanými inštrumentalistami a vokalistami v 
jednotlivých regiónoch Slovenska. 

FANFARAFEST 

Zámerom podujatia bolo prezentovať umeleckú úroveň a výsledky 
činnosti detských a mládežníckych dychových hudieb pred 
verejnosťou. Podporiť umelecký rast dychových orchestrov, 
podnietiť vzájomné spoznávanie a rozvíjanie priateľských stykov 
priaznivcov dychovej hudby. Udržiavať výmenu skúsenosti v tomto 
hudobnom žánri. Konfrontovať a inšpirovať navzájom jednotlivých 
účastníkov podujatia a následne pri ich verejnej prezentácii pred 
verejnosťou získavať pre tento druh hudby potencionálnych 
záujemcov. Ďalej dokumentovať a evidovať úroveň tohto žánru 
v regióne i mimo neho (krajská prehliadka - Prešovský a Košický 
kraj). Metodicky pomôcť kolektívom rozborom odbornou porotou, 

ktorá bola na podujatí prítomná i v zmysle poradného orgánu. 
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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  

1 

Počet zrealizovaných súťaží / 
prehliadok 

1 + 4  1 krajská + 4 regionálne 
3 krajské + 2 regionálna 

Počet zrealizovaných výstav  8   2 

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

2/odborného 
pracovníka  

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

25 aktivity 
 

4,2 aktivity /1 pracovníka 

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 

1 358 účastníkov 
 

(64 158 obyvateľov 
v spádovej  oblasti) 

Prezentácia  zariadenia a aktivít 
mimo územia svojej pôsobnosti  

Minimálne 2 Nielen v zahraniční, či v iných 
krajoch, ale aj v partnerských 
kultúrnych organizáciách KSK  

2 

Počet spoluprác s obcami Minimálne 
 s 30% obcí  

Z počtu obcí v spádovej oblasti 24 obcí zo 71 v spádovej 
oblasti  (33,8%) 

Počet nových odborných 
a inovatívnych aktivít  

1   
1 

Počet novozavedených 
inovatívnych foriem propagácie  

1    
1 

Aktualizácia databázy aktérov  1x ročne   1x 

Počet výstupov z terénnych 
výskumov nehmotného kultúrneho 
dedičstva  

1  
1 

Počet návštevníkov – celkový počet 
na všetkých aktivitách 

Minimálne 20%  Z počtu obyvateľov v spádovej 
oblasti 

8 952 

 
Komentár k štandardizácií :  
KCA sa snaží plniť štandardy v rámci svojich možností. Autentickým festivalom s prvkami 
tradičnej ľudovej kultúry, ktoré KCA organizuje, sú Abovské folklórne slávnosti. Čo sa týka 
štandardu počtu zrealizovaných súťaží/prehliadok, v roku 2017 sme zrealizovali 2 regionálne 
prehliadky (Divadelný Ďurkov a prehliadka v speve ľudových piesní Dargovská ruža). Naproti 
tomu boli zrealizované 3 súťaže vyššieho stupňa, a to  krajské súťaže Detské divadelné 
Košice, Šaffova ostroha a Strunobranie. Na rok 2018 už podľa týchto štandardov KCA 
naplánovalo 4 regionálne prehliadky (Divadelný Ďurkov, Hviezdoslavov Kubín, Dargovská 
ruža, Nositelia tradícií) a ďalej bude KCA organizovať aj 3 krajské súťaže.  KCA zrealizovalo 
výstavu v rámci Abovských folklórnych slávností v priestoroch obecnej kúrie (Majstri ľudovej 
umeleckej výroby z východného Slovenska) a výstavu zrealizovalo aj v rámci Festivalu 
starého umenia ( Zhmotnené duchovno). KCA vykonalo v roku 2017 celoplošný prieskum 
amatérskych umelcov, ktorých plánuje v roku 2018 osloviť na zorganizovanie výstav. KCA 
nemá k dispozícii žiadnu výstavnú miestnosť, a ani iné priestory vhodné na zorganizovanie 
výstavy, preto do budúcna plánujeme naďalej organizovať výstavy v spolupráci s miestnymi 
samosprávami a regionálnymi umelcami. Štandard - Zlepšovanie zručností a rozvoj 
vzdelávania napĺňa KCA dostatočne. Svedčí o tom 25 aktivít. Každoročne organizujeme 
tvorivé dielne, tábor a rôzne vzdelávacie workshopy. O tieto aktivity je neustály a dostatočný 
záujem, čo sa prejavuje aj na ich uspokojivej návštevnosti. KCA v roku 2017 nadviazalo nové 
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spolupráce, z ktorých vznikli nové aktivity (Fanfarafest), a aj nové formy propagácie 
(reklamné spoty v OC) v ďalších obciach regiónu Abov, v ktorých sme v predchádzajúcich 
rokoch nepôsobili. Napriek celoplošnej propagácii podujatí organizovaných KCA sa na 
niektorých nedosahuje požadovaná návštevnosť. Návštevnosť podujatí síce vzrastá, ale iba 
pomalým tempom. Tento problém sa nedá ovplyvniť iba samotnou ochotou samotného 
publika. I napriek tomu KCA bude naďalej usilovať o vzrast návštevnosti neustálym 
zatraktívňovaním podujatí, poukazovaním na kultúrnu identitu regiónu a jej spoznávanie 
a novými inovatívnymi aktivitami pre publikum rôznych vekových kategórií. 
  

3.2Vyhodnotenie plnenia úloh na jednotlivých úsekoch odbornej činnosti 
 
I. Hlavná činnosť   

1. Kultúrno-výchovná činnosť 
 

KCA v roku 2017 realizovalo v oblasti kultúrno-výchovnej činnosti tvorivé dielne určené 
pre deti a širokú verejnosť v regióne. Témou organizovaných tvorivých dielní bola tradičná 
remeselná výroba. Tematicky boli zamerané či viazané k jednotlivým sviatkom kalendárneho 
roka (Veľká noc, Vianoce...) alebo boli súčasťou podujatí – tvorivé dielne v rámci Abovských 
folklórnych slávností v Rozhanovciach, v rámci Festivalu starého umenia a histórie Abova. Na 
základe obľúbenosti a žiadanosti tvorivých dielní tieto patria medzi pravidelné aktivity KCA.  

V roku 2017 boli realizované odborné semináre, ktorých úlohou bolo vzdelať, usmerniť 
a zdokonaliť účastníkov v danej oblasti. KCA sa tentoraz sústredilo na vzdelávanie spevákov 
ľudových piesní, muzikantov z ľudových hudieb a na vzdelávanie deti zo základných škôl 
v oblasti zachovania tradícií a vianočných zvykov. Takýmito boli: Odborný seminár pre 
spevákov a spevácke skupiny, Melódie Gejza Potu a Betlehemskí pastieri. V kultúrno – 
výchovnej oblasti sa KCA zapojilo aj do spolupráce s FS Jahodná z Košíc a veľkou mierou 
prispelo k realizácii podujatia Škola tanca (podujatie určené širokej verejnosti sa konalo 
dvakrát). KCA tiež zorganizovalo v tejto oblasti aj koncerty, spomenieme hlavne kultúrno – 
výchovný koncert Michala Smetanku zo Spiša, kde bola odprezentovaná zabudnutá ľudová 
kultúra a diváci mali možnosť spoznať rôzne hudobné nástroje.   
 

2. Tradičná ľudová kultúra 
 
2.1. Folklór – hudba, spev, tanec 
 

V oblasti tradičnej ľudovej kultúry má KCA veľmi dobré zázemie. Pravidelne počas roka 
pracujeme s folklórnymi telesami v spádovom regióne pri príprave a realizácii programov. 
Každoročne sa KCA podieľa na spoluorganizovaní gurmánskeho podujatia Fašengova 
zabíjačka v obci Vyšný Čaj, kde zabezpečuje kultúrny program a prezentácie folklórnych 
skupín z regiónu. V marci KCA zorganizovalo krajskú prehliadku sólistov tanečníkov ľudovom 
tanci s názvom Šaffova ostroha, kde v obci Bidovce odprezentovali svoj talent tanečníci 
z rôznych kútov Košického kraja. V rámci ľudového spevu KCA každoročne realizuje 
Dargovskú ružu (rok 2017- 47.ročník), kde vystúpili  4 mužské spevácke skupiny, 13 ženských 
speváckych skupín a 1 trio, 1 duo a 9 sólistov. V tomto roku vystúpila prvýkrát aj 
novovzniknutá detská spevácka skupina. Vo Valalikoch sa uskutočnil už 12.ročník Valalickej 
krojovanej parády, podujatie vzdávajúce hold kroju a ľudovým tradíciám. Témou podujatia 
bol Rok na Above, kde sme verejnosti odprezentovali zvyky a obyčaje špecifické pre každé 
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ročné obdobie. V obci Ždaňa v apríli KCA zorganizovalo 1.Abovský folklórny ples kde 
v kultúrnom programe vystúpil FS Železiar, sólistka speváčka Monika Kandráčová a folklórne 
skupiny z Abova- FS Abovčan a MSS Bakšanske Parobci, ako novovzniknuté kolektívy 
z regiónu Abov. 

K podujatiam tradičnej ľudovej kultúry patria aj Vianočné koncerty, ktoré v roku 2017 
KCA zorganizovalo 3 v spolupráci s obcami Svinica, Nižná Kamenica a farským úradom 
Ruskov. Na týchto koncertoch sa predstavili folklórne kolektívy a sólisti so svojimi koledami 
z regiónu Abov, Spiš a Zemplín. V roku 2017 KCA prvýkrát spoluorganizovalo s obcou Košická 
Belá a FSk Beľanka Zimný folklórny večer - prezentačné podujatie TĽK, kde sa predstavili 
domáce folklórne kolektívy, folklórne kolektívy z Abova i zo Spiša. 
 

2.2. Ľudové remeslá 
 

V oblasti ľudových remesiel KCA nadviazalo spoluprácu s ÚĽUV-om v Košiciach 
(zabezpečil výstavu výrobkov majstrov ľudovo – umeleckej výroby a zabezpečil remeselníkov 
do Uličky remesiel). Pokračovala aj spolupráca s remeselníkmi počas podujatí ako Valalická 
krojovaná paráda a pri organizovaní mnohých tvorivých dielní počas roka.  
  

3. Festivaly 
 

Ťažiskovým podujatím KCA pre rok 2017 boli Abovské folklórne slávnosti Euro Folk 
Rozhanovce, kde sme získali aj najvyššiu finančnú podporu na ich uskutočnenie. Na tomto 
festivale sa v hlavnom programe predstavili detské folklórne súbory, folklórne kolektívy 
z regiónu Abov, víťazi speváckych a tanečných súťaží. Hlavným hosťom tohtoročných 
slávností bol FS Zemplín z Michaloviec. Festival je aj s medzinárodnou účasťou. Na 49.ročníku 
vystúpili folklórny súbor Nestini z Bulharska a spevácka skupina Liberi Band z Ukrajiny. 
Návštevníci festivalu si mohli vybrať z množstva sprievodných podujatí ako napr. divadelné 
predstavenie pre deti, tvorivé dielne, remeselné trhy, gurmánske regionálne špeciality. 
Festival si zachoval svoje žánrové ohraničenie a to tradičná ľudová kultúra. 

Druhým festivalom, ktorý každoročne KCA organizuje je Festival starého umenia 
a histórie Abova, ktorý je zameraný na starú dobovú a duchovnú hudbu, staré umenie. 
Tomuto festivalu predchádzajú tvorivé dielne zamerané na historické obdobie pre vybrané 
základné školy regiónu a vystúpenie historickej šermiarskej skupiny Aramis z Košíc. Súčasťou 
týchto sprievodných podujatí je aj prehliadka spojená s výkladom o Románsko – gotickom 
kostole vo Svinici, ktorý sa radí k najstarším kostolom na východnom Slovensku so  
stredovekými nástennými freskami (1.pol. 12.storočia). Počas trvania festivalu a jeho 
sprievodných podujatí je v kostole sprístupnená výstava, v tomto roku to bola výstava  
Zhmotnené duchovno (sochy a obrazy Ladislava Staňa z Valalík a Stanislava Poleka z Košíc). 
 

4. Záujmovo-umelecká činnosť (ZUČ) 
 

4.1. Neprofesionálne divadlo a hovorené slovo 
 

V rámci oblasti neprofesionálne divadlo Kultúrne centrum Abova každoročne organizuje 
regionálnu postupovú prehliadku Divadelný Ďurkov. Na 17.ročníku sa pred odbornou 
porotou predstavilo 5 divadelných kolektívov z okresu Košice – okolie. Víťazi tejto prehliadky 
postúpili na krajskú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich 
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pre deti- Detské divadelné Košice. 21.ročník tejto krajskej prehliadky KCA zorganizovalo 
v Bábkovom divadle v Košiciach v dňoch 7.4.-8.4.2017.  Na Detských divadelných Košiciach sa 
predstavilo 10 divadelných dramatických kolektívov a z nich odborná porota vybrala 
postupujúcich na Celoštátnu postupovú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti Zlatá 
Priadka - Šaľa 2017 a Celoštátnu postupovú prehliadku divadla dospelých hrajúcich pre deti 
Divadlo a deti – Rimavská Sobota 2017. 

 
4.2. Foto, film 

 
KCA v tejto oblasti v roku 2017 nevyvíjalo žiadnu aktivitu. V roku 2018 plánuje 

zorganizovať vzdelávací ateliér v tejto oblasti a uskutočniť aj výstavy miestnych fotografov, 
prípadne výstavu historických fotografií z regiónu Abov. 
 

4.3. Neprofesionálna výtvarná tvorba 
 

KCA v roku 2017 nezorganizovalo podujatie  so zameraním na výtvarné umenie, ale 
v roku 2018 chystáme na základe podporeného projektu z FPU zorganizovať umelecký ateliér 
zameraný aj na výtvarné umenie. Pokračujeme aj na ďalej vo vyhľadávaní nových 
amatérskych umelcov v tejto oblasti.  

V oblasti neprofesionálnej tvorby sme zorganizovali výstavu Zhmotnené duchovno 
v rámci Festivalu starého umenia a histórie Abova, kde boli vystavené umelecké diela 
sochárov Ladislava Staňa z Valalík a Stanislava Poleka z Košíc spolu s maľbami s touto 
tématikou.  
 

4.4 Hudba 
 

KCA v roku 2017 po prvýkrát zorganizovalo krajskú súťaž neprofesionálnych hudobných 
skupín a sólistov s názvom Strunobranie. Táto súťažná prehliadka je zameraná na hudbu 
rôznych žánrov ako napr. pop, folk, džez, country, rock, blues, world music. Na tejto 
prehliadke sa zúčastnilo 30 súťažiach a predpokladáme, že v budúcnosti vzrastie záujem aj 
o takýto typ súťaže. Vyplýva to z pozitívnych ohlasov odbornej poroty a samotných 
účinkujúcich. Rovnaká situácia nastala pri podujatí Fanfarafest – prehliadka dychových 
hudieb, ktorú KCA uskutočnilo 9.7.2017. Pri tomto podujatí KCA nadviazalo spoluprácu aj 
s neziskovou organizáciou SAVRIA, ktorá sa taktiež podieľala na zorganizovaní prehliadky 
dychoviek. Obe podujatia prispeli k zviditeľneniu týchto hudobných žánrov a rozšírením 
o túto oblasť KCA rozrastá svoju pôsobnosť v iných oblastiach umenia a kultúry popri TĽK, 
ktorá je v regióne už dominantná a pod vplyvom KCA neustále sa rozvíjajúca. 
 

5. Menšinová kultúra 
 

KCA sa zapojilo do dotačných schém Úradu vlády SR- Kultúra národnostných menšín, kde 
získalo podporu na 2 projekty. Jedným z nich bol Šukar Dživipen, vidiecky tábor pre rómske 
deti z regiónu Abov. V roku 2017 sme zorganizovali v Herľanoch už jeho 7.ročník a zúčastnilo 
sa ho 35 detí z obcí Boliarov, Bidovce, Svinica, Ďurkov, Kecerovce a Chrastné. KCA pri výbere 
detí spolupracovalo s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a základnými školami v regióne. 
Našim hlavným cieľom pri organizovaní takéhoto tábora je rozvíjať kultúrne hodnoty 
v oblasti ľudového tanca, spevu a tradičných remesiel. Takto sú rómske deti vedené 
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k aktívnemu tráveniu voľného času počas prázdnin. Šukar Dživipen sa zameriava aj na 
spoznávanie zaujímavostí a pamiatok okolia – v roku 2017 sme s deťmi uskutočnili pešiu 
turistiku na Hrad Slanec. 

Druhým podporeným a taktiež zorganizovaným projektom bol vzdelávací seminár 
Melódie Gejza Potu. Tento seminár bol určený na vzdelávanie detí v oblasti hudobného 
folklóru- abovské interpretačné štýly rómskeho primáša Gejza Potu. Seminár prispel 
k zachovaniu a udržaniu hudobných tradícii v regióne a vyprofiloval potencionálnych 
pokračovateľov a šíriteľov hudobných tradícií. Tohto seminára sa zúčastnili deti z ĽH 
Abovčane z Košíc. 

Počas roka 2017 KCA zorganizovalo aj niekoľko tvorivých dielní pre školy s výhradným 
zastúpením detí rómskej menšiny. 
 
II. Regionálna činnosť 

1. Metodická činnosť 
 

V širšom zmysle slova je väčšina činností KCA metodického charakteru. KCA nepracuje 
s hotovým programom/ vystúpením, ale tento program tvorí, usmerňuje a celkovo 
zastrešuje. Napomáha a usmerňuje rozvoj kultúry v podmienkach obcí, zveľaďuje kultúrne 
hodnoty, koordinuje kultúrne aktivity a podujatia. Snaží sa uchovávať a sprístupňovať 
tradičnú ľudovú kultúru a vytvárať register kultúry, prezentovať remeslá a remeselníkov. 
Taktiež poskytuje poradenstvo a metodiku pri organizovaní podujatí, práci s deťmi, mládežou 
a dospelými. V roku 2017 KCA zorganizovalo vzdelávacie aktivity v oblasti spevu, tanca,  
hudby a ľudových tradícií. Uskutočnili sme: Odborný seminár pre spevákov a spevácke 
skupiny z okresov Košice, Košice – okolie, Vzdelávací seminár pre hudobníkov abovských 
interpretačných štýlov- Melódie Gejza Potu, Školy tanca pre verejnosť a vzdelávací seminár 
pre žiakov ZŠ v oblasti tradícií koledovania a vianočných zvykov - Betlehemskí pastieri. 
Lektori uskutočnených seminárov metodicky poukázali na charakteristiky tradície a špecifiká 
tradičnej ľudovej kultúry regiónu Abov.   
 
 

2. Spolupráca s inými  kultúrnymi zariadeniami, rôznymi inštitúciami 
 

V súvislosti so správou areálu Pamätníka víťazstva v Dargovskom priesmyku sa KCA 
podieľalo pri organizovaní pietnych aktov a s tým súvisiacich kultúrnych programov pri 
príležitosti výročí bojov v II. svetovej vojne. Pri týchto pietnych aktoch spolupracovalo 
s Okresných úradom Košice – okolie, Slanským mikroregiónom a ďalšími. 

KCA takmer pri všetkých podujatiach spolupracuje s obcami a obecnými úradmi a to 
v rôznych podobách, ako napr. vypracovanie scenára a moderovanie podujatí, zabezpečenie 
tvorivých dielní, ozvučenie podujatí, výroba a tlač plagátov, pozvánok atď. 

V júli 2017 sa KCA zapojilo aj do prípravy podujatia Romafest, ktorého hlavným 
organizátorom bolo Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci. Na 
tomto festivale sme sa podieľali účasťou FS Luna z Keceroviec, ktorý sa tu predstavil ako 
predstaviteľ rómskeho folklóru v regióne. 

KCA nadviazalo spoluprácu aj s FS Jahodná v Košiciach. Spolu zorganizovali Školu 
ľudového tanca, kde sa verejnosť mohla zúčastniť výučby ľudových tancov. V októbrovej 
škole tanca mali účastníci možnosť naučiť sa ľudové tance z Myjavy a v decembrovej škole 
tanca sa oboznámili s tancami zo Spiša. 
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Koncom roka sme nadviazali spoluprácu aj s FSk Beľanka, ktorá organizuje už 9 rokov 
Zimný folklórny večer a v roku 2017 sme sa podieľali na realizácii tohto podujatia. FSk 
Beľanka nás požiadala o spoluprácu i do ďalších ročníkoch podujatia. Týmto podujatím sme 
rozšírili našu pôsobnosť o ďalší mikroregión v pôsobnosti KCA (MR Ružín – v pôsobnosti KCA 
od 1.1.2015). 
 
III. Cezhraničná a medzinárodná spolupráca 

1. Cezhraničná a medzinárodná spolupráca, účasť na medzinárodných aktivitách 
a podujatiach  
 

V rámci programu AFS spolupracujeme so zahraničnými telesami v oblasti folklóru, ktoré 
si pozývame do programu Prišli do nas hosce. KCA s Abovskými folklórnymi slávnosťami je  
členom asociácie EAFF – Európska asociácia folklórnych festivalov. Prostredníctvom tejto 
asociácie si pozývame na Abovské folklórne slávnosti zahraničných účinkujúcich. V roku 2017 
KCA pozvala na festival prostredníctvom tejto asociácie FDE NESTINI z Bulharska.  

Tabuľkový prehľad aktivít v rámci jednotlivých úsekov odbornej činnosti je v prílohe 
č. 1 tohto materiálu 

4. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti 
 

4.1 Rozpočtové hospodárenie 
 

Ukazovateľ   Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť /čerpanie k 31.12 

Bežný transfer 103 494,00 171 198,50 168 144,74 

Kapitálový transfer - - - 

Spolu 103 494,00 171 198,50 168 144,74 

 

Príjmy celkom  Výdavky celkom 

171 198,50 168 144,74 

 

Príjmy celkom Transfer od 
zriaďovateľa 

Granty a transfery Príjmy z prenájmu Iné nedaňové 
príjmy 

Zostatok prostriedkov 
z predch. rokov 

171 198,50 
 

142 298,50 27 400,00 - 1 500,00 0 

 

Výdavky celkom Mzdy, platy a OOV Odvody Tovary a služby Bežné transfery Kurzové rozdiely 

 
168 144,74 51 846,24 26 209,46 90 089,04 - 0 

 

Výdavky celkom Výdavky na prevádzku Výdavky na činnosť 

 
168 144,74 119 949,08 48 195,62 
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4.2 Správa majetku 
 
V oblasti správy majetku KCA získalo 1.3.2017 do správy nové motorové vozidlo Renault Clio 
Grandtour.  
V tomto roku sa Kultúrnemu centra Abova v Bidovciach podarilo zreštaurovať Pamätník 
víťazstva v Dargovskom priesmyku. Reštaurátorom pamätníka bola reštaurátorská firma 
Villard. Na zreštaourovanie pamätníka boli poskytnuté finančné prostriedky z Košického 
samosprávneho kraja vo výške 22 000 eur a KCA dofinancovalo z vlastných zdrojov 188 eur.  
 

1. Opravy a údržba  

Celkový objem financií  Poznámka 

22 188,00 € 
Reštaurovanie Pamätníka víťazstva v Dargovskom 
priesmyku 

 
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie opravy a údržby 

Názov akcie Realizované práce 
Objem 
finančných 
prostriedkov 

Zdroj financovania 
Poznámka 

Dargov - Pamätník 
víťazstva 

reštaurovanie pamätníka 22 188,00 € prevádzka 
 

 
2. Investície: Rekonštrukcie, novostavby 

 

Názov akcie 

Termín realizácie 
celej investičnej 
akcie (začiatok – 
koniec) 

Realizované práce v danom 
roku  

Objem finančných 
prostriedkov 

Zdroj 
financovania 

Poznámka 

- - - - -  

 
3. Prehľad o aktuálnych nájomných zmluvách 

 

Objekt – stručná špecifikácia, adresa 
Nájomník 

Trvanie nájomného vzťahu 
od - do 

Výška získaných prostriedkov z nájmu 
(vrátane služieb spojených s nájmom) 
za rok 2017 

- - - - 

 

Objekt – stručná špecifikácia, adresa 
 Prenajímateľ - vlastník Trvanie nájomného vzťahu 

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

Kancelárske a skladové priestory KCA Obec Bidovce 1.2.2009 – 31.12.2019 2 504,52 

 

4.3 Projektová  úspešnosť 
 

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ 

Názov projektu 

Cieľ projektu - stručne 
Finančný 

zdroj, 
program, 

podprogra
m 

Skutočné náklady projektu 
Termín 

realizácie 
Poznámka 

 
Získaná 
dotácia 

Zdroje 
z KSK 

Vlastné 
zdroje 

Ostat
né 

Spolu 

 Detské divadelné 
Košice, 21.ročník 

 podpora nadaných 
amatérskych kolektívov 
zaoberajúcich sa 
divadlom 
prostredníctvom 
kontaktu s odborníkmi 
a detským publikom 

FPU 
4/4.4.1  

 2 200   204,36     2 404,36 
7.4.-8.4. 

2017  
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 Šaffova ostroha, 
krajská súťaž sólistov 

tanečníkov 
v ľudovom tanci pre 

Košický kraj 

podnietiť  choreografov 
a interpretov vo 
folklórnych súboroch a 
skupinách k  
vyhľadávaniu a 
poznaniu tradičného 
tanečného materiálu, k 
vzťahu a zákonitostiam, 
ktoré sa prejavujú 
v pôvodných 
charakteristických 
tancoch ich pôvodných 
nositeľov  

 FPU 
4/4.4.1 

2 200    150,75     2 150,73  26.3.2017 
Vrátená 

časť dotácie 
200,02 €  

 Strunobranie, krajská 
postupová súťaž 

Košického 
samosprávneho kraja 

podchytenie 
talentovaných 
hudobníkov 
(inštrumentalistov i 
vokalistov) pôsobiacich 
v rôznych hudobných 
žánroch - v oblasti 
populárnej hudby, 
folku, country, 
trampskej piesne, etno-
popu, rocku, džezu, 
džez-rocku, bluesu, 
world music a pod.  

 FPU 
4/4.4.1 

2 500    132,50     2 026,36 5.5.2017  
 Vrátená 

časť dotácie 
606,14 €  

Dargovská ruža – 
prehliadka v speve 

ľudových piesní 

aktivizovať  
spevákov ľudových 
piesní a členov 
speváckych skupín k 
samostatným 
výstupom, k 
vyhľadávaniu, 
spracovaniu a 
interpretácii 
hudobno-speváckeho 
folklórneho materiálu. 
Objavovať nové 
spevácke talenty v 
sólovej interpretácii 
ľudového spevu 
a hudby a získavať nové 
talenty. 

FPU 
4/4.3.1 

1 000 
 

304,10 
 

1 304,10 14.5.2017 
 

Valalická krojovaná 
paráda, 12.ročník 

podujatia pre 
milovníkov tradičnej 

ľudovej kultúry 

vzdať hold kroju 
a spôsobu života 
v minulosti, tradíciám 
a zvykom. priblížiť 
širokej verejnosti 
tradície a zvyky v 
novotvare, pohľadom 
súčasných tvorcov a 
oživiť historické korene 
regiónu Abova. 

FPU 
4/4.3.1 

1 500 
 

302,64 
 

1 802,64 8.10.2017 
 

Abovské folklórne 
slávnosti Euro Folk 
Rozhanovce 2017, 

49.ročník 

priniesť širokej 
verejnosti prierez 
tradičnej ľudovej 
kultúry - dedičstvo 
predkov – spev, hudba, 
tanec. Vzdať hold kroju 
a tradíciám,  
prezentovať  tradičnú 
domácu kuchyňu 

FPU 
4/4.3.1 

6 500 1 000 196,20 1 500 9 196,20 18.6.2017 
 

Festival starého 
umenia a histórie 

Abova 

priblížiť dobovú 
historickú a duchovnú 
hudbu širokej 
verejnosti, cieľom je aj 
oboznámiť s touto 
oblasťou umenia i 
nezanieteného diváka. 

FPU 
4/ 4.3.2 

1 500 
 

805,00 
 

2 131,16 

17.9.2017 
12. - 13.9. 

2017 
sprievodné 
podujatie 

Vrátená 
časť dotácie 

173,84 €  

FANFARAFEST, 
krajská prehliadka 

prezentovať umeleckú 
úroveň a výsledky 

FPU 
4/ 4.3.2 

2 000 
 

301,65 
 

2 245,56 9.7.2017 
Vrátená 

časť dotácie 
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detských 
a mládežníckych 

dychových hudieb 

činnosti detských a 
mládežníckych 
dychových hudieb, 
podporovať umelecký 
rast dychových 
orchestrov, vzájomné 
spoznávanie sa a 
rozvíjanie priateľských 
stykov v priaznivcoch 
dychovej hudby 

56 €  

Ľudová remeselná 
tvorivosť počas 
ročných období 

umožniť poznanie 
ľudovej tvorivosti v 
regióne nielen 
prostredníctvom 
ústneho podania 
pamätníkov, ale na 
základe vlastnej tvorivej 
skúsenosti (tvorivé 
dielne zamerané na 
tradičné remeselné 
aktivity), vzbudiť 
záujem o tradičné 
remeslá zážitkovou 
formou 

FPU 
4/ 4.4.2 

1 000 
 

381,46 
 

1 381,46 
marec – 

december 
2017 

 

Odborný seminár pre 
sólistov a spevácke 
skupiny z regiónu 

Abov 

skvalitniť interpretáciu 
ľudových piesní 
prezentovaných 
jednotlivcami  a 
speváckymi skupinami 
pôsobiacimi v 
regiónoch Košice a 
Košice –okolie,  zvýšiť 
kvalitu výberu 
regionálneho 
repertoáru pre verejnú 
prezentáciu 

FPU 
4/ 4.4.2 

1 500 
 

80,00 
 

1 470,43 

4.3.-5.3. 
2017 

21.10-22.10. 
2017 

Vrátená 
časť dotácie 

109,57 €  

Betlehemskí pastieri 
– vzdelávací tvorivý 

ateliér 

obnovenie a 
prezentácia tradičných 
zvykov spojených s 
vianočnými sviatkami. 
Vniesť ľudové zvyky a 
tradície v podobe 
koledovania do výchovy 
a vzdelávania v školách, 
vytvoriť tak výchovný 
projekt zameraný na 
udržiavanie ľudových 
tradícií a zvykov 

FPU 
4/ 4.4.2 

1 500 
 

197,50 
 

1 589,53 
10.11.2017 
15.12.2017 

Vrátená 
časť dotácie 

107,97 €  

Šukar Dživipen 
(krásny život)- 

vidiecky tábor pre 
rómske deti, 8.ročník 

umožniť rómskym 
deťom rozvoj 
kultúrnych hodnôt v 
oblasti rómskeho 
spevu, ľudového tanca 
a tradičných remesiel, 
aktívneho trávenia 
voľného času počas 
prázdnin. 

UV 
1.6 

2 000 
 

537,28 
 

2 537,28 
31.7. -4.8. 

2017  

Melódie Gejza Potu – 
vzdelávací seminár 

abovských 
interpretačných 

štýlov 

uchovať a odovzdávať 
tradície hudobného 
folklóru regiónu Abov, 
ktorého predstaviteľom 
je rodák zo Sene 
rómsky primáš Gejza 
Pota.  Cieľom je aj 
inšpirovať  jeho 
inštrumentálnym 
umením súčasnú mladú 
generáciu muzikantov, 
pôsobiacich v ľudových 
hudbách regiónu Abov. 

UV 
1.5 

2 000 
 

180,00 
 

1 712,13 
16.11.-
17.11. 
2017 

Vrátená 
časť dotácie 

467,87 €  



 

19 
 

Kultúrne poukazy 
2017  

MK SR 
3/ 3.2 

Získané -  844 prijatých kultúrnych poukazov 
apríl až 

november 
2017 

 

 
Kultúrne centrum Abova sa v roku 2017 zapojilo do dotačných schém Fondu na podporu 

umenia, Úradu vlády SR a MK SR, kde sa uchádzalo o podporu so 16 podanými žiadosťami, 
z ktorých bolo 14 podporených.  V roku 2017 KCA získalo dotáciu z Fondu na podporu 
umenia vo výške 23 400 eur na 11 podporených projektov. Všetky tieto projekty sme 
zorganizovali, avšak  z celkovej dotácie sme nevyčerpali plnú sumu a FPU sme v roku 2017 
vrátili nevyčerpanú dotáciu vo výške 1 253,54 eura. Nepodporenými projektmi boli žiadosti – 
Minulosť a súčasnosť Abova, 2.ročník a Rezbársky plenér, 7.ročník.  

Dotácia z Úradu vlády SR bola vo výške 4 000 eur na 2 podporené projekty v rámci 
programu Kultúra národnostných menšín. Z tejto dotácie sme Úradu vlády na konci roka 
vrátili nevyčerpanú časť dotácie vo výške 467,87 eura. 

Štrnástym podporeným projektom v tomto roku boli Kultúrne poukazy z dotačného 
systému MK SR, ktoré KCA zbieralo za svoju kultúrno – výchovnú činnosť. Počas roka 2017 
sme zaregistrovali 844 kultúrnych poukazov.  

KCA participovalo na všetkých projektoch spolufinancovaním vo výške 3 773,44 eur. Na 
Abovské folklórne slávnosti sme okrem vlastných zdrojov spolufinancovania projektu mohli 
čerpať podporu z KSK vo výške 1 000 eur a sponzorské príspevky vo výške 1 500 eur. 

Všetky zrealizované projekty boli obohatením práce kultúrneho centra a taktiež 
prínosom pre región, pretože boli zamerané na viaceré oblasti tradičnej ľudovej kultúry, 
remesiel, hudby, divadla a umenia, vzdelávania a menšinovej kultúry. 

5. Personálna oblasť a rozvoj ľudských zdrojov 
 

Organizačná štruktúra KCA bola v roku 2017 nastavená bezo zmien - na 7 zamestnancov, 
tak ako po minulé roky fungovania centra. Ekonóm organizácie Ing. Jozef Baltes dlhodobo PN 
od januára 2016 z KCA odišiel a túto pozíciu na ekonomickom úseku od 1.1.2017 vykonáva 
doteraz Ing. Ivana Kopinová. K 10.4.2017 sa v  našej organizácii uvoľnilo miesto manažér pre 
kultúrno - osvetovú činnosť. K 1.1.2017 sme disponovali voľným pracovným miestom grafika 
a informatika (neobsadené od júla 2016). Túto pracovnú pozíciu sme sa z dôvodu 
dlhodobejšej neobsadenosti vhodným kandidátom rozhodli dočasne zrušiť spolu s úsekom 
propagácie. Túto zmenu nám písomne schválil Odbor kultúry a cestovného ruchu KSK. Voľné 
pracovné miesto sme presunuli do úseku kultúrno - osvetovej činnosti na pozíciu manažér 
kultúrno – osvetovej činnosti. K 30.4.2017 z KCA odišiel vtedajší riaditeľ centra a od 1.5.2017 
je poverená vedením organizácie dovtedajšia zástupkyňa riaditeľa. Po týchto personálnych 
zmenách k 1.5.2017 KCA pôsobilo v obmedzenom počte 4 zamestnancov (štatutár, ekonóm a 
dvaja manažéri pre kultúrno - osvetovú činnosť). Pre plynulý a riadny chod organizácie sme 
preto k 15.5.2017 obsadili 3 voľné pracovné pozície a tým sme naplnili organizačnú štruktúru 
KCA nastavenú na 7 zamestnancov. Organizačná štruktúra KCA je takto rozdelená na dva 
úseky: úsek ekonomicko – personálny a úsek kultúrno – osvetovej činnosti. Toto rozdelenie 
je postačujúce pre plynulý chod organizácie. 

Vďaka tomu, že v KCA bola zabezpečená zastupiteľnosť vo všetkých sférach činnosti  sme 
mohli zabezpečiť kvalitné fungovanie organizácie a tým podujatí ňou organizovaných.   
Po naplnení počtu zamestnancov bola v KCA napokon vytvorená optimálna pracovná 
atmosféra. Zamestnancom boli a sú poskytované stravné lístky, umožnené návštevy lekára 
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a je zabezpečené ich vzdelávanie a rozširovanie vedomostí v obore rôznymi školeniami. 
Štatutár aj pracovníci KCA sa zúčastňovali a naďalej zúčastňujú rôznych porád (stretnutie 
metodikov v Modre, a pod.) a školení organizovaných KSK a NOC v Bratislave.  

Nová ekonómka organizácie sa zúčastnila týchto školení: Základy správy registratúry 
a registratúrny denník (Regionálne vzdelávacie centrum Košice), Vybrané state z účtovníctva 
verejného sektora, Špecifikácia rozpočtového hospodárenia (Národný ústav celoživotného 
vzdelávania Košice), Zvyšovanie právneho povedomia v oblasti verejného obstarávania (Úrad 
vlády SR), Moderné riadenie a vedenie (Európska vzdelávacia agentúra Meridián). Manažéri 
pre kultúrno – osvetovú činnosť sa zúčastnili školení Základy správy registratúry 
a registratúrny denník (Regionálne vzdelávacie centrum Košice) a Novela zákona o verejnom 
obstarávaní účinná od 1.11.2017 (Národný ústav celoživotného vzdelávania Košice). Štatutár 
organizácie sa zúčastnil školenia Aplikácia zákonníka práce v praxi (Úrad KSK). 

Keďže KCA je správcom areálu Pamätníka víťazstva v Dargovskom priesmyku 
starostlivosť o tento areál v roku 2017 zabezpečoval 1 dobrovoľník, ktorý je evidovaný na 
Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. KCA na konci roka 2017 požiadalo Úrad KSK 
o vytvorenie 2 nových miest na pozíciu správcu, údržbára a lektora Siene bojovej slávy. 
Vytvorením požadovaných miest sa zdokonalí prevádzka pamätníka a zvýši sa tak jeho 
reprezentatívnosť (údržba okolia: kosenie, čistenie a odstránenie odpadkov atď., otvoria sa 
návštevné hodiny pre verejnosť v Sieni bojovej slávy).  
 
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. 

štatutár KCA – poverená vedením KCA 
100 1 áno poverená od 

1.5.2017 

manažér pre tradičnú ľudovú kultúru (hudba, spev, 
tanec), zástupca štatutára 

100 1 áno  

manažér pre tradičnú ľudovú kultúru (remeslá), 
a menšinovú kultúru 

100 1 áno od 1.1.-30.4.2017 
od 15.5.2017 

manažér pre kultúrno – osvetovú činnosť, záujmovú 
činnosť, registratúra 

100 1 áno od 1.1.- 10.4.2017 
od 15.5.2017 

manažér pre kultúrno – osvetovú činnosť (klasická 
hudby a dychová hudba) 

100 1 áno  od 15.5.2017 

manažér pre kultúrno – osvetovú činnosť, vedenie 
pokladne, pomocné ekonomické práce 

100 1 áno  

Ekonóm, personalista, PaM 100 1 áno  

 
Pohyb zamestnancov 

  Pozn. 

Počet zamestnancov k 1.1. (prepočítaný stav) 6  

Počet zamestnancov k 31.12. (prepočítaný stav) 7  

Počet novoprijatých 3  

Počet tých, čo odišli 2  
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6. Marketing a propagácia 
 
Propagačné aktivity 
 

Najvýznamnejšie propagačné aktivity (počet a stručný popis) 

Tlačené výstupy 
 
 

Plagáty –  23 podujatí  (cca 1 500 ks plagátov) 
Pozvánky – 26 podujatí 
Letáky – 3 podujatia  (cca 4 500 ks) 
Bulletin – 1 podujatie 
Billboard – 2 podujatia 
Roll up  a baner -  6 podujatí 
Plagáty a letáky o podujatiach, pozvánky na 
podujatia. V súvislosti s konaním AFS Eurofolk 
Rozhanovce a Fanfarafest sú umiestňované billboardy 
v Košiciach a okolí mesta.  

Sociálne médiá 
 
 

Informácie o podujatiach KCA sú zverejňované na 
webovej stránke KCA (cca 30 zverejnených podujatí) 
a Facebooku (cca 40 výstupov podujatí). Ďalej na 
webových stránkach obcí, kultúrnych centier, Janko 
Hraško  –  informácie o podujatiach  sú im posielané 
a nimi zverejňované na internetovej sieti.  

Výnimočné výstupy v rozhlase, TV 
 
 

Účinkovanie v TV Košice v rámci pozvánky na AFS 
Eurofolk 2017 – rozhovor a tanečné vystúpenie dvoch 
zamestnancov KCA (obaja sú členmi vysokoškolského 
FS Jahodná v Košiciach). KCA spolupracuje s Rádiom 
Regina, v ktorom sú odvysielané pozvánky na DR 
a ďalšie podujatia TĽK.  

Iné 
 
 

KCA v roku 2017 Rozhlasové relácie  - informácie 
o podujatiach prostredníctvom obecných rozhlasov.   
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Všetky formy propagácie plnia svoj účel, informujú širokú verejnosť o podujatiach KCA. 
Tlačené výstupy sú posielané do 71 obcí v spádovej oblasti KCA (okres Košice – okolie) 
i mimo nich ( Košice, kultúrne centrá KSK).  

O niektorých podujatiach KCA písal v roku 2017 aj Abovský hlásnik, ktorý vychádza 4x do 
roka v náklade 6 850 ks. Toto tlačené médium je distribuované do domácností obyvateľov 17 
obcí mikroregiónu Hornád (cca 25 000 obyvateľov). O podujatiach KCA oboznamujú miestne 
noviny Život Košickej Polianky (náklad 300 ks). Abovské folklórne slávnosti boli zverejnené aj 
denníkom Korzár aj v jeho špeciály- Letné potulky. Výlep plagátov bol zavedený aj po meste 
Košice a tiež spoločnosťou Eurobus a.s. v jeho autobusoch. V roku 2017 KCA propagovalo 
svoje podujatia aj formou veľkoplošných reklám- billboardov v počte 6 ks. KCA uskutočnilo 
v roku 2017 propagáciu prostredníctvom živej upútavky – vystúpenia folklórnych skupín 
a kolektívov pred podujatiami. KCA si zabezpečilo propagáciu aj formou krátkych pozvánok – 
reklamný spot na veľkoplošných obrazovkách v obchodných centrách v Košiciach (Abovské 
folklórne slávnosti a Fanfarafest). Informácie sú uverejňované v celoslovenskom 
internetovom médiu Janko Hraško, Folkorfest, Hudobné centrum a pod. 

Propagácia KCA bola zabezpečená aj prostredníctvom vydaného DVD (120 ks), kde je 
krátky zostrih našich podujatí zorganizovaných v roku 2017. Tieto DVD boli distribuované do 
všetkých 71 obcí v pôsobení KCA, našim sponzorom a partnerom. V roku 2017 bol vydaný 
propagačný materiál v náklade 500 ks o Kultúrnom centre Abova a jeho aktivitách.  

7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok 
 
Plán aktivít KCA na rok 2018 uvádzame v podkapitole 7.1 

Okrem ťažiskových podujatí, ktoré KCA organizuje už každoročne a ich formu udržiava 
a zveľaďuje (Abovské folklórne slávnosti 50.ročník, Divadelný Ďurkov, Detské divadelné 
Košice, Šaffova ostroha, Dargovská ruža, Festival starého umenia a histórie Abova), bude KCA 
v roku 2018 organizovať nasledovné súťaže a prehliadky:  
 

Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok 2018 Komentár 

 
Hviezdoslavov Kubín 

Postupová  súťaž a prehliadka v umeleckom 
prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných 
kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže 
a dospelých. Regionálna súťaž, ktorú bude 
organizovať KCA,  sa bude konať 18.4.2018 
v Košiciach. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie 
vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-
odborný rast kolektívov a jednotlivcov 
prostredníctvom poznávania, realizácie a 
prezentácie umeleckej tvorby v oblasti umeleckého 
prednesu a divadla poézie. 

 
Nositelia tradícií  

Súťaž a prehliadka folklórnych skupín, ktorej 
regionálne kolo bude KCA organizovať 20.5.2018 
v Čani. Hlavným cieľom postupovej súťaže je 
nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a 
umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov 
prostredníctvom poznávania, realizácie a 
prezentácie v oblasti tradičného ľudového umenia 
a jeho folklorizovaných prejavov. 



 

23 
 

 
Zborový spev Abova  

Prehliadka zborov sa bude konať 7.10.2018 vo 
Vyšnej Kamenici. Hlavným cieľom podujatia je 
nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a 
umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov 
prostredníctvom poznávania, realizácie a 
prezentácie umeleckej tvorby v oblasti zborového 
spevu. 

 
Detský folklórny súbor 

KCA v roku 2017 iniciovalo vznik folklórneho krúžku 
pre deti zo ZŠ v Bidovciach. V roku 2018 KCA 
v spolupráci so školou rozbieha túto aktivitu pre 
deti 1.stupňa aj 2.stupňa základnej školy. 
Zamestnanci KCA sa stali, vzhľadom na ich 
odbornosť i v tejto oblasti, lektormi tohto krúžku, 
kde budú deti učiť tradičné ľudové tance a tradičné 
piesne z nášho regiónu. Víziou KCA do budúcnosti 
je aby sa z tohto krúžku vyprofiloval detský 
folklórny súbor, ktorý bude reprezentovať región 
Abov na kultúrnych podujatiach, folklórnych 
prehliadkach atď.  

 
Okrem spomínaných podujatí, pokračuje KCA v organizovaní podujatí, ktoré boli 

v minulom roku úspešné. Sú nimi: Strunobranie, Fanfarafest (krajské prehliadky so 
zameraním na rôzne žánre hudby).  KCA bude organizovať aj ďalšie podujatia, ktoré boli na 
základe podaných projektov úspešne  schválené:  
Písaný a maľovaný Abov – literárny, fotografický a výtvarný ateliér; 28. – 5.6.2018 
Bohdanovce, Ždaňa, Slanec (vzdelávacie podujatie bude KCA organizovať po prvýkrát)  
 Remeselníček – vidiecky tábor, 20. – 2.8.2018 Herľany 
 Co stare pametaju, mlade utrimuju – Katarínsky folklórny večer, 24.11.2018 Košická 
Polianka (nové kultúrne podujatie, ktoré bude zamerané na zvyky a tradície regiónu Abov 
a nadviazali sme aj spoluprácu s obcou Košická Polianka, v ktorej KCA doposiaľ 
neorganizovalo kultúrne aktivity) 
Verejnosťou žiadané sú i ďalšie podujatia, ktoré budú realizované KCA takisto i v roku 2018: 
Vianočné koncerty, Tvorivé dielne a pod.  

Kultúrne centrum Abova sa v roku 2018 uchádza o podporu v dotačných schémach 
Fondu na podporu umenia, kde podalo 12 žiadostí, Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín s tromi žiadosťami so zameraním na rómsku menšinu. Tak ako po 
minulé roky aj v roku 2018 KCA je zapojené aj do registrovania kultúrnych poukazov 
z dotačných schém Ministerstva kultúry SR. 

Vízie Kultúrneho centra Abova do ďalších rokov je udržať činnosť novovzniknutého 
folklórneho krúžku, ktorý by sa v budúcnosti mal vyprofilovať na detský folklórny súbor, 
ktorý bude dôstojne prezentovať región Abov.  

Naším ďalším plánom do budúcna je zabezpečiť plynulú prevádzku areálu Pamätníka 
víťazstva v Dargovskom priesmyku (po rekonštrukcii areálu) a v Sieni bojovej slávy zabezpečiť 
zaujímavú a pútavú expozíciu, ktorá by prilákala nielen záujemcov o históriu a druhú svetovú 
vojnu ale aj širokú verejnosť. Našim cieľom je v budúcnosti aj na tomto mieste organizovať 
rôzne kultúrne podujatia spojené aj so vzdelávaním. Týmto plánujeme obyvateľom regiónu 
ukázať aké významné historické miesto sa nachádza v ich okolí, čo by mohlo viesť k zvýšeniu 
povedomia kultúrnej identity regiónu.  
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Aj naďalej KCA plánuje rozvíjať nové partnerstvá tak, ako tomu bolo po minulé obdobie 
jeho pôsobenia - s ÚĽUV, neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami, folklórnymi 
skupinami, školami a pod.  

Rozvíjanie ďalšej spolupráce úzko súvisí s podávaním projektov. V každom roku sa KCA 
snaží podávať okrem našich stálych projektov aj nové v rôznych žánroch umeleckej činnosti. 
V roku 2017 to boli projekty zamerané na žánre v oblasti hudby a vzdelávania detí - 
Fanfarafest, Strunobranie, Betlehemskí pastieri a v roku 2018 sme podali nové projekty 
v oblasti zborového spevu a vzdelávania v oblasti literárneho, fotografického a výtvarného 
umenia. KCA taktiež rozvíja aj tradičnú ľudovú kultúru - podaný nový projekt na vznik nového 
podujatia zameraného na zvyky a tradície Abova - Co stare pametaju, mlade utrimuju – 
Katarínsky folklórny večer v obci Košická Polianka. 
 
7.1 Plán aktivít Kultúrneho centra Abova na rok 2018 
 

Termín Názov   Miesto konania Forma Charakter 

3.2. Fašiangová 
zabíjačka 

Košická Polianka podujatie TĽK regionálny 
charakter 

10.2. Fašengova 
zabíjačka 

Vyšný Čaj podujatie TĽK regionálny 
charakter 

15.3. Divadelný Ďurkov, 
18.ročník 

Ďurkov, KD divadelná súťažná 
prehliadka 

regionálny 
charakter 

8.4.  Šaffova ostroha Bidovce, KD krajská súťaž krajský  
charakter 

13.4.- 14.4. Detské divadelné 
Košice, 22.ročník 

CVČ  Domino, 
Košice 

prehliadka detskej 
dramatickej 

tvorivosti 

krajský  
charakter 

18.4. Hviezdoslavov 
Kubín 

ZUŠ 
Bernolákova, 

Košice 

hovorene slovo - 
súťaž 

regionálny 
charakter 

29.4. Dargovská ruža, 
48.ročník 

Svinica, KD spevácka prehliadka regionálny 
charakter 

12.5. Strunobranie Haniska, KD hudobná súťaž krajský  
charakter 

20.5. Nositelia tradícií Čaňa súťaž – folklórne 
pásma 

regionálny 
charakter 

28.5.- 5.6. Písaný a maľovaný 
Abov  

Bohdanovce, 
Ždaňa, 
Slanec 

literárny, 
fotografický 

a výtvarný vzdelávací 
ateliér 

regionálny 
charakter 

10.6. Fanfarafest  Trstené pri 
Hornáde 

festival detských a 
mládežníckych 

dychových hudieb 

nadregionálny 
charakter 

16.6. - 17.6. Abovské folklórne 
slávnosti Euro folk 

Rozhanovce, 
50.ročník 

amfiteáter 
Rozhanovce 

festival TĽK nadregionálny 
charakter 
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6.8 - 10.8. Šukar dživipen Herľany – areál 
TUKE 

integračný denný 
tábor 

regionálny 
charakter 

20.8. - 24.8. Remeselníček – 5 
dňový vidiecky 

tábor 

Herľany – areál 
TUKE 

tábor zameraný na 
tradičné ľudové 

remeslá 

regionálny 
charakter 

18. - 19.9., 
21.9., 23.9. 

Festival starého 
umenia a histórie 
Abova, 27.ročník 

rom.-got. kostol 
Svinica, Nižná 

Kamenica 

tvorivé  dielne, 
festival dobovej 

hudby 

nadregionálny 
charakter 

7.10. Zborový spev 
Abova 

Vyšná Kamenica, 
evan. kostol 

prehliadka zborov regionálny 
charakter 

14.10. Valalická krojovaná 
paráda, 13.ročník 

Valaliky, KD podujatie TĽK regionálny 
charakter 

24.11. Co stare pametaju, 
mlade utrimuju – 

Katarínsky 
folklórny večer 

KD Košická 
Polianka 

prezentačné 
podujatie TĽK -  
zvyky a tradície 

regionálny 
charakter 

9.12. Vianočný koncert Ruskov koncert regionálny 
charakter 

 
 
 
Prílohy: 
Príloha č.1: Tabuľkový prehľad aktivít k vyhodnoteniu plnenia úloh na úseku odbornej 
činnosti (ku kapitole 3.2.) 
Príloha č.2:  Fotodokumentácia  
Príloha č.3:  KULT 
 



 
Príloha č.1: Tabuľkový prehľad aktivít k vyhodnoteniu plnenia úloh na úseku odbornej činnosti 
 
I. Hlavná činnosť   
 

1. Kultúrno-výchovná činnosť 
 

Termín Názov podujatia   Forma Stručný popis Miesto 
konania 

Organizát
or/spoluor
ganizátor 

Cieľová 
skupina 

Počet  
účinku
júcich 

Počet 
účastní
kov 

Výdaje € Príjmy  
€ 

Poznámky  

4.3.2017 
 

5.3.2017 

Odborný seminár 
pre spevákov a 

spevácke skupiny 

vzdelávací 
seminár 

Odborný seminár 
pre sólistov a 

spevácke skupiny 
zameraný na 
skvalitnenie 
interpretácie 

ľudových piesní  

Rozhanovce, 
KD 

Bohdanovce, 
KD 

KCA speváci a 
speváčky 
ľudových 

piesní 
regiónu 

Abov 

3 72 1 470,43 0 Náklady 
tvoria sumár 
všetkých fáz 

seminára 

10.4.2017 Veľkonočná tvorivá 
dielňa 

tvorivá 
dielňa 

Tvorivé dielne 
remeselníckeho 

charakteru - 
zážitková forma 

tvorivosti. 

Boliarov, ZŠ KCA deti 3 50 1410 50 Náklady 
tvoria sumár 
všetkých  TD 
počas roka 

30.5.2017 Tvorivá dielňa tvorivá 
dielňa 

Tvorivé dielne 
remeselníckeho 

charakteru - 
zážitková forma 

tvorivosti. 

Bidovce KCA deti 2 19 1410 19 Náklady 
tvoria sumár 
všetkých  TD 
počas roka 

8.6.2017 Tvorivá dielňa k AFS tvorivá 
dielňa 

Tvorivé dielne 
remeselníckeho 

charakteru – 
sprievodné 

podujatie AFS. 

Rozhanovce, 
KD 

KCA deti, 
mládež  

7 213 498,37 213  
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27.6.2017 Tvorivá dielňa tvorivá 
dielňa 

Tvorivé dielne 
remeselníckeho 

charakteru - 
zážitková forma 

tvorivosti. 

Boliarov, ZŠ KCA deti 3 44 1410 88 Náklady 
tvoria sumár 
všetkých  TD 
počas roka 

12. -13.9.   
2017 

Festival starého 
umenia a histórie 

Abova 

tvorivá 
dielňa 

Tvorivé dielne 
remeselníckeho 

charakteru s 
dobovou 

tématikou-
sprievodné 
podujatie 
festivalu 

Svinica KCA deti, 
mládež  

15 160 481,13 200   

18.10.2017 Jesenná tvorivá 
dielňa 

tvorivá 
dielňa 

Tvorivé dielne 
remeselníckeho 

charakteru - 
zážitková forma 

tvorivosti. 

Boliarov, ZŠ KCA deti 4 40 1 410 70 Náklady 
tvoria sumár 
všetkých  TD 
počas roka 

21.10.2017 
 

22.10.2017 

Odborný seminár 
pre spevákov a 

spevácke skupiny 

vzdelávací 
seminár 

Odborný seminár 
pre sólistov a 

spevácke skupiny 
zameraný na 
skvalitnenie 
interpretácie 

ľudových piesní  

Bidovce,  
Čaňa 

KCA speváci a 
speváčky 
ľudových 

piesní 
regiónu 

Abov 

5 50 1 470,43 0 Náklady 
tvoria sumár 
všetkých fáz 

seminára 

24.10.2017 
 

2.12.2017 

Škola ľudového  
tanca 

vzdelávací 
seminár 

výuka ľudových 
tancov pre 

verejnosť - tance z 
Myjavy  a tance zo 

Spiša 

T- klub Košice FS 
Jahodná/ 

KCA 

verejnosť 12 200 1 000 0   
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28.10.2017 Koncert Michala  
Smetanku 

koncert koncert zameraný 
na prezentáciu 

ľudovej kultúry a 
spoznávanie 
hudobných 
nástrojov 

Košická 
Polianka 

KCA verejnosť 10 50 1 120 0   

6.11.2017 Tvorivá dielňa tvorivá 
dielňa 

Tvorivé dielne 
remeselníckeho 

charakteru - 
zážitková forma 

tvorivosti. 

Čakanovce KCA deti 2 11 1 410 11 Náklady 
tvoria sumár 
všetkých  TD 
počas roka 

10.11.2017 
 

15.12.2017 

Betlehemskí pastieri vzdelávací 
seminár 

vzdelávanie  v 
oblasti 

vianočných 
zvykov a tradícií 

Košické Olšany KCA deti, 
mládež 

12 115 1 583,53 0  

16.-17.11. 
2017 

Melódie Gejza Potu vzdelávací 
seminár 

vzdelávanie 
mladých 
inštrumentalistov 
v interpretačnom 
štýle rómskeho 
primáša G.Potu 

Herľany KCA deti, 
mládež, 
dospelí 

4 30 1 712 0   

23.11.2017 Tvorivá dielňa tvorivá 
dielňa 

Tvorivé dielne 
remeselníckeho 

charakteru - 
zážitková forma 

tvorivosti. 

Svinica, ZŠ KCA deti 3 25 1 410 0 Náklady 
tvoria sumár 
všetkých  TD 
počas roka 

4.12.2017 
12.12.2017 
13.12.2017 
14.12.2017 
19.12.2017 

 

Abovské Vianoce - 
vianočné tvorivé 

dielne 

tvorivá 
dielňa 

Tvorivé dielne 
remeselníckeho 

charakteru - 
zážitková forma 

tvorivosti. 

ZŠ Boliarov, ZŠ 
Nižná 

Kamenica,  
ZŠ Čakanovce,  
MŠ Bidovce,  
Bidovce KD 

KCA Deti ZŠ, 
MŠ, 

verejnosť 

17 168 1 410 168 Náklady 
tvoria sumár 
všetkých  TD 
počas roka 
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10.12.2017 Vianočný koncert koncert koncert 
prezentujúci 

ľudové vianočné 
zvyky a koledy 

Ruskov KCA/ 
Farský 
úrad 

Ruskov 

verejnosť 44 200 634,5 0   

16.12.2017 Vianočný koncert koncert koncert 
prezentujúci 

ľudové vianočné 
zvyky a koledy 

Svinica KCA/OcÚ 
Svinica 

verejnosť 40 150 530 0   

17.12.2017 Vianočný koncert koncert koncert 
prezentujúci 

ľudové vianočné 
zvyky a koledy 

Nižná 
Kamenica 

KCA/ OcÚ 
Nižná 

Kamenica 

verejnosť 35 150 814,59 0   

 
2. Tradičná ľudová kultúra 

 
2.1. Folklór – hudba, spev, tanec 
 

Termín Názov podujatia   Forma Stručný popis Miesto 
konania 

Organizátor
/spoluorga 
nizátor 

Cieľová 
skupina 

Počet  
účinkuj
úcich 

Počet 
účastní
kov 

Výdaje € Príjmy  
€ 

Poznámky  

18.2.2017 Fašengova zabíjačka prezentač
né 

podujatie 
TĽK 

tradičná 
zabíjačka s 
kultúrnym 

programom a 
ochutnávkou 
gurmánskych 

špecialít  

Vyšný Čaj, KD OcÚ Vyšný 
Čaj/KCA 

verejnosť 13 100 150,00 0   
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26.3.2017 Šaffova ostroha krajská 
súťaž 

súťaž sólistov 
tanečníkov v 

ľudovom tanci v 
Košickom kraji 

Bidovce, KD KCA/ OcÚ 
Bidovce 

verejnosť 64 350 1950,73 0   

22.4.2017 Abovský folklórny 
ples 

prezentač
né 

podujatie 
TĽK 

podujatie s 
kultúrnym 

programom a  
ľudovou hudbou  

Ždaňa, KD KCA/ OcÚ 
Ždaňa 

verejnosť 25 200 5 177,03 2 340   

14.5.2017 Dargovská ruža regionálna 
prehliadka 

47.ročník 
prehliadky v 

speve ľudových 
piesní okresu 
Košice - okolie  

Svinica, KD KCA/ OcÚ 
Svinica 

verejnosť 209 400 1304,1 0   

8.10.2017 Valalická krojovaná 
paráda 

prezentač
né 

podujatie 
TĽK 

podujatie TĽK, 
ktoré vzdáva 
hold kroju a 

tradíciám 

Valaliky, KD KCA/ OcÚ 
Valaliky 

verejnosť 80 400 1 802,64 0   

28.10.2017 Koncert Michala  
Smetanku 

koncert koncert 
zameraný na 
prezentáciu 

ľudovej kultúry a 
spoznávanie 
hudobných 
nástrojov 

Košická 
Polianka 

KCA verejnosť 10 50 1 120 0   

10.12.2017 Vianočný koncert koncert koncert 
prezentujúci 

ľudové vianočné 
zvyky a koledy 

Ruskov KCA/ Farský 
úrad Ruskov 

verejnosť 44 200 634,5 0   
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16.12.2017 Vianočný koncert koncert koncert 
prezentujúci 

ľudové vianočné 
zvyky a koledy 

Svinica KCA/OcÚ 
Svinica 

verejnosť 40 150 530 0   

17.12.2017 Vianočný koncert koncert koncert 
prezentujúci 

ľudové vianočné 
zvyky a koledy 

Nižná 
Kamenica 

KCA/ OcÚ 
Nižná 

Kamenica 

verejnosť 35 150 814,59 0   

29.12.2017 Zimný folklórny 
večer 

prezentač
né 

podujatie 
TĽK 

prehliadka 
zvykov a tradícií 

v podaní 
folklórnych 
kolektívov.  

Košická Belá, 
KD 

FSk 
Beľanka/ 

OcÚ Košická 
Belá/ KCA 

verejnosť 90 200 961 0   

 
2.2. Ľudové remeslá 
 

Termín Názov podujatia   Forma Stručný popis Miesto 
konania 

Organizátor
/spoluorga 
nizátor 

Cieľová 
skupina 

Počet  
účinkuj
úcich 

Počet 
účastní
kov 

Výdaje € Príjmy  
€ 

Poznámky  

18.6.2017 AFS 2017- výstava 
Úľuv 

výstava 
remesiel 

TĽK 

výstava 
tradičných 
ľudových 
remesiel 

majstrami 
ľudovej 

umeleckej 
výroby  

Rozhanovce KCA/ ÚĽUV verejnosť 5 2 000 200 0   

18.6.2017 AFS 2017- ulička 
remesiel 

prezentácia 
remesiel 

TĽK 

výstava a ukážka 
remeselníckych 
prác ľudových 
remeselníkov 

Rozhanovce KCA verejnosť 9 2 000 340,00 0   
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8.10.2017 Valalická krojovaná 
paráda 

prezentácia 
remesiel 

TĽK 

výstava a ukážka 
remeselníckych 
prác ľudových 
remeselníkov 

Valaliky KCA verejnosť 4 400 200,00 0   

 
3. Festivaly 

 
Termín Názov podujatia   Forma Stručný popis Miesto 

konania 
Organizátor
/ 
spoluorgani
zátor 

Cieľová 
skupina 

Počet  
účinkuj
úcich 

Počet 
účastní
kov 

Výdaje € Príjmy  
€ 

Poznámky  

18.6.2017 Abovské folklórne 
slávnosti 

festival TĽK 49.ročník 
folklórnych 
slávností - 

podujatie TĽK s 
množstvom 

sprievodných 
podujatí  

Rozhanovce, 
amfiteáter 

KCA / OcÚ 
Rozhanovce 

verejnosť 328 2 000 9 196,20 2 696   

17.9.2017 Festival starého 
umenia a histórie 

Abova 

festival 
dobovej 
hudby a 
starého 
umenia 

26.ročník 
festivalu starého 

umenia 
organizovaný v 

rámci Dní 
Európskeho 
kultúrneho 
dedičstva 

Svinica, 
románsko - 

gotický kostol 

KCA/ OcÚ 
Svinica / 

Reformovan
á kresťanská 

cirkev 

verejnosť 40 120 2 131,16 0   
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4. Záujmovo-umelecká činnosť (ZUČ) 
 
4.1. Neprofesionálne divadlo a hovorené slovo 
 

Termín Názov podujatia   Forma Stručný popis Miesto 
konania 

Organizátor
/spoluorga
nizátor 

Cieľová 
skupina 

Počet  
účinkuj
úcich 

Počet 
účastní
kov 

Výdaje € Príjmy  
€ 

Poznámky  

16.3. 
2017 

Divadelný Ďurkov regionálna 
prehliadka 

regionálna 
prehliadka detskej 
dramatickej 
tvorivosti  

Ďurkov, KD KCA / OcÚ 
Ďurkov/ ZŠ 

Ďurkov 

deti, 
mládež 

45 100 90,00 0 

  

7.4.- 8.4.  
2017 

Detské divadelné 
Košice 

krajská 
prehliadka 

krajská prehliadka 
detskej 
dramatickej 
tvorivosti a divadla 
dospelých 
hrajúcich pre deti 

Košice- 
Bábkové 
divadlo 

KCA deti, 
mládež 

118 300 2 404,36 0 

  

 
4.2. Foto, film 
              --------------------------- 
 
4.3. Neprofesionálna výtvarná tvorba 
 

Termín Názov podujatia   Forma Stručný popis Miesto 
konania 

Organizátor 
/spoluorgani
zátor 

Cieľová 
skupina 

Počet  
účinkuj
úcich 

Počet 
účast
níkov 

Výdaje € Príjmy  
€ 

Poznámky  

12.9.- 
17.9. 
2017 

Zhmotnené duchovno výstava 
sochárov 

výstava umeleckých 
diel s náboženskou 
tématikou autorov 
L.Staňa z Valalík a 
S.Poleka z Košíc 

Svinica, 
románsko - 
gotický kostol 

KCA  deti, 
mládež, 
verejnosť 3 260 0,00 0 
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4.4. Hudba 
 

Termín Názov podujatia   Forma Stručný popis Miesto 
konania 

Organizátor/ 
spoluorganiz
átor 

Cieľová 
skupina 

Počet  
účinkuj
úcich 

Počet 
účast
níkov 

Výdaje € Príjmy  
€ 

Poznámky  

5.5.2017 Strunobranie, krajská 
postupová súťaž 
Košického 
samosprávneho kraja 

krajská 
prehliadka 

 súťažná prehliadka 
neprofesionálnych 
hudobných skupín a 
sólistov so 
zameraním na pop, 
folk, country, rock, 
džez, blues, world 
music a pod. 

Haniska, KD KCA  verejnosť 

30 50 2 026,36 0 

  

9.7.2017 Fanfarafest krajská 
prehliadka 

prehliadka detských 
a mládežníckych 
dychových hudieb 

Trstené pri 
Hornáde 

KCA/ OcÚ 
Trstené pri 
Hornáde/ 

SAVRIA n.o. 

verejnosť 

50 300 2 245,56 0 
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5. Menšinová kultúra 
 

Termín Názov podujatia   Forma Stručný popis Miesto 
konania 

Organizátor/ 
spoluorganiz
átor 

Cieľová 
skupina 

Počet  
účinkuj
úcich 

Počet 
účast
níkov 

Výdaje € Príjmy  
€ 

Poznámky  

31.7.- 
4.8. 2017 

Šukar Dživipen tábor 5-dňový denný 
vidiecky tábor 
pre rómske deti z 
regiónu Abov 

Herľany KCA  deti vo 
veku od  
7-13 
rokov 

12 35 2 537,28 108 

  

16.11-
17.11. 
2017 

Melódie Gejza Potu vzdelávací 
seminár 

vzdelávanie 
mladých 

hudobníkov  v 
interpretačnom 
štýle rómskeho 
primáša G.Potu 

Herľany KCA deti, 
mládež 

4 30 1 712,13 0 

 

 
 

II. Regionálna činnosť 
 
1. Metodická činnosť 

 
Termín Názov podujatia   Forma Stručný popis Miesto 

konania 
Organizátor/ 
spoluorganizá
tor 

Cieľová 
skupina 

Počet  
účinkuj
úcich 

Počet 
účast
níkov 

Výdaje € Príjmy  
€ 

Poznámky  

4.3.2017 
 

5.3.2017 

Odborný seminár 
pre spevákov a 

spevácke skupiny 

vzdelávací 
seminár 

Odborný seminár 
pre sólistov a 

spevácke skupiny 
zameraný na 
skvalitnenie 
interpretácie 

ľudových piesní  

Rozhanovce, 
KD 

Bohdanovce, 
KD 

KCA speváci a 
speváčky 
ľudových 

piesní 
regiónu 

Abov 

3 72 1 470,43 0 Náklady 
tvoria sumár 
všetkých fáz 

seminára 
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16.11-
17.11. 
2017 

Melódie Gejza Potu vzdelávací 
seminár 

Vzdelávanie 
mladých 
inštrumentalistov 
v interpretačnom 
štýle rómskeho 
primáša G.Potu 

Herľany KCA  deti, 
mládež 

4 30 1 712,13 0 

  

21.10.2017 
 

22.10.2017 

Odborný seminár 
pre spevákov a 

spevácke skupiny 

vzdelávací 
seminár 

Odborný seminár 
pre sólistov a 

spevácke skupiny 
zameraný na 
skvalitnenie 
interpretácie 

ľudových piesní  

Bidovce 
 

Čaňa 

KCA speváci a 
speváčky 
ľudových 

piesní 
regiónu 

Abov 

5 50 1 470,43 0 Náklady 
tvoria sumár 
všetkých fáz 

seminára 

24.10.2017 
 

6.12.2017 

Škola ľudového  
tanca 

vzdelávací 
seminár 

výuka ľudových 
tancov pre 

verejnosť - tance z 
Myjavy a tance zo 

Spiša 

T- klub 
Košice 

FS Jahodná/ 
KCA 

verejnosť 12 200 1 000 0   

10.11.2017 
 

15.12.2017 

Betlehemskí pastieri vzdelávací 
seminár 

vzdelávanie  v 
oblasti vianočných 

zvykov a tradícií 

Košické 
Olšany 

KCA deti, 
mládež,  

verejnosť 

12 115 1 583,53 0 Náklady 
tvoria sumár 

2 fáz 
vzdelávacie
ho seminára 
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2. Spolupráca s inými  kultúrnymi zariadeniami, rôznymi inštitúciami 
 

Termín Názov podujatia   Forma Stručný popis Miesto 
konania 

Organizátor/ 
spoluorganiz
átor 

Cieľová 
skupina 

Počet  
účinkuj
úcich 

Počet 
účast
níkov 

Výdaje € Príjmy  
€ 

Poznámky  

19.1.2017 Pietny akt pietny akt Pietny akt kladenia 
vencom na počesť 

padlým 
bojovníkom v II. 
svetovej vojne, 
ktorí oslobodili 

obce okresu 
Košice - okolie.  

areál 
Pamätníka 
víťazstva v 

Dargovskom 
priesmyku 

Okresný úrad 
Košice - 

okolie/ KCA 

verejnosť 15 80 0,00 0   

21.1.2017 Zimný pochod na 
Dargov 

turistický 
pochod a 
pietny akt 

Pietny akt kladenia 
vencom na počesť 

padlým 
bojovníkom v II. 
svetovej vojne, 
ktorí oslobodili 

obce okresu 
Košice - okolie.  

areál 
Pamätníka 
víťazstva v 

Dargovskom 
priesmyku 

Slanský 
mikroregión/ 

KCA 

verejnosť 0 100 0,00 0   

18.2.2017 Fašengova zabíjačka prezentač
né 

podujatie 
TĽK 

tradičná zabíjačka 
s kultúrnym 

programom a 
ochutnávkou 
gurmánskych 

špecialít 

Vyšný Čaj, 
KD 

OcÚ Vyšný 
Čaj/KCA 

verejnosť 13 100 150,00 0   

31.3.2017 Veľkonočná tvorivá 
dielňa 

tvorivá 
dielňa 

Tvorivé dielne 
remeselníckeho 

charakteru - 
zážitková forma 

tvorivosti. 

Nižný Čaj, 
KD 

KCA/ OcÚ 
Nižný Čaj 

deti, 
mládež  

1 10 0 10   
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6.5.2017 Z Polianky do 
Polianky 

turistický 
pochod a 
pietny akt 

Pietny akt kladenia 
vencom na počesť 

padlým 
bojovníkom v II. 
svetovej vojne.  

areál 
Pamätníka 
víťazstva v 

Dargovskom 
priesmyku 

Obec Košická 
Polianka a 
Sečovská 

Polianka/ KCA 

verejnosť 0 120 0,00 0   

8.5.2017 Pietny akt pietny akt Pietny akt kladenia 
vencom na počesť 

padlým 
bojovníkom v II. 

sv. vojne spojený s 
turistickým 

pochodom cez 
Slanské vrchy.  

Skároš - 
amfiteáter 

Okresný úrad 
Košice - 

okolie/ KCA 

verejnosť 20 80 0,00 0   

28.5.2017 Tvorivá dielňa tvorivá 
dielňa 

Tvorivé dielne 
remeselníckeho 

charakteru - 
zážitková forma 

tvorivosti. 

Herľany OcÚ/ KCA verejnosť 2 36 1410 0 Náklady 
tvoria sumár 
všetkých  TD 

počas 
celého roka 

1.7.2017 Dni obce - Tvorivá 
dielňa 

tvorivá 
dielňa 

Tvorivé dielne 
remeselníckeho 

charakteru - 
zážitková forma 

tvorivosti. 

Košický 
Klečenov 

OcÚ/ KCA verejnosť 2 45 1410 0 Náklady 
tvoria sumár 
všetkých  TD 

počas 
celého roka 

8.7.2017 Dni obce - Tvorivá 
dielňa 

tvorivá 
dielňa 

Tvorivé dielne 
remeselníckeho 

charakteru - 
zážitková forma 

tvorivosti. 

Svinica OcÚ/ KCA verejnosť 2 50 1410 0 Náklady 
tvoria sumár 
všetkých  TD 

počas 
celého roka 

28.8.2017 Pietny akt pietny akt Pietny akt kladenia 
vencom na počesť 

výročia SNP.  

areál 
Pamätníka 
víťazstva  

Okresný úrad 
Košice - 

okolie/ KCA 

verejnosť 25 80 150,00 0   
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9.9.2017 Dni mikroregiónu 
pod Mošníkom 

tvorivá 
dielňa 

Tvorivé dielne 
remeselníckeho 

charakteru - 
zážitková forma 

tvorivosti. 

Košický 
Klečenov 

MR pod 
Mošníkom/ 

KCA 

verejnosť 3 70 1410 0 Náklady 
tvoria sumár 
všetkých  TD 

počas 
celého roka 

24.10.2017 Škola ľudového  
tanca 

vzdelávací 
seminár 

Výuka ľudových 
tancov pre 

verejnosť - tance z 
Myjavy.  

T- klub 
Košice 

FS Jahodná/ 
KCA 

verejnosť 6 80 550 0   

6.12.2017 Škola ľudového 
tanca 

vzdelávací 
seminár 

Výuka ľudových 
tancov pre 

verejnosť - tance 
zo Spiša.  

  T-Klub 
Košice 

FS Jahodná/ 
KCA 

verejnosť 6 100 450 0   

9.12.2017 Tvorivá dielňa tvorivá 
dielňa 

Tvorivé dielne 
remeselníckeho 

charakteru - 
zážitková forma 

tvorivosti. 

Trsťany OcÚ Trsťany / 
KCA 

deti 3 50 1 410 50 Náklady 
tvoria sumár 
všetkých  TD 

počas 
celého roka 

29.12.2017 Zimný folklórny 
večer 

prezentač
né 

podujatie 
TĽK 

Prehliadka zvykov 
a tradícií v podaní 

folklórnych 
kolektívov.  

Košická Belá FSk Košická 
Belá / KCA 

verejnosť 90 200 961 0   
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III. Cezhraničná a medzinárodná spolupráca 
 
1. Cezhraničná a medzinárodná spolupráca, účasť na medzinárodných aktivitách a podujatiach   
 

Termín Názov podujatia   Forma Stručný popis Miesto 
konania 

Organizátor/ 
spoluorganizá
tor 

Cieľová 
skupina 

Počet  
účinkuj
úcich 

Počet 
účast
níkov 

Výdaje € Príjmy  
€ 

Poznámky  

17.6.2017 Živá pozvánka  koncert Vystúpenie 
Folklore dance 

ensemble NESTINI 
z Bulharska ako 

živá pozvánka na 
AFS 2017 

Herľany KCA / OcÚ 
Herľany 

verejnosť 35 60 180,00 0   

18.6.2017 Abovské folklórne 
slávnosti 

festival 
TĽK 

hosťovanie súboru 
NESTINY z 

Bulharska na 
49.ročník 

folklórnych 
slávností  

Rozhanovce, 
amfiteáter 

KCA / OcÚ 
Rozhanovce 

verejnosť 15 2 000 925,00 0   

18.6.2017 Abovské folklórne 
slávnosti 

festival 
TĽK 

hosťovanie 
ukrajinskej skupiny 

LIBERI BAND na 
49.ročník 

folklórnych 
slávností  

Rozhanovce, 
amfiteáter 

KCA / OcÚ 
Rozhanovce 

verejnosť 4 2 000 250,00 0   

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Decembrové tvorivé dielne 2017 
Bidovce, Čakanovce, Nižná Kamenica  

 

 

  20. október 2017    
                    Svinica  

 

 

                     ŠUKAR DŽIVIPEN   
 31.7. – 4.8.2017  Herľany 

Príloha č.2 
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DARGOVSKÁ RUŽA  14.5.2017                                                       

                                     Svinica  

FESTIVAL STARÉHO UMENIA   17.9.2017   Svinica  

 

 

ABOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI EUROFOLK 
ROZHANOVCE     18.6.2017 
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MELÓDIE GEJZA POTU  
odborný seminár pre muzikantov 
16. – 17.11.2017 Herľany     
 

 

 DIVADELNÝ ĎURKOV    
16.3.2017 Ďurkov 

 

     ŠAFFOVA OSTROHA  26.3.2017  
                                                Bidovce 
                                     



 

3 
 

 

 

BETLEHEMSKÍ PASTIERI  
vzdelávací tvorivý ateliér 10.11. a 15.12.2017  
Košické Olšany 

 

 

 

FANFARAFEST  9.7.2017  
Trstené pri Hornáde 

STRUNOBRANIE  5.5.2017 Haniska 

 VALALICKÁ KROJOVANÁ PARÁDA   
 8.10.2017  Valaliky 
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MINISTERSTVO KULTÚRY 
 

KULT (MK SR) 3 - 01 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

  
 
 
 
 Registrované ŠÚ SR          ROČNÝ VÝKAZ                    

 č. Vk 773/2017 z 15.12.2016     O KULTÚRNO-OSVETOVEJ ČINNOSTI                 

           za rok 2017                        

 Spravodajská jednotka vyplní      Ochrana dôverných údajov je zaručená v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z.      
 výkaz v elektronickom štatistickom     o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.          

 systéme MK SR v termíne                                

 do 1. marca 2018                                   

                                     
             Rok   Mesiac          IČO        
                                      

             1  7  1  2 0  4 2   1 0  4  0 3  3  
                                    

                              
                      Kód štatistickej územnej jednotky      
                                  

               S  K  0 4  2 6   5 2  1  1 8  3  
                                    

                              
  SK NACE             Názov hlavnej činnosti            
                                   

 9 0  0   4  Prevádzka kultúrnych zariadení                        
                                  

                               
 Názov spravodajskej jednotky     Kultúrne centrum Abova                        
                    

                    
    P S Č         Adresa sídla spravodajskej jednotky (obec, ulica a číslo)      
                                   

 0 4  4   4  5  Bidovce , 206                        
                              

                           
 Činnosť v sledovanom roku     vykonával kultúrno-osvetovú činnosť                    
                              

                              
 Výkaz zostavil        Titul    Meno          Priezvisko     Titul  
                               

           Mgr.   Dominika         Vojtková Částová        
                                 

                                      
 

Kontaktné údaje 
 

Telefón 
 

0556 965807 
          

E-mail 
  kultura.abova@vucke.sk      

               
dominika.castova@vucke.sk 

    

                               
                                      

Príloha č.3 
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KULT (MK SR) 3-01  
1. Modul  
Výkony subjektov kultúrno-osvetovej činnosti (KOČ) 

 
   Spolu 

počet z toho deti a    
podujatí,   

l.r účastníkov mládež do 18   
publikácií,    

podujatí rokov    
dokumentov      

      

  a 1 2 3 
      

Počet jednotlivých foriem podujatí podľa oblastí KOČ spolu (prednášky, semináre, kurzy, krúžky, 
1 51 7 485 2 336 

tvorivé dielne atď.) 1) 
 

     
      

 záujmová umelecká činnosť 2 22 5 552 1 280 
      

 nehmotné kultúrne dedičstvo 3    
      

 tradičné remeslá 4 19 1 346 896 
      

 mimoumelecká záujmová činnosť 5    
      

v tom profesijné vzdelávanie v oblasti KOČ 6    
      

 občianske vzdelávanie 7 7 317 160 
      

 prevencia negatívnych spoločenských javov 8    
      

 podpora rovnosti príležitostí a nediskriminácie 9    
      

 iné oblasti 10 3 270 0 
      

Počet vydaných metodických materiálov a listov, manuálov, príručiek, učebníc atď. k oblastiam KOČ 
11 

 
X X 

uvedených v riadkoch 2 až 10 
 

    
     

Vydávané/vydané publikácie týkajúce sa KOČ 12  X X 
      

 počet titulov periodických publikácií 13  X X 
      

z toho počet titulov neperiodických publikácií 14  X X 
      

 počet publikácií o nehmotnom kultúrnom dedičstve 15  X X 
      

Audiovizuálne záznamy o KOČ 16 1 X X 
     

Propagačné materiály o KOČ 17 1 X X 
     

Počet oznamov o KOČ (podujatia a iné formy KOČ) zverejnené na webovom sídle subjektu KOČ 18 25 X X 

(internetová stránka)      
     

Publikácie vzťahujúce sa na kultúru alebo kultúrny život v obci 19  X X 
     

Počet kultúrno-spoločenských podujatí 20  X X 
      

 
1) Do počtu jednotlivých foriem podujatí v riadkoch 2 až 10 sa neuvádzajú podujatia zamerané na znevýhodnené skupiny obyvateľov, tieto podujatia sa uvádzajú 

osobitne vo 4. Module. 
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KULT (MK SR) 3-01  
2. Modul  
Kultúrno-osvetová činnost (KOČ) podľa miesta jej výkonu  
(kultúrno-osvetové zariadenia, iné priestory) 

 
  l.r Spolu 
    

  a 1 
    

Počet objektov/zariadení spolu (riadky 2 až 4) 1 1 
    

 kultúrny dom vo vlastníctve subjektu KOČ využívaný primárne na výkon KOČ a kultúru 2  
    

 iný objekt vo vlastníctve obce, NOC, ÚĽUV-u, Matice slovenskej využívaný na KOČ na území obce   

v tom 
alebo v mieste sídla NOC, ÚĽUV-u, Matice slovenskej (vrátane sídla NOC, ÚĽUV-u, Matice 3  

slovenskej) 
  

   
    

 iný objekt využívaný na výkon KOČ vo vlastníctve iného subjektu na území obce alebo v mieste 
4 1  

sídla NOC, ÚĽUV-u, Matice slovenskej    
    

Počet iných miestností/priestorov využívaných na výkon KOČ na území obce alebo v mieste sídla NOC, ÚĽUV-u, Matice slovenskej 5  
   

Zabezpečenie bezbariérového prístupu do objektov, miestností, priestorov uvedených v riadkoch 2 až 5 (uveďte kód 1= áno, kód 0 = nie) 6 0 
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3. Modul             KULT (MK SR) 3-01 

Súťaže, prehliadky, festivaly záujmovej umeleckej činnosti           

              
    Podujatia   

v tom podujatia 
 Účinkujúci/účastníci  

    
spolu 

    
podujatí Návštevníci            

súťaže, prehliadky (neprofesionálnej umeleckej 
           

 
(stĺ.2 až 

        
z toho zo podujatí 

činnosti) festivaly 
  

miestne regionálne 
 

krajské celoštátne medzinárodné spolu 
 

     

  

6) 
  

zahraničia 
 

             
               

   a 1 2 3  4 5 6 7  8 9 
               

Súťaže, prehliadky a festivaly spolu 1 8 0 4  4 0 0 903  30 3 810 
               

 súťaže, prehliadky 2 6 0 2  4 0 0 540  0 1 500 
               

  tradičná ľudová kultúra 3 2  1  1   279   750 
               

  divadlo 4 2  1  1   163   400 
               

  fotografia 5 0           
               

  film a videotvorba 6 0           
               

  výtvarné umenie 7 0           
               

  spev (okrem folklóru) 8 1    1   35   300 
               

 v tom tanec (okrem folklóru) 9 0           
              

  hudba (okrem folklóru) 10 1    1   63   50 
               

v tom  umelecký prednes, hovorené 
11 0 

          
  

slovo 
          

              
               

  literárna tvorba 12 0           
               

  viacžánrové 13 0           
               

  iná záujmová umelecká 
14 0 

          
  

činnosť 
          

              
               

 festivaly  15 2 0 2  0 0 0 363  30 2 310 
               

  tradičná ľudová kultúra 16 1  1     335  30 2 050 
               

 v tom neprofesionálne divadlo 17 0           
              

  iná záujmová umelecká 
18 1 

 
1 

    
28 

  
260   

činnosť 
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KULT (MK SR) 3-01  
4. Modul  
Kultúrno-osvetová činnost (KOČ) - podujatia zamerané na znevýhodnené skupiny obyvateľov 

 
    Počet jednotlivých foriem podujatí podľa oblastí KOČ (prednášky, semináre, kurzy, krúžky, tvorivé dielne 

   
Spolu 

   atď.)    
           

        

prevencia podpora 
 

   (stĺpce 2 
záujmová nehmotné 

 

mimoumelecká 
  

   

tradičné občianske negatívnych rovnosti iné    
až 9)    umelecká kultúrne 

remeslá 
záujmová 

vzdelávanie spoločenských príležitostí a oblasti     

    

činnosť dedičstvo činnosť       
javov nediskriminácie 

 

          
            

  a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
            

Znevýhodnené skupiny obyvateľov 1 6 1 0 5 0 0 0 0 0 
            

 osoby so zdravotným 
2 0 

        
 

postihnutím 
        

           
            

 seniori 3 0         
            

 osoby ohrozené chudobou           
 a sociálnym vylúčením, 

4 0 
        

 
vrátane osôb bez práce a 

        

           

 bez domova           
            

 deti a mládež umiestnení v           

v tom 

detskom domove alebo 5 0         

reedukačnom zariadení           
            

 osoby z resocializačných           
 zariadení a ľudia vracajúci 6 0         
 sa z výkonu trestu           
            

 migranti 7 0         
            

 obete domáceho násilia 8 0         
            

 marginalizované rómske 
9 6 1 

 
5 

     
 

komunity 
      

           
            

 LGBTI* 10 0         
            

 
* Lesby, gejovia, bisexuálni, transrodové a intersexuálne osoby 
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5. Modul   KULT (MK SR) 3-01 

Ekonomické ukazovatele - finančné zabezpečenie kultúrno-osvetovej   
činnosti (v EUR)     

      
    l.r. Spolu 
      

    a 1 
      

Príjmy (výnosy) spojené s KOČ spolu (bez príjmových finančných operácií) 
1 121 934 

(riadky 2, 13 a 14) 
  

    
      

 transfery, granty, dary a príspevky spolu 2 115 090 
      

   zo štátneho rozpočtu 3  
      

   z rozpočtu VÚC 4 85 346 
      

  transfery z rozpočtu obce 5  
      

   od iných subjektov 6  
      

 
z toho 

 z rozpočtu EÚ 7  
     

  

tuzemské granty spolu 8 28 244    
      

  granty z toho z kapitoly MK SR 9 844 

v tom  (dotácie) zahraničné granty spolu 10  
      

   z toho z programov EÚ 11  
      

  mimorozpočtové dary a sponzorské príspevky (ako špecifická forma daru s protihodnotou – reklama...) 12 1 500 
      

 ostatné príjmy  13  
    

 výnosy spolu(bez výnosov z predaja hmotného a nehmotného majetku) 14 6 844 
     

  zo vstupného 15 6 844 
     

 
z toho 

z predaja tovarov 16  
     

 

z predaja služieb 17 
 

   
     

  z prenájmu 18  
      

Náklady spojené s KOČ spolu (riadky 20, 24 až 27, 30 a 31) 19 122 769 
    

 náklady na činnosť (bez mzdových a prevádzkových nákladov) 20 20 914 
     

  služby (honoráre - autori a výkonní umelci, licenčné a iné poplatky) 21 20 271 
     

 v tom OON - odmeny osobám z dohôd mimo pracovného pomeru (bez odvodov) 22 305 
     

  ostatné náklady (cestovné, repre, poštovné, atď.) 23 338 
     

 mzdové náklady  (bez OON) 24 72 159 
    

v tom 
náklady na sociálne a zdravotné poistenie, ostatné odvody 25 6 531 

     

náklady na nakúpený obchodný tovar (určený na predaj) 26 
 

  
    

 služby, spotreba materiálu, spotreba energií, prevádzkové náklady 27 20 481 
     

 
z toho 

nájom priestorov 28 2 030 
     

 

nájom techniky 29 
 

   
      

 odpisy   30 2 684 
    

 ostatné prevádzkové náklady 31  
    

Kapitálové výdavky spojené s KOČ spolu 32 0 
     

v tom 
hmotný majetok  33  

     

nehmotný majetok 
 

34 
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KULT (MK SR) 3-01  
6. Modul  
Osoby zabezpečujúce kultúrno-osvetovú činnosť (KOČ) 

 
  l.r. Spolu z toho ženy 
     

  a 1 2 
     

Osoby zabezpečujúce KOČ spolu(riadky 2, 4 až 6) 1 167 97 
     

 zamestnanci zabezpečujúci KOČ v pracovnom pomere - uvádza sa priemerný evidenčný počet 
2 7 4  

zamestnancov prepočítaný     
     

 z toho počet zamestnancov na plný pracovný úväzok 3 7 4 
     

v tom 
osoby zabezpečujúce KOČ pre subjekt KOČ na základe dohody o práci vykonávanej mimo 

4 4 4 
pracovného pomeru     

     

 osoby v inom ako pracovnoprávnom vzťahu k subjektu KOČ (SZČO, zmluva o vytvorení diela 
5 156 89  

...)*     
     

 dobrovoľníci (osoby bez nároku na mzdu, honorár) 6   
     

zamestnanci z riadku 2  7 7 4 
     

 zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním 8 5 2 
     

v tom zamestnanci so stredoškolským vzdelaním 9 2 2 
     

 zamestnanci so základným vzdelaním 10   
     

z toho odborní pracovníci vykonávajúci KOČ (bez administratívy, ekonomiky a prevádzky) 11 6 3 
     

Priemerná hrubá mesačná mzda zamestnanca (v EUR) v pracovnom pomere (z riadku 2) 12 624 624 
    

Priemerná hrubá mesačná mzda zamestnanca (v EUR) – odborného pracovníka (z riadku 11) 13 606 590 
     

 
* Uvádzajú sa iba fyzické osoby. 

 
 
 
 
7. Modul  
Finančné prostriedky obce vynaložené na obnovu národných kultúrnych pamiatok (NKP) vypĺňa iba obec 

 

     v tom finančné prostriedky 

    
Spolu 

  
    

z rozpočtu obce z iných zdrojov
1)      

       

   a 1 2 3 

       

Finančné prostriedky vynaložené na obnovu NKP vo vlastníctve obce a iných osôb 
1 0 X X 

spolu (v EUR) 
 

     

       

 na obnovu NKP vo vlastníctve obce 2 0   
       

 na obnovu NKP vo vlastníctve iných osôb (riadky 4 až 8) 3 0 X X 

       

  štátu 4 0  X 

v tom 

      

 
samosprávnych krajov 5 0 

 
X 

náklady 
  

      

 

v tom 

     

 
cirkví2) 6 0 

 
X  vo vlastníctve  

       

  iných právnických osôb 7 0  X 

       

  fyzických osôb 8 0  X 

       

1) napr. z fondov EÚ      

2 ) registrované cirkvi a náboženské spoločnosti     
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   KULT (MK SR) 3-01 

8. Modul    

Čas potrebný na vyplnenie výkazu    

    
  I.r. Spolu 
    

  a 1 
    

Odhadnite čas, ktorý ste potrebovali na vyplnenie tohto štatistického výkazu z podkladov hodiny 1 2 

štatistickej evidencie. minúty 2 30 
 
     
 


