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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 Kultúrneho centra v regióne 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: Bačkovík, Belža, Beniakovce, Bidovce, Blažice, Bočiar,
Bohdanovce, Boliarov, Budimír, Bunetice, Družstevná pri Hornáde, Ďurďošík, Ďurkov,
Čakanovce, Čaňa, Čižatice, Geča, Gyňov, Haniska, Herľany, Hrašovík, Chrastné, Kalša,
Kecerovce, Kecerovský Lipovec, Kostoľany nad Hornádom, Košická Belá, Košická Polianka,
Košický Klečenov, Kokšov-Bakša, Košické Olšany, Kráľovce, Kysak, Malá Lodina, Mudrovce,
Nižná Hutka, Nižná Kamenica, Nižná Myšľa, Nižný Čaj, Nová Polhora, Nový Salaš, Obišovce,
Olšovany, Opátka, Opiná, Ploské, Rankovce, Rákoš, Rozhanovce, Ruskov, Sady nad Torysou,
Skároš, Slanec, Slančík, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Sokoľ, Sokoľany, Svinica,
Trebejov, Trsťany, Trstené pri Hornáde, Vajkovce, Valaliky, Veľká Lodina, Vtáčkovce, Vyšná
Hutka, Vyšná Kamenica, Vyšná Myšľa, Vyšný Čaj, Ždaňa.
KCA sídli v obci Bidovce v prenajatých nebytových priestoroch administratívnej budovy
obce. Priestory KCA tvoria 4 kancelárie, 1 miestnosť hygienického zariadenia a 2 miestnosti
skladových priestorov. Z tohto dôvodu KCA všetky podujatia realizuje v spolupráci
s miestnymi samosprávami, ktoré mu poskytujú priestory kultúrnych domov, obecných
úradov, nádvorí, amfiteátrov a miestnymi farnosťami a cirkevnými inštitúciami - kostoly.
Profilácia KCA v roku 2018 pokračovala na základe predchádzajúcich skúseností
a potrieb regiónu, vychádzala z nich a opätovne nadväzovala na spoluprácu s Odborom
kultúry a cestovného ruchu KSK (metodika a odporúčania pre vedenie organizácie) a so
starostami obcí regiónu. KCA sa svojou činnosťou a pôsobením v širokej oblasti záujmov
regiónu naďalej dostáva nielen do povedomia obyvateľov regiónu Abov, ale i za jeho hranice,
upevňuje si svoje postavenie pri rozvoji kultúry v tomto regióne. Šíri povedomie o kultúre
a kultúrnej identite obyvateľov žijúcich v okrese Košice – okolie (región Abov), objavuje
a podporuje nové talenty v kultúrnej oblasti a rozvíja ich smerovanie v záujmoch a danej
kultúrnej oblasti.
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Obce v pôsobnosti KCA od 1.1.2015
združené do 7 mikroregiónov

2. Komplexné zhrnutie predchádzajúceho roka
V roku 2018 KCA zorganizovalo svoje ťažiskové podujatia na kvalitatívne vysokej úrovni.
Počas celého roka boli zorganizované podujatia väčšieho alebo menšieho charakteru
v každom spádovom mikroregióne (Kecerovský MR, Olšavský MR, Toryšský MR, Slanský MR,
MR Hornád, MR Ružín a MR Pod Mošníkom). Realizácia podujatí sa uskutočnila na základe
vlastnej iniciatívy a produkcie KCA i na základe požiadaviek starostov obcí (ich žiadosť na
adresu KCA v rámci spolupráce pri realizovaní kultúrnych podujatí). I takto sa KCA svojou
pôsobnosťou snaží zapojiť do kultúrneho diania všetky obce spádového regiónu. Okrem
ťažiskových podujatí KCA (situovaných už tradične na jednom mieste) zorganizovalo mnoho
podujatí na širokom území regiónu (zapájajúc tak do činnosti v oblasti kultúry doteraz
stagnujúcich potencionálnych kultúrnych aktérov). Boli to tvorivé dielne, odborné
a vzdelávacie semináre, podujatia TĽK – vidiecky remeselný tábor, vianočné koncerty a pod.
Počas roka sa KCA podieľalo aj ako spoluorganizátor na podujatiach organizovaných obcami
a združeniami v regióne (Dni obcí, Pietne akty pri Pamätníku víťazstva...). V roku 2018 KCA
rozšírilo svoje aktivity aj o ďalšie podujatia v rôznych oblastiach ZUČ. Takými boli Regionálna
súťaž Hviezdoslavov Kubín, Prehliadka regionálnych speváckych zborov Zborový spev Abova,
vzdelávacie ateliéri Pisaný a maľovaný Abov. Podujatia, ktoré KCA uskutočnilo po prvýkrát
v rámci svojej inovatívnej činnosti, sa stretli s pozitívnym ohlasom – takými boli Remeselný
tábor v Herľanoch pre deti základných škôl regiónu; Písaný a maľovaný Abov v Slanci,
Bidovciach a Skároši; Prehliadka speváckych zborov v Budimíri; Prezentačné podujatie
ľudových zvykov a tradícií regiónu – Co stare pametaju, mlade utrimuju.
Počas roka 2018 KCA poskytovalo a naďalej bude poskytovať odbornú, metodickú aj
praktickú pomoc v oblasti kultúry obciam a subjektom v spádovom regióne.
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2.1 Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti
K úspechom KCA v roku 2018 patrí zrealizovanie podporených projektov z FPU, na
niektoré z nich sa bude nadväzovať v roku 2019 ako ich 2. ročník (tieto projekty boli
nastavené ako 1. ročník konkrétneho podujatia). Podujatia, ktoré KCA už organizuje
pravidelne a každoročne, sa stali na základe inovatívnosti, novej príťažlivosti a nespornej
kvalite žiadané a vyhľadávané laickou i odbornou verejnosťou. Radia sa sem, popri všetkých
ťažiskových podujatiach (viď príslušné kapitoly), podujatia ako Vianočné koncerty, Tvorivé
dielne pre deti i dospelých, 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 2018 prehliadku speváckych cirkevných zborov
v Budimíri a tým rozšírilo svoju žánrovú oblasť. Podujatie tak prispelo k rozšíreniu povedomia
o oblasti umenia, ktoré je vyznávane iba úzkym okruhom záujemcov.
„Co stare pametaju, mlade utrimuju“ – 1. ročník prezentácie ľudových zvykov a tradícií
Abova, bol uskutočnený v Košickej Polianke. Súčasťou podujatia bola výstava tradičných
pokrývok hláv slobodných žien a neviest (čepce, svadobné party). Po pozitívnom prijatí
širokou verejnosťou sa podujatie bude konať i v roku 2019, bude sa konať jeho druhý ročník.
V roku 2018 sa uskutočnil 50. ročník Abovských folklórnych slávností Eurofolk, ktoré KCA
organizuje od roku 2009. Na prípravách tohto významného festivalu s nadregionálnou
a zahraničnou účasťou KCA zúročilo skúsenosti a zručnosti, nadobudnuté praxou počas 10
rokov organizovania podujatia a úspešne festival zorganizovalo na kvalitatívne vysokej
úrovni. Okrem domácej regionálnej TĽK, zahraničného folklóru, bolo na festivale
prezentované ľudové umenie všetkých žánrov: remeslá, divadelníctvo, gurmánstvo, výstava
svadobných párt „Party v 21. storočí“ v spolupráci s LSZ PHOTOGRAPHY (Medzinárodne
ocenení fotografi Zuzana Sénášiová a Ľubomír Sabo) s oficiálnou značkou GOOD IDEA
SLOVAKIA. Na festivale sa predstavil aj FS Podpoľanec z Detvy a hlavným hosťom bolo
profesionálne teleso PUĽS z Prešova. Nad 50. ročníkom festivalu prevzal záštitu predseda KSK
Ing. Rastislav Trnka, festival zaznamenal veľký úspech u širokej laickej a odbornej verejnosti
s pozitívnou spätnou väzbou.
Po úspešnej realizácii 9. ročníka Zimného folklórneho večera v Košickej Belej, na ktorom
organizátor FSk Beľanka z Košickej Belej spolupracoval s KCA, tento požiadal o spoluprácu
KCA i v roku 2018. 10. ročník Zimného folklórneho večera v Košickej Belej bol podľa ohlasov
verejnosti s úspechom zrealizovaný.
Ďalším pozitívnym počinom bolo podujatie Po stopách Dargovských bojov. Podujatie sa
konávalo počas minulých štyroch rokov, avšak v roku 2017 sa neuskutočnilo. Za výraznej
podpory KSK bolo možné v roku 2018 uskutočniť jeho 5. ročník. V súvislosti s týmto sa
nadviazala spolupráca s Východoslovenským múzeom v Košiciach a s Klubom vojenskej
histórie Svoboda z Ruskova. Tieto spolupráce sú pozitívnou devízou do budúcnosti.
Z problémových oblastí je naďalej v popredí 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.
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V roku 2018 KCA zaznamenalo nárast návštevnosti najmä nových podujatí, avšak
nezáujem verejnosti či dokonca apatia voči kultúrnemu dianiu ostávajú i naďalej
problémovou oblasťou. KCA sa snaží svojimi aktivitami šírenia kultúry v regióne a svojou
činnosťou tento problém eliminovať.
I tento rok 2018 sa KCA borí s problémami v súvislosti so správou Pamätníka víťazstva
na Dargove. KCA sa pričinilo o odstránenie závažných nedostatkov avšak mnohé ešte
pretrvávajú. Nedostatok financií nedovoľuje odstrániť tieto ešte vyskytujúce sa závady,
napriek tomu, že zo strany KCA a s podporou KSK boli podniknuté kroky na ich odstránenie.
Treba si i uvedomiť, že komplex celého pamätníka je veľký priestor a nedostatky ešte
pretrvávajú z minulých čias, kedy KCA ešte správcom pamätníka nebolo. Preto je na
odstránenie týchto závad okrem dostatku financií potrebné i dlhé časové obdobie.

2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia
Kvalita verejných služieb, orientácia na
návštevníka

2017

2018

Zdroj, vysvetlivka

cieľ: zvyšovať kvalitu služieb
Základné ukazovatele
Počet jednotlivých foriem podujatí podľa oblastí
KOČ spolu

51

63

7 485

9 306

6

8

2040

2 959

2

2

2 673

2 879

51

69

Platená návštevnosť spolu – počet platiacich

2 466

2 706

Neplatená návštevnosť spolu – počet neplatiacich

8 952

9 410

2017

2018

Počet účastníkov podujatí KOČ
Súťaže, prehliadky - počet
Počet návštevníkov na súťažiach a prehliadkach
vrátane účinkujúcich
Festivaly- počet
Počet návštevníkov na festivaloch vrátane
účinkujúcich
Celkový počet aktivít

Finančná oblasť

KULT – 1. Modul, riadok 1.,
stĺpec 1
KULT – 1. Modul, riadok 1.,
stĺpec
KULT – 3. Modul, riadok 2,
stĺpec 1
KULT – 3. Modul, riadok 2,
stĺpec 7+ 9
KULT – 3. Modul, riadok 15,
stĺpec 1
KULT – 3. Modul, riadok 15,
stĺpec 7+ 9
vypĺňať ako v
predchádzajúcich rokoch
vypĺňať ako v
predchádzajúcich rokoch
vypĺňať ako v
predchádzajúcich rokoch

cieľ: znižovať náklady a zvyšovať mieru samofinancovania
Náklady spolu
náklady spojené s KOČ

122 769

126 951,36

KULT – 5. Modul, r. 19

Náklady na činnosť

20 914

4 998,52

mzdové náklady celkom (vrátane odvodov)

78 995

52 996,78

KULT – 5. Modul, r. 20
KULT – 5. Modul, r.
22+r.24+r.25

Prevádzkové náklady
Kapitálové výdavky

20 481
0

22 220,62
0

KULT - 5. Modul, r. 27
KULT - 5. Modul, r. 32

výdavky na prevádzku

119 949,08

96 817,36

k 31.12., účtovné výkazy

výdavky na činnosť

48 195,62

47 780

k 31.12. , účtovné výkazy

121 934

133 440

KULT – 5. Modul, r.1,

Bežné výdavky

Príjmy spolu

5

Transfer od zriaďovateľa
85 346

97 178

k 31.12., účtovné výkazy

0

0

k 31.12. , účtovné výkazy

85 346

97 178

0

0

z vlastnej činnosti

6 844

5 518

KULT – 5.Modul, r. 18
KULT – 5.Modul, r. 15+16
+17vstupné, vložné, poplatky,

dary a sponzorské

1 500

1 500

KULT – 5.Modul, r. 12

spolu

8 344

7 018

kultúrne poukazy

844

892

0

0

KULT – 5.Modul, r. 5

28 244

29 762

KULT – 5.Modul, r. 8

na bežné výdavky
na kapitálové výdavky
spolu

KULT – 5.Modul, r. 4

Ďalšie príjmy
z prenájmu

Externé grantové a projektové zdroje
transfery z rozpočtu obcí, miest
domáce projekty: tuzemské granty spolu
zahraničné projekty: zahraničné granty spolu

0

0

počet podaných projektov

16

17

počet schválených projektov

14

12

výška získaných financií z externých grantov a
projektov spolu
Vnútorné procesy, inovácie, marketing
cieľ:

27 400

28 870

2017

2018

KULT – 5.Modul, r. 10
projekt: tuzemský aj
zahraničný, FPU, MK SR, ÚV
SR, zahraničné granty, granty
zo súkromných nadácií,
projekty (transfery) z obcímimo kultúrnych poukazov

cielená propagácia, zavádzanie inovácií

počet aktivít realizovaných v spolupráci s inými KZ v
KSK

1

3

počet nových partnerstiev

5

7

počet nových kľúčových aktivít

5

8

počet kľúčových mediálnych výstupov

40

32

2017

2018

Strategický rozvoj

získaná suma

možno popísať nižšie
v komentároch alebo v ďalších
kapitolách
články v tlači, TV, rozhlase,
sociálne médiá (odhad počtu
kľúčových výstupov)

cieľ: systematický a dynamickejší vlastný rozvoj
definovaná stratégia rozvoja

áno

áno

vlastný ukazovateľ rozvoja

nie

nie

plnenie prioritných cieľov v roku 2018

Optimalizovať prevádzku zariadení
kultúrnych aktérov

áno, nie
definovať, iba ak bol nejaký
špecificky stanovený
Vytvorenie a prijatie nového
zamestnanca na pozíciu
údržbár/správca areálu
Pamätníka víťazstva
v Dargovskom priesmyku

Optimalizovať prevádzku zariadení kultúrnych aktérov:
V roku 2018 KCA vytvorilo novú pracovnú pozíciu a prijalo do pracovného pomeru správcu
a údržbára areálu Pamätníka víťazstva v Dargovskom priesmyku. Týmto sme zabezpečili
optimálnu správu areálu pamätníka a objektu Siene bojovej slávy. Po ukončení reklamačných
konaní Siene bojovej slávy bola sieň sprístupnená verejnosti dočasnou expozíciou zo
súkromných zbierok členov vojenských historických klubov a informačnými materiálmi zo
zbierok Východoslovenského múzea v Košiciach. Aj naďalej sa KCA bude snažiť optimalizovať
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prevádzku tohto spravovaného objektu a po umiestnení stálej expozície do Siene bojovej
slávy vytvorí novú pracovnú pozíciu lektora areálu.
Zamestnancom KCA bola poskytnutá účasť na školeniach, taktiež si medzi sebou odovzdávali
poznatky (bol prijatý nový zamestnanec).
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 vzdelávacích a
tvorivých aktivít. V roku 2018 sme spolupracovali s materskými a základnými školami
v regióne - MŠ Bidovce, ZŠ Bidovce, ZŠ Svinica, ZŠ Boliarov, ZŠ Košické Olšany, ZŠ Nižná
Kamenica, ZŠ Rozhanovce, ZŠ Ždaňa, ZŠ Čakanovce, ZŠ Slanec, ZŠ Skároš. V týchto školách
sme zorganizovali tvorivé dielne, literárny, výtvarný a fotografický ateliér a pre tieto školy
sme zorganizovali aj výstavy rôzneho charakteru – výstavy ľudových krojov, historických
fotografií, dobových hudobných nástrojov, šľachtického rodu Forgáč a pod.
Rozvinúť stagnujúci región - KCA naďalej 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. Mnohí aktéri sa vďaka
KCA takto zviditeľňujú a tým rozširujú a rozvíjajú svoje umelecké pôsobenie. 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 metodického usmerňovania,
spolupráce, koordinácie, školení a ich zapájaním do projektov. Dôležitým faktom v činnosti
KCA je podpora kultúrneho života v menších vidieckych obciach, v ktorých kultúrne podujatia
nemajú veľké zázemie.
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 2018 sme nadviazali partnerstvo s Cirkevným zborom
Evanjelickej cirkvi a.v. v Košiciach, ZUŠ Bernoláková v Košiciach, s Klubom vojenskej histórie
Svoboda z Ruskova, s umeleckou agentúrou Kultobin (Cassovia Folkfest), obcami Nová
Polhora, Košická Polianka a Speváckou skupinou Bakšanske parobci. 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, ktoré sú praxou overené - 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.
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3. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti
Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2018
Aktivita

ABOVSKÉ FOLKLÓRNE
SLÁVNOSTI EUROFOLK
ROZHANOVCE
50.ročník

DARGOVSKÁ RUŽA
48.ročník

ŠAFFOVA OSTROHA

Popis

Festival
je
ťažiskovým
podujatím
v rámci
Košického
samosprávneho kraja. Je prezentáciou regionálnej tradičnej
ľudovej kultúry, 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) boli pripravené tvorivé dielne (pre deti
i dospelých) zamerané na výrobu umeleckých predmetov,
ochutnávka regionálnych špecialít, drevené divadlo z maringotky,
jazda na koni a podkúvanie koňa, jedinečná výstava Party
v 21.storočí a i. Súčasťou podujatia bol i svadobný 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. Na 50.ročníku sme privítali hostí z Rumunska – FS
Cerovina, z Detvy FS Podpoľanec a PUĽS z Prešova. Na tomto
podujatí vystúpilo viac ako 370 účinkujúcich a festival navštívilo
okolo 2 200 návštevníkov.
Podujatie je prehliadkou Hudobného folklóru dospelých. Zvyšuje
úroveň interpretácie pôvodného folklórneho materiálu, aktivizuje
sólistov-spevákov/speváčky ľudových piesní a členov speváckych
skupín k samostatným výstupom. Podporuje existenciu a činnosť
speváckych skupín a sólistov-spevákov/speváčiek interpretujúcich
ľudové piesne. Zároveň objavuje nové spevácke talenty a získava
predovšetkým mladé talenty; dáva interpretom priestor k verejnej
prezentácii a konfrontácii. Oboznamuje verejnosť s umeleckými
hodnotami pôvodného speváckeho folklórneho materiálu
a vystihuje regionálny charakter v speve a výbere piesní. Od roku
2013 je do prehliadky – iba do nesúťažných ročníkov - zaradená
i detská kategória. Podujatie má charakter nesúťažnej prehliadky,
každým tretím rokom je jej charakter súťažný. V súťažnom
i nesúťažnom ročníku je po ukončení prehliadky seminár
s odbornou porotou, ktorá je prítomná i ako poradný orgán. Takto
sa prispieva k ďalšiemu rozvoju sólistov ako aj skupín.
V roku 2018 sa tejto prehliadky zúčastnilo 240 spevákov a speváčok
ľudových piesní.
Podujatie je súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci. Podnecuje
umeleckých vedúcich a interpretov vo folklórnych súboroch,
folklórnych 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
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DETSKÉ DIVADELNÉ KOŠICE
22.ročník

FESTIVAL STARÉHO UMENIA
A HISTÓRIE ABOVA
27.ročník

FANFARAFEST

generácie tanečníkov. 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/. Po ukončení súťaže a vyhlásení výsledkov sa
koná seminár s odbornou porotou; účastníci (súťažiaci) sú
konfrontovaní so svojimi výsledkami a umeleckým výkonom.
V roku 2018 sa uskutočnil 22. ročník podujatia Detské divadelné
Košice - krajská postupová súťažná prehliadka detskej dramatickej
tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti. Hlavnou cieľovou
skupinou je široká verejnosť, deti a mládež, záujemcovia
o dramatické umenie. Na krajskej súťažnej prehliadke, ktorej
predchádzalo regionálne kolo Divadelný Ďurkov, a ktorého
organizátorom je taktiež KCA, 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.
Prehliadka podporuje nadané a talentované deti zo základných
škôl, základných umeleckých škôl a centier voľného času. Inšpiruje ,
vzdeláva a umožňuje výmenu skúseností umelecko-pedagogického
vedenia. Týmto je zabezpečený kvalitatívny rast súborov
a jednotlivcov, ktorý je každým rokov viditeľný. V neposlednom
rade podujatie vychováva detského diváka k divadlu a úcte
k tradíciám cez dramatizáciu ľudovej rozprávky.
Účelom podujatia je realizácia prezentačného podujatia v oblasti
neprofesionálneho umenia s množstvom sprievodných podujatí
aby sme prilákali i nezanieteného diváka pre tento žáner umeleckej
činnosti. Festival v roku 2018 prebiehal v dvoch rovinách. Po dva
dni sa uskutočnili pre oslovené školy tvorivé dielne na historickú
tému, odborná prednáška a prehliadka románsko – gotického
kostola, vystúpenie šermiarov– Putovanie dejinami regiónu.
Festival ďalej pokračoval kultúrnym programom – koncertmi vážnej
a duchovnej hudby v Kaštieli v Nižnej Kamenici a v románskogotickom kostole vo Svinici. Súčasťou podujatí boli i sprievodné
aktivity pre deti (lukostreľba, drevený kolotoč, chodúle a pod.),
výstavy, ukážka stredovekej dobovej kuchyne, ohňová šou. Toto
podujatie sa organizuje v rámci Dní európskeho kultúrneho
dedičstva a taktiež bolo zorganizované v rámci Európskeho roka
kultúrneho dedičstva. KCA sa taktiež s festivalom zapojilo do
medzinárodnej aktivity Ringing the bells.
Organizovaním festivalu zameraného na dychovú hudbu sa KCA
podujalo prezentovať a konfrontovať výsledky práce dychových
hudieb, získavať pre tento druh hudby, ktorý je v súčasnosti
neatraktívny a málo zastúpený,
ďalších potencionálnych
záujemcov a pokračovateľov, podporovať činnosť fungujúcich
kolektívov zameriavajúcich sa na umenie v oblasti dychovej hudby.
Festival prezentoval umeleckú úroveň a výsledky činnosti
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PO STOPÁCH DARGOVSKÝCH
BOJOV, 5.ročník

ZBOROVÝ SPEV ABOVA

dychových hudieb a zároveň podporil umelecký rast dychových
orchestrov. Vytvoril priestor na vzájomné poznávanie súborov
dychovej hudby a ich konfrontáciu, výmenu skúseností v tomto
žánri. Cieľom a zámerom festivalu bolo i nadobúdanie vedomostí,
rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov,
jednotlivcov, prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie
umeleckej tvorby v oblasti dychovej hudby, prezentovanie
umeleckej úrovne a výsledkov činnosti dychových hudieb,
sledovanie a odborné usmernenie v tejto oblasti záujmovej
umeleckej činnosti. V roku 2018 sa na festivale predstavili dychové
hudby z Košického a Prešovského kraja ako hosť festivalu vystúpila
Hornosrnianska dychová hudba ( okr. Trenčín) a DH Orkiestra Deta
OSP Dylagovka z Poľska.
Po stopách dargovských bojov je kultúrno-spoločenská akcia,
zameraná na vojnovú históriu, ktorá sa konala pri príležitosti osláv
ukončenia 2.svetovej vojny a výročia SNP pri Pamätníku víťazstva
v Dargovskom priesmyku. Jej 5. ročník sa konal dňa 29.8.2018,
kedy o 10.00 si zástupcovia štátnej a verejnej správy, samosprávy
uctili pamiatku obetí 2. svetovej vojny. O 14.00 vzdali úctu padlým
v bojoch 2. svetovej vojny účastníci 13. letného pochodu Memoriál
Filipa Maťašovského – zástupcovia obcí Slanského mikroregiónu
a občania. Zastúpené boli Obce Ruskov, Vyšný Čaj, Nižný Čaj,
Slančík, Bohdanovce, Blažice a Olšovany. Turistický pochod
prebiehal od 8.00 trasou Ruskov – Dargovský pamätník.
V areáli pamätníka sa od 13.00 – 17.00 konali kultúrne
a sprievodné akcie. Verejnosti sa predstavili Mažoretky Labi
z Prešova, Mužský spevácky zbor Rusinija z Humenného, Aikido
Akadémia s ukážkami bojových umení, Dychová hudba Hornád
z Trsteného pri Hornáde. Klub vojenskej histórie Svoboda
z Ruskova a 21. zmiešaný mechanizovaný prápor z Trebišova
prezentovali súčasnú a historickú (2. svetová vojna) vojenskú
výzbroj a výstroj. Verejnosti bola sprístupnená Sieň bojovej slávy
s exponátmi 2. svetovej vojny a v Premietacej sále sa uskutočnili
premietanie dokumentárnych filmov s tematikou dargovských
bojov a odborné výklady historikov. Počas trvania podujatia
prebiehali pre deti a dospelých tvorivé dielne i maľovanie na tvár.
Podujatia sa zúčastnilo viac ako 650 návštevníkov. Podujatie
v spolupráci pripravili KSK, OÚ Košice – okolie, KCA v Bidovciach,
ktoré je kultúrnym zariadením KSK, Východoslovenské múzeum
v Košiciach, Obce Košický Klečenov, Svinica, Ruskov.
Cieľom projektu Zborový spev Abova v Budimíri, bolo zviditeľniť
a oživiť činnosť amatérskych zborov. Konfrontovať jednotlivé
spevácke zoskupenia a vzájomne inšpirovať pre ich pôsobenie.
Prezentovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti speváckych
zborov v regióne. Napomôcť koncertovať pred odborníkmi
i širokou verejnosťou. Takto napomáhať zvyšovať umeleckú úroveň
kolektívov a u verejnosti tak zvýšiť povedomie o amatérskych
speváckych zboroch. Podujatie umožnilo koncertovanie
v súčasnosti fungujúcich zborov, tak i novovznikajúcich, pred
širokou verejnosťou a odborníkmi. Toto napomáha zvyšovať
umeleckú úroveň kolektívov, ktoré vzájomnou konfrontáciou
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NOSITELIA TRADÍCIÍ

získavajú cenné vedomosti z oblasti zborového spevu a jeho
prezentácie na verejnosti, umožňuje sa prehodnocovať a ďalej
rozvíjať vlastný umelecký vývoj konkrétneho kolektívu. Na podujatí
sa predstavil ako hosť reprezentant zborového spevu Zbor. sv.
Cecílie z Košíc pod vedením Viliama Gurbaľa – Regentus Chóri
Dómu sv. Alžbety v Košiciach. Viliam Gurbaľ zhodnotil prezentácie
ostatných zúčastnených kolektívov. Kolektívy odborne usmernil
a poskytol návod na skladbu a zloženie repertoárových čísiel pre
verejné vystúpenia jednotlivých kolektívov.
Regionálna postupová súťažná prehliadka folklórnych skupín
regiónu Košice a Košice – okolie pod názvom Nositelia tradícií bola
zameraná na folklórne skupiny, ktoré spracúvajú a zachovávajú
tradičné formy tanca, hudby a obradových i zvykoslovných
prejavov zo svojej obce, prípadne z jej blízkeho okolia. Cieľom
súťaže bolo aktivizovať a podporovať činnosť folklórnych skupín,
vyhľadávanie, dokumentáciu a prezentáciu prejavov tradičnej
ľudovej kultúry a poukázať na jej význam v kultúrnom dianí. Ďalej
aktivizovať činnosť folklórnych skupín, podporovať vyhľadávanie,
dokumentáciu a prezentáciu tradičných foriem ľudového tanca,
hudby, obradových, zvykoslovných a pracovných prejavov a
poukázať na význam tradičnej ľudovej kultúry. Zámerom prehliadky
bolo oživiť tradičné ľudové zvyky regiónu Abov s ich špecifikami pre
túto lokalitu – hudobný, tanečný, slovesný či magický folklór.
Pôsobiace folklórne kolektívy čerpajú námety od nositeľov tradícií
– ich terénnym výskumom, zberom a archiváciou v podobe
zvykoslovných pásiem. Takto je zaručená autenticita folklórneho
materiálu a i jeho originalita. Snahou organizátora súťaže – KCA –
bolo a je i do budúcna uchovanie a archivácia kultúrneho
dedičstva regiónu Abov.

3.1 Plnenie štandardov
Názov štandardu
Počet zrealizovaných festivalov

Počet / Rok
1

Počet zrealizovaných súťaží /
prehliadok
Počet zrealizovaných výstav
Počet samostatne (nie ako súčasť
inej aktivity napr. festivalu)
zrealizovaných aktivít zameraných
na zlepšenie zručností a rozvoj
vzdelávania
Počet účastníkov na samostatne
(nie ako súčasť inej aktivity napr.
festivalu) zrealizovaných aktivitách
zameraných na zlepšenie zručností
a rozvoj vzdelávania
Prezentácia zariadenia a aktivít
mimo územia svojej pôsobnosti

1+4

Poznámka
Plnohodnotný festival - tematický
festival regionálneho významu
s dodržiavaním autenticity prvkov
TĽK
1 krajská + 4 regionálne

8
2/odborného
pracovníka

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

Počet spoluprác s obcami

Minimálne
s 30% obcí

Plnenie za rok 2018
1

3 krajské + 5 regionálne
6
25 aktivity
5 aktivity /1 pracovníka

2%

Z počtu obyvateľov v spádovej
oblasti

1 113 účastníkov
(64 158 obyvateľov
v spádovej oblasti)

Minimálne 2

Nielen v zahraniční, či v iných
krajoch, ale aj v partnerských
kultúrnych organizáciách KSK
Z počtu obcí v spádovej oblasti

2

26 obcí zo 71 v spádovej
oblasti (36,62 %)

11

Počet nových odborných
a inovatívnych aktivít
Počet novozavedených
inovatívnych foriem propagácie
Aktualizácia databázy aktérov
Počet výstupov z terénnych
výskumov nehmotného kultúrneho
dedičstva
Počet návštevníkov – celkový počet
na všetkých aktivitách

1

3

1

1

1x ročne
1

1x
0

Minimálne 20%

Z počtu obyvateľov v spádovej
oblasti

12 116

Komentár k štandardizácií :
KCA sa snaží plniť štandardy v rámci i nad rámec 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 2018 sme zrealizovali 5
regionálnych prehliadok – 3 súťažné a 2 nesúťažné (Divadelný Ďurkov, Hviezdoslavov Kubín,
Nositelia tradícií, Dargovská ruža, Zborový spev Abova). V roku 2018 sme zorganizovali 3
súťaže a prehliadky krajského charakteru, a to krajské postupové súťaže Detské divadelné
Košice a Šaffova ostroha a nepostupovú prehliadku dychových hudieb - Fanfarafest.
KCA sa snaží aj napriek absencii výstavných priestorov napĺňať aj štandard počet
zrealizovaných výstav oproti roku 2017, kedy sme zorganizovali 2 výstavy, v roku 2018
ich bolo už 6 – Výstavy Z truhlice starých mám vo Vyšnom Čaji, Výstava ľudových krojov
a historických fotografií v Bidovciach, v rámci Abovských folklórnych slávností v amfiteátri
v Rozhanovciach sme vystavovali jedinečné Party v 21.storočí, výstavy sme zrealizovali
aj v rámci Festivalu starého umenia (Dobové hudobné nástroje v románsko – gotickom
kostole vo Svinici, Po stopách rodu Forgáč v Nižnej Kamenici). Našou dlhodobou výstavou je
aj expozícia 2.sv. vojny a Dargovskej operácie v Sieni bojovej slávy v areáli Pamätníka
víťazstva v Dargovskom priesmyku. Aj v roku 2019 sa budeme snažiť zvýšiť počet výstav
oproti roku 2018 v rámci reálnych možností.
Štandard - Zlepšovanie zručností a rozvoj vzdelávania napĺňa KCA v plnej miere. Svedčí o tom
25 aktivít. Každoročne organizujeme tvorivé dielne, tábor a rôzne vzdelávacie workshopy.
O tieto aktivity je neustály a dostatočný záujem. KCA v roku 2018 nadviazalo ďalšie nové
spolupráce, z ktorých vznikli nové aktivity (Zborový spev Abova, Písaný a maľovaný Abov,
Hviezdoslavov Kubín), a aj nové formy propagácie (nálepka na zadnej ploche autobusu –
OWV nálepka) v ďalších obciach regiónu Abov, v ktorých sme v predchádzajúcich rokoch
nepôsobili. Napriek celoplošnej propagácii podujatí organizovaných KCA sa na niektorých
nedosahuje požadovaná návštevnosť, napriek atraktívnosti podujatí. Návštevnosť podujatí
síce vzrastá, ale iba pomalým tempom. Ale i vzhľadom na tento fakt, sa KCA bude naďalej
usilovať o vzrast návštevnosti neustálym zatraktívňovaním podujatí, poukazovaním na
kultúrnu identitu regiónu a jej spoznávanie, 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 2018 realizovalo v oblasti kultúrno-výchovnej činnosti vzdelávacie semináre,
výstavy a tvorivé dielne určené pre deti, mládež a širokú verejnosť v regióne. Témou
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organizovaných tvorivých dielní bola tradičná remeselná výroba. Tematicky boli zamerané či
viazané k jednotlivým sviatkom kalendárneho roka (Veľká noc, Deň matiek, Vianoce...) alebo
boli súčasťou podujatí – tvorivé dielne v rámci Abovských folklórnych slávností
v Rozhanovciach, v rámci Festivalu starého umenia a histórie Abova. Formou tvorivých dielní
sme sa zúčastňovali aj rôznych Dní obcí, Dní mikroregiónov a pod. Na základe obľúbenosti
a žiadanosti tvorivých dielní tieto patria už medzi pravidelné aktivity KCA.
V roku 2018 KCA zrealizovalo 5 vzdelávacích aktivít, ktorých úlohou bolo vzdelať,
usmerniť a zdokonaliť účastníkov v danej oblasti. KCA sa v tomto roku sústredilo na
vzdelávanie deti zo základných škôl v oblasti literárneho umenia, výtvarného umenia
a fotografického umenia v rámci projektu Písaný a maľovaný Abov. Okrem týchto aktivít sme
v oblasti TĽK zorganizovali aj Odborný seminár pre spevákov a spevácke skupiny a v
spolupráci s Kultúrnym centrom údolia Bodvy a Rudohoria sme zorganizovali v Bidovciach
Tanečný dom, kde sa verejnosť oboznámila s tancami z Myslavy a Bidoviec. Ku kultúrno –
výchovnej činnosti patria aj výstavy. KCA zorganizovalo 6 výstav v obciach regiónu Abov
s rôznou tematikou: Výstava krojov a historických fotografií, Z truhlice starých mám, Party
v 21.storočí, Dobové hudobné nástroje, Po stopách rodu Forgáč, Expozícia 2. svetovej vojny
v Sieni bojovej slávy.
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 tomto roku sme sa podieľali aj na spoluorganizovaní Fašiangovej
zabíjačky v Košickej Polianke, čím sme nadviazali do budúcnosti aj spoluprácu s touto obcou.
V Bidovciach KCA zorganizovalo Šaffovu ostrohu - Krajskú súťaž sólistov tanečníkov ľudovom
tanci, kde odprezentovali svoj talent tanečníci z rôznych kútov Košického kraja. V rámci
ľudového spevu KCA každoročne realizuje Dargovskú ružu (rok 2018 bol 48.ročníkom), kde
vystúpilo 240 účinkujúcich. S MSS Bakšanske Parobci KCA spolupracovalo na novom
prezentačnom podujatí TĽK „Stavanie mája“ realizovanom v Obci Kokšov – Bakša.
KCA po prvýkrát zorganizovalo aj regionálnu postupovú prehliadku Nositelia tradícií,
zameranú na folklórne skupiny, ktoré spracúvajú a zachovávajú tradičné formy tanca, hudby
a obradových i zvykoslovných prejavov.
Po nadviazaní spolupráce s Obcou Košická Polianka sme sa v tejto obci rozhodli po
prvýkrát zorganizovať nové podujatie Co stare pametaju, mlade utrimuju – podujatie
prezentujúce zvyky a tradície regiónu Abov. Témou 1. ročníka boli zvyky súvisiace s obdobím
od Kataríny po Ondreja.
K podujatiam tradičnej ľudovej kultúry patria aj Vianočné koncerty, ktoré KCA
zorganizovalo v spolupráci s obcou Nižná Kamenica a farským úradom Ruskov. V rímsko –
katolíckom kostole v Ruskove a v kaštieli v Nižnej Kamenici sa predstavili folklórne kolektívy
z regiónu Abov s tradičnými koledami. V roku 2018 sme pokračovali aj v spolupráci s Obcou
Košická Belá a FSk Beľanka na 10. ročníku Zimného folklórneho večera, kde sa predstavili
domáce folklórne kolektívy, folklórne kolektívy z Abova, Zemplína i Spiša so svojimi
zvykoslovnými pásmami a vianočnými koledami.
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2.2. Ľudové remeslá
V oblasti ľudových remesiel KCA zrealizovalo v roku 2018 novú aktivitu pre deti z regiónu
Abov, a to denný vidiecky tábor – Remeselníček. Na tomto tábore mohli deti vo veku od 8 do
13 rokov počas 5 dní spoznať a oboznámiť sa s hrnčiarstvom, tkáčstvom, drotárstvom,
šúpoliarstvom a košikárstvom. Súčasťou vzdelávania v oblasti remesiel bola návšteva
expozície ľudových remesiel v Múzeu a Kultúrnom centre Južného Zemplína v Trebišove. Na
základe tohto, vznikla s touto inštitúciou spolupráca do budúcna. Po úspešnom 1. ročníku
KCA plánuje zorganizovať aj 2. ročník tohto vidieckeho tábora. Počas Abovských folklórnych
slávností KCA zabezpečuje ľudových remeselníkov s ukážkou ich tvorby do Uličky remesiel
(hrnčiarstvo, čipkárstvo, tkáčstvo, pletenie lana, výroba píšťal a fujár). Aktívna spolupráca
s remeselníkmi je i počas organizovania tvorivých dielní. KCA spolupracovalo s pernikárkou,
hrnčiarkou, drôtikárkou.
3. Festivaly
Ťažiskovým podujatím KCA pre rok 2018 boli Abovské folklórne slávnosti Euro Folk
Rozhanovce, kde sme získali aj najvyššiu finančnú podporu na ich uskutočnenie. S týmto
festivalom, značkou Euro Folk je KCA začlenené ako jediné kultúrne zariadenie na Slovensku
do asociácie EAFF – Európska asociácia folklórnych festivalov. 50. ročník týchto slávností sme
poňali naozaj slávnostne a výnimočne a preto jeho nosnou témou bola svadba. Úvod
festivalu začal veľkým svadobným sprievodom, ktorý po sprievode obcou, otvoril slávnosti na
pódiu amfiteátra, kde sa predstavili účinkujúci. Na festivale sa v hlavnom programe
predstavili detské folklórne súbory, folklórne kolektívy z regiónu Abov v programe Abovská
svadzba. V programovom bloku Prišli do nas hosce vystúpili FS Podpoľanec z Detvy
a zahraničný hosť FS Cerovina z Rumunska. Hlavným hosťom tohtoročných slávností bolo
profesionálne umelecké teleso PUĽS z Prešova. Takto zostavený program zaznamenal veľmi
pozitívne ohlasy u verejnosti. Návštevníci festivalu si mohli vybrať z množstva sprievodných
podujatí ako napr. drevené divadlo z maringotky, drevený kolotoč, tvorivé dielne, remeselné
trhy, gurmánske regionálne špeciality, svet z konského chrbta s ukážkou podkúvania koňa.
Tému svadby sme ešte zdôraznili aj výstavou Party v 21.storočí – priamo v amfiteátri boli
umiestnené veľkoplošné banery s jedinečnými fotografiami svadobných párt z rôznych
regiónov Slovenska. Ide o limitovanú kolekciu obrazov takmer zaniknutých slovenských párt
s moderným poňatím – umelecky podaná maľba na tvár vychádzajúca z tradičných
ornamentov ľudového odevu. Festival si zachoval svoje žánrové ohraničenie, ktorým je
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. Rok
2018 bol vyhlásený za Európsky rok kultúrneho dedičstva, čo nás inšpirovalo k rozšíreniu
a obohateniu aj nášho festivalu. Tento rok sme festival rozšírili do dvoch obcí regiónu Abov,
do Obcí Nižná Kamenica a Svinica. Samotnému festivalu predchádzali dvojdňové tvorivé
dielne zamerané na historické témy 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). Samotný festival začal v piatok v kaštieli v Nižnej Kamenici, kde sme sa
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zapojili do medzinárodnej aktivity zvonenia zvonov Ringing the bells. Popri koncerte vážnej
hudby bola sprístupnená výstava o rode Forgáč, na nádvorí kaštieľa prebiehali aktivity pre
deti a záver dňa patril ohňovej šou. Vyvrcholenie festivalu KCA zrealizovalo v Románsko –
gotickom kostole vo Svinici kde svoje umenie predviedli trubači, sláčikové kvarteto, operná
speváčka. V areáli kostola návštevníci podujatia mohli ochutnať stredoveké špeciality v
dobovej kuchyni, deti mali možnosť vyskúšať drevený kolotoč a iné atrakcie.
Počas trvania festivalu a jeho sprievodných podujatí je v kostole sprístupnená výstava,
v tomto roku to bola výstava Dobové hudobné nástroje (hudobné nástroje zo zbierky Jána
Hrubovčáka z Košíc, ktorý na tieto nástroje aj zahral). Festival sme zorganizovali v rámci Dní
európskeho kultúrneho dedičstva.
4. Záujmovo-umelecká činnosť (ZUČ)
4.1. Neprofesionálne divadlo a hovorené slovo
V rámci oblasti neprofesionálne divadlo Kultúrne centrum Abova každoročne organizuje
regionálnu i krajskú postupovú prehliadku. Regionálnej prehliadky s názvom Divadelný
Ďurkov ( 18. ročník) sa v roku 2018 zúčastnilo 8 divadelných kolektívov z okresu Košice –
okolie. Víťazi tejto prehliadky postúpili na krajskú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti
a divadla dospelých hrajúcich pre deti - Detské divadelné Košice. 22. ročník tejto krajskej
prehliadky KCA zorganizovalo v CVČ na Popradskej ulici 96 v Košiciach v dňoch 13.4.14.4.2018. Na Detských divadelných Košiciach sa pred odbornou porotou predstavilo 11
divadelných dramatických kolektívov, z ktorých porota vybrala postupujúcich na Celoštátnu
postupovú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti Zlatá Priadka - Šaľa 2018 a Celoštátnu
postupovú prehliadku divadla dospelých hrajúcich pre deti Divadlo a deti – Rimavská Sobota
2018. V oblasti hovoreného slova KCA po prvýkrát zorganizovalo regionálnu súťaž
Hviezdoslavov Kubín - umelecký prednes poézie a prózy v kategóriách IV. a V.. Na tejto
prehliadke sa zúčastnilo 53 účastníkov, z ktorých odborná porota nominovala víťazov na
krajskú súťaž Metamorfózy slova do Michaloviec. Aj v roku 2019 plánuje KCA zorganizovať
všetky spomínané súťažné prehliadky. V rámci projektu Písaný a maľovaný Abov KCA
v spolupráci s odbornými lektormi z Prešovskej univerzity zorganizovalo Literárny ateliér,
ktorý sa uskutočnil v rámci projektu Písaný a maľovaný Abov. Predmetom seminára bol
prienik do umeleckého textu, jeho tvorba, štylizácia a zákonitosti umeleckého písania.
Zúčastnení pod odborným vedením literárne tvorili na zadané témy súvisiace s históriou či
súčasnosťou regiónu Abov. Výsledné práce boli pripomienkované odbornými lektormi.
4.2. Foto, film
V oblasti fotografie sme v roku 2018 zorganizovali vzdelávací fotografický ateliér, ktorý bol
tiež súčasťou projektu Písaný a maľovaný Abov (viď kapitola vyššie) pre ZŠ v regióne.
O fotografický ateliér prejavila záujem ZŠ Skároš. Deti sa oboznámili pod vedením odborných
lektorov so základmi fotografovania, technikami a zákonitosťami fotografovania. Znalosti
nadobudnuté na teoterickej časti seminára si vyskúšali prakticky v teréne, pri Pamätníku
víťazstva v Dargovskom priesmyku a Románsko – gotickom kostole vo Svinici. Výsledné práce
boli pripomienkované odbornými lektormi. V roku 2018 sme zorganizovali aj výstavu
historických fotografií z regiónu Abov v KD Bidovce, ktorú mali možnosť zhliadnuť účastníci
a návštevníci krajskej súťaže Šaffova a v ďalších dňoch aj žiaci ZŠ Bidovce.
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4.3. Neprofesionálna výtvarná tvorba
V rámci výtvarnej tvorby sme zorganizovali vzdelávací výtvarný ateliér (taktiež v rámci
projektu Písaný a maľovaný Abov) pod vedením lektorov zo Školy úžitkového výtvarníctva
v Košiciach. Žiaci zo ZŠ Slanec sa teoreticky i prakticky oboznámili s rôznymi výtvarnými
technikami a postupmi. V druhej časti seminára pracovali v teréne – v parku pri Kaštieli
v Nižnej Kamenici. Výsledné práce boli pripomienkované odbornými lektormi.
4.4 Hudba
V oblasti dychovej hudby KCA v roku 2018 v spolupráci s Obcou Trstené pri Hornáde,
neziskovou organizáciou SAVRIA zorganizovalo krajský festival Fanfarafest. Na festivale sa
predstavili dychové hudby z Košického aj Prešovského kraja. Hosťom festivalu bola dychová
hudba z Horného Srnia (okres Trenčín) a dychová hudba z Poľska. Na festivale sa zúčastnilo 6
dychových kolektívov. Aj v roku 2019 KCA bude tento festival organizovať na základe
pozitívnych ohlasov verejnosti.
Po prvýkrát KCA zorganizovalo aj regionálnu prehliadku cirkevných speváckych zborov
pod názvom Zborový spev Abova. Pri organizovaní tohto podujatie sme nadviazali
spoluprácu s Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania v Košiciach a podujatie sme
zorganizovali v evanjelickom chráme v Budimíri. Na tejto prehliadke sa zúčastnilo 6
speváckych zborov.
Obe podujatia prispeli k zviditeľneniu týchto hudobných žánrov a rozšírením o túto
oblasť KCA rozširuje svoju pôsobnosť v iných oblastiach umenia a kultúry popri TĽK, ktorá je
v regióne už dominantná a pod vplyvom a prispením KCA neustále sa rozvíjajúca.

5. Menšinová kultúra
Počas roka 2018 KCA v oblasti menšinovej kultúry vyvíjalo aktivity formou tvorivých
dielní a zorganizovalo aktivity pre školy s výhradným zastúpením detí rómskej menšiny, ktorá
je z menšín v regióne dominantná, respektíve vyskytujúca sa ako jediná. Podané projekty na
Fond na podporu národnostných menšín neboli schválené a preto sme v tejto oblasti
nevyvíjali ďalšie aktivity.
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 2018 KCA zorganizovalo vzdelávacie aktivity v oblasti spevu, tanca,
literatúry, výtvarníctva a fotografie. Boli zorganizované aktivity: Odborný seminár pre
spevákov a spevácke skupiny, Tanečný dom v spolupráci s KCuBaR, Písaný a maľovaný Abov.
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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 kultúrnych podujatí, moderovanie
kultúrnych podujatí a ich organizácia, zabezpečenie tvorivých dielní, ozvučenie kultúrnych či
podujatí iného zamerania, výroba a tlač plagátov, pozvánok atď. V sledovanom roku sme
spolupracovali s Obcami Belža, Boliarov, Nová Polhora, Vyšný Čaj, Košická Polianka, Kokšov –
Bakša, Košický Klečenov, Nižná Kamenica, Vyšná Kamenica, Svinica, Herľany, Trsťany, Košická
Belá a i..
V roku 2018 KCA spolupracovalo s Kultúrnym centrom údolia Bodvy a Rudohoria na
príprave podujatia Krajský festival rodín, kde zabezpečilo účinkujúcich za región Abov a
Tanečný dom v Bidovciach. 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.
Spoluprácu
sme
nadviazali
aj
s Východoslovenských múzeom v Košiciach pri príprave podujatia Po stopách Dargovských
bojov a pri inštalácii expozície v Sieni bojovej slávy.
Pri organizovaní podujatia Po stopách Dargovských bojov sme spolupracovali aj
s Klubom vojenskej histórie Svoboda z Ruskova a s 21. zmiešaným mechanizovaným
práporom v Trebišove. KCA nadviazalo spoluprácu aj s MSS Bakšanske Parobci – spolupráca
pri organizovaní podujatia Stavanie mája. Koncom roka sme spoluorganizovali na 10.ročníku
Zimného folklórneho večera v Košickej Belej, ktorého hlavným organizátorom je FSk Beľanka.
Novou aktivitou v roku 2018 bola aj účasť KCA na folklórnom festivale CASSOVIA
FOLKFEST V Košiciach, kde sme nadviazali spoluprácu s umeleckou a reklamnou agentúrou
Kultobin, ktorá je hlavným organizátorom festivalu.
III. Cezhraničná a medzinárodná spolupráca
1. Cezhraničná a medzinárodná spolupráca, účasť na medzinárodných aktivitách
a podujatiach
V rámci programu AFS spolupracujeme so zahraničnými telesami z oblasti folklóru, ktoré
si pozývame na účinkovanie v programe Prišli do nas hosce. KCA s Abovskými folklórnymi
slávnosťami sú členmi asociácie EAFF – Európska asociácia folklórnych festivalov.
Prostredníctvom tejto asociácie si pozývame na Abovské folklórne slávnosti zahraničných
účinkujúcich. V roku 2018 sa na Abovských folklórnych slávnostiach predstavil FS Cerovina
z Rumunska a na Fanfarafeste sme privítali Dychovú hudbu Orkiestra Deta OSP Dylagovka
z Poľska.

Tabuľkový prehľad aktivít v rámci jednotlivých úsekov odbornej činnosti je v prílohe
č. 1 tohto materiálu
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4. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti
4.1 Rozpočtové hospodárenie
Ukazovateľ

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť /čerpanie k 31.12

92 778,00

133 440,00

126 951,36

-

-

-

92 778,00

133 440,00

126 951,36

Bežný transfer
Kapitálový transfer
Spolu

Príjmy celkom

Výdavky celkom

133 440,00

126 951,36

Príjmy celkom

Transfer od
zriaďovateľa

Granty a transfery

Príjmy z prenájmu

Iné nedaňové
príjmy

Zostatok prostriedkov
z predch. rokov

133 440

97 178,00

29 762

-

1 500,00

0

Výdavky celkom

Mzdy, platy a OOV

126 951,36

Odvody

52 996,78

Výdavky celkom

Tovary a služby

25 697,14

48 257,44

Výdavky na prevádzku
126 951,36

Bežné transfery

Kurzové rozdiely

-

0

Výdavky na činnosť

96 339,92

30 611,44

4.2 Správa majetku
V oblasti správy majetku KCA riešilo v roku 2018 reklamáciu spravovaného objektu Siene
bojovej slávy v areáli Pamätníka víťazstva v Dargovskom priesmyku. Reklamácia bola
ukončená v septembri 2018 a v októbri KCA otvorilo dočasne Sieň bojovej slávy pre verejnosť
aj napriek chýbajúcej stálej expozícii. V Sieni bola umiestnená expozícia zo súkromných
zbierok (vojenské uniformy, nálezy z lesov a historické exponáty) doplnená o informačné
panely zapožičané z Východoslovenského múzea v Košiciach.
1.

Opravy a údržba

Celkový objem financií

Poznámka

-

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie opravy a údržby
Názov akcie

Objem
finančných
prostriedkov

Realizované práce
-

-

Poznámka
Zdroj financovania
-
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2.

Investície: Rekonštrukcie, novostavby

Názov akcie

Termín realizácie
celej investičnej Realizované práce v danom
akcie (začiatok – roku
koniec)

-

3.

-

Poznámka
Objem finančných
prostriedkov

-

Zdroj
financovania

-

-

Prehľad o aktuálnych nájomných zmluvách
Nájomník

-

-

Objekt – stručná špecifikácia, adresa

-

Prenajímateľ - vlastník

Kancelárske a skladové priestory KCA

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

Trvanie nájomného vzťahu
od - do

Objekt – stručná špecifikácia, adresa

-

Trvanie nájomného vzťahu
od - do

Obec Bidovce

Výška výdavkov na nájom (vrátane služieb
spojených s nájmom) v roku 2018

1.2.2009 – 31.12.2019

2 880,00

4.3 Projektová úspešnosť
PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ
Cieľ projektu - stručne
Názov projektu

podpora nadaných
amatérskych kolektívov
zaoberajúcich sa
Detské divadelné
divadlom
Košice, 22.ročník
prostredníctvom
kontaktu s odborníkmi
a detským publikom
podnietiť choreografov
a interpretov vo
folklórnych súboroch a
skupinách k
Šaffova ostroha,
vyhľadávaniu a
krajská súťaž sólistov poznaniu tradičného
tanečníkov
tanečného materiálu, k
v ľudovom tanci pre vzťahu a zákonitostiam,
Košický kraj
ktoré sa prejavujú
v pôvodných
charakteristických
tancoch ich pôvodných
nositeľov
podchytenie
talentovaných
hudobníkov
(inštrumentalistov i
vokalistov) pôsobiacich
Strunobranie, krajská
v rôznych hudobných
postupová súťaž
žánroch - v oblasti
Košického
populárnej hudby,
samosprávneho kraja
folku, country,
trampskej piesne, etnopopu, rocku, džezu,
džez-rocku, bluesu,
world music a pod.
Dargovská ruža –
aktivizovať
prehliadka v speve
spevákov ľudových

Finančný
zdroj,
program,
podprogra
m

Skutočné náklady projektu
Získaná
dotácia

Zdroje
z KSK

Vlastné
zdroje

Ostat
né

Termín
realizácie
Spolu

FPU
4/4.5.1

2 490

381,30

2 871,30

13.4.-14.4.
2018

FPU
4/4.5.1

2 000

229,43

2 214,25

8.4.2018

FPU
4/4.5.1

2 280

FPU
4/4.4.1

1 500

Poznámka

Vrátená
časť dotácie
15,18 €

Vrátená
dotácia
z dôvodu
nezorganizo
vania
súťaže

469,35

1 969,35

29.4.2018
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ľudových piesní,
48.ročník

Co stare pametaju
mlade utrimujuprezentácia ľudových
zvykov, obyčajov,
tradícií

Abovské folklórne
slávnosti Euro Folk
Rozhanovce 2018,
50.ročník

Festival starého
umenia a histórie
Abova

Krajský festival
mládežníckych
dychových hudieb Fanfarafest

Zborový spev Abova

Remeslo a tradície

Písaný a maľovaný
Abov

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.
Vzbudiť záujem a oživiť
tradície a zvyky
prostredníctvom živých
vystúpení, zviditeľnenie
a prezentovanie zvykov
regiónu širokej
verejnosti
priniesť širokej
verejnosti prierez
tradičnej ľudovej
kultúry - dedičstvo
predkov – spev, hudba,
tanec. Vzdať hold kroju
a tradíciám,
prezentovať tradičnú
domácu kuchyňu
priblížiť dobovú
historickú a duchovnú
hudbu širokej
verejnosti, cieľom je aj
oboznámiť s touto
oblasťou umenia i
nezanieteného diváka.
prezentácia práce
dychových hudieb
a získavanie
potenciálnych
záujemcov
a pokračovateľov
tohoto druhu hudby
Zviditeľnenie a oživenie
amatérskych
speváckych zborov
regiónu. Zvýšenie
povedomia
o amatérskych
speváckych zboroch
smerom k laickej
verejnosti
a konfrontácia týchto
zoskupení
Spoznávanie ľudovej
tvorivosti v regióne na
základe vlastnej tvorivej
skúsenosti. Udržanie
tradičných ľudových
remesiel a ich podanie
verejnosti edukatívnou
formou
Oboznámenie
a vzdelanie detí
a mládeže v oblasti
literárneho, výtvarného
a fotografického
umenia. Poskytnúť
záujemcom čo najlepšie

FPU
4/4.4.1

1 500

FPU
4/4.4.1

6 000

210

1 500

1407,58

1 000

1 710

24.11.2018

9 907,58

18.6.2017

FPU
4/ 4.4.2

3 000

429,50

3 429,50

21.9.,
23..9.2018
18. - 19.9.
2018
sprievodné
podujatie

FPU
4/ 4.4.2

2 500

190,60

2 690,60

10.6.2018

FPU
4/ 4.4.2

1 600

268,61

1 868,61

28.10.2018

FPU
4/ 4.5.2

3 000

931,56

3 931,56

Marec –
december
2018

FPU
4/ 4.5.3

2 000

106,00

1 631,43

24. -28.9.
2018

Vrátená
časť dotácie
474,57 €
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vstupné informácie
o špecifikách
a princípoch
jednotlivých oblastí
umenia
Kultúrne poukazy
2018

MK SR
3/ 3.2

Získané - 892prijatých kultúrnych poukazov

apríl až
november
2018

Kultúrne centrum Abova sa v roku 2018 zapojilo do dotačných schém Fondu na podporu
umenia, Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, MK SR a Nadácie SPP, kde sa
uchádzalo o podporu so 17 podanými žiadosťami, z ktorých bolo 12 podporených. V roku
2018 KCA získalo dotáciu z Fondu na podporu umenia vo výške 27 870 eur na 11
podporených projektov a Nadácia SPP podporila 1 podaný projekt vo výške 1 000 eur. Z 12
podporených projektov KCA nezorganizovalo jeden projekt, a to krajskú súťaž Strunobranie
z dôvodu nezáujmu potencionálnych účinkujúcich. Dotáciu na tento projekt sme v plnej
výške 2 280 eur vrátili Fondu na podporu umenia. Ostatné projekty sme zorganizovali, avšak
z celkovej dotácie sme nevyčerpali plnú sumu a FPU sme v roku 2018 vrátili nevyčerpanú
dotáciu vo výške 489,75 eura. Nepodporenými projektmi boli žiadosti Fondu na podporu
kultúry národnostných menšín – Zachovajme remeslo – tvorivé dielne k zachovaniu kultúry
Rómov, Poznaj svoju kultúru – vzdelávanie v oblasti tanca, Šukar Dživipen- vidiecky tábor pre
rómske deti, 9.ročník a Fondu na podporu kultúry- Abov v slove a piesni, Abovačka –
Vandrovačka - prezentačný festival.
Trinástym podporeným projektom v tomto roku boli Kultúrne poukazy z dotačného systému
MK SR, ktoré KCA zbieralo za svoju kultúrno – výchovnú činnosť. Počas roka 2018 sme
zaregistrovali 892 kultúrnych poukazov.
KCA participovalo na všetkých projektoch spolufinancovaním vo výške 3 627,35 eur. Na
Abovské folklórne slávnosti sme okrem vlastných zdrojov spolufinancovania projektu mohli
čerpať podporu z KSK vo výške 1 500 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.

5. Personálna oblasť a rozvoj ľudských zdrojov
Organizačná štruktúra KCA bola začiatkom roka 2018 nastavená na 7 zamestnancov
a v druhom polroku KCA požiadalo Odbor kultúry a cestovného ruchu KSK o vytvorenie
nového miesta údržbára a správcu Pamätníka víťazstva na polovičný úväzok, čo nám bolo
umožnené. V druhom polroku 2018 bola už organizačná štruktúra nastavená na 8
zamestnancov. K 1.7.2018 sme obsadili novovytvorené miesto údržbára a správcu pánom
Jozefom Sendžom, čím sme zabezpečili plynulú starostlivosť o spravovaný objekt Siene
bojovej slávy spolu s Pamätníkom víťazstva v Dargovskom priesmyku. Od februára
sledovaného roku sa v KCA uvoľnilo miesto manažéra pre kultúrno – osvetovú činnosť
(dychová a vážna hudba). 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.
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Zamestnancom boli a sú poskytované stravné lístky, umožnené návštevy lekára 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
Nitre, a pod.) a školení organizovaných KSK.
KCA plánuje v nasledujúcom období vytvoriť a obsadiť miesto lektora Siene bojovej slávy
(vzhľadom na to, že na konci roka 2017 požiadalo Úrad KSK o vytvorenie 2 nových miest na
pozíciu správcu, údržbára a lektora Siene bojovej slávy a jedno miesto už bolo vytvorené).
Nové miesto lektora, však plánuje KCA obsadiť až po ukončení a uzavretí všetkých náležitostí
v súvislosti s pamätníkom (rekonštrukcia, reklamácie a i.)
Stav k 31.12.
Pracovná pozícia – názov
(v súlade s organizačnou štruktúrou)

Úväzok (v %) Počet ľudí – fyzický Obsadená v roku
stav
2018 (áno/nie)

štatutár KCA – poverená vedením KCA

100

1

áno

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

manažér pre kultúrno – osvetovú činnosť, záujmovú
činnosť, registratúra

100

1

áno

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

100

1

nie

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

100

1

áno

Ekonóm, personalista, PaM

100

1

áno

Údržbár/ správca areálu Pamätníka víťazstva
v Dargovskom priesmyku

50

1

áno

Pozn.

voľné miesto od
1.2.2018

obsadené od
1.7.2018

Pohyb zamestnancov
Pozn.
Počet zamestnancov k 1.1. (prepočítaný stav)
Počet zamestnancov k 31.12. (prepočítaný stav)
Počet novoprijatých
Počet tých, čo odišli

7
7
1
1
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6. Marketing a propagácia
Propagačné aktivity
Najvýznamnejšie propagačné aktivity
Tlačené výstupy

Sociálne médiá

Výnimočné výstupy v rozhlase, TV

Iné

(počet a stručný popis)
Plagáty – 22 podujatí (cca 1 500 ks plagátov)
Pozvánky – 19 podujatí
Letáky – 4 podujatia (cca 5000 ks)
Bulletin – 1 podujatie
Billboard – 3 podujatia
Roll up a baner - 1 podujatie
Plagáty a letáky o podujatiach, pozvánky na
podujatia. V súvislosti s konaním AFS Eurofolk
Rozhanovce, Fanfarafest a Po stopách Dargovských
bojov sú umiestňované billboardy v Košiciach a okolí
mesta.
Informácie o podujatiach KCA sú zverejňované na
webovej stránke KCA (cca 25 zverejnených podujatí)
a Facebooku (cca 35 výstupov podujatí). Ďalej na
webových stránkach obcí, kultúrnych centier, Janko
Hraško, Folklorfest, Folklorista
–
informácie
o podujatiach sú im posielané a nimi zverejňované na
internetovej sieti.
Účinkovanie v TV Košice Dnes v rámci pozvánky na
AFS Eurofolk 2018 – rozhovor zástupcu KCA. KCA
spolupracuje s Rádiom Regina, v ktorom sú
odvysielané pozvánky na DR a ďalšie podujatia TĽK.
KCA v roku 2018 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 2018 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 propagované
aj novou formou propagácia – OWV nálepka vylepená v zadnej časti autobusu spoločnosti
Eurobus. Výlep plagátov bol zavedený aj po meste Košice a tiež spoločnosťou Eurobus a.s.
v jeho autobusoch. V roku 2018 KCA propagovalo svoje podujatia aj formou veľkoplošných
reklám- billboardov v počte 9 ks. KCA uskutočnilo v roku 2018 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,
Folklorista, Hudobné centrum a pod.

7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok
Plán aktivít KCA na rok 2019 uvádzame v podkapitole 7.1
Ťažiskové podujatia zrealizované v roku 2018, budú organizované i v roku 2019 v zmysle
ďalších ročníkov: 51. ročník Abovských folklórnych slávností s medzinárodnou účasťou –
festival sa plnohodnotne rozšíri na dva dni na dve miesta – amfiteáter v Skároši a v
Rozhanovciach, 19. ročník Divadelný Ďurkov a naň nadväzujúca krajská prehliadka Detské
divadelné Košice (23. ročník), Hviezdoslavov Kubín (65. ročník), 49. ročník Dargovská ruža –
postupová súťaž je v roku 2019 rozšírená o účinkujúcich z Košíc a okolia (obce mimo
pôsobnosti KCA), 27. ročník Festivalu starého umenia a histórie Abova – rozšírenie programu
a sprievodných aktivít festivalu na dvoch miestach dve kultúrne podujatia, Zborový spev
Abova (2. ročník), Krajská súťaž sólistov tanečníkov Šaffova ostroha, Fanfarafest – krajský
festival dychových hudieb zastúpený účinkujúcimi z Prešovského i Košického kraja. Ku
spomínaným ťažiskovým podujatiam KCA pripravuje v roku 2019 zrealizovať nasledovné
prehliadky, podujatia:

Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok 2019

ABOVAČKA

Komentár

Podujatie má charakter festivalu tradičnej
ľudovej kultúry a je prezentáciou tejto kultúry
a to konkrétne tradičnej ľudovej kultúry
regiónu Abov (Košice – okolie). Festival bude
prezentovať výsledky kultúrnej činnosti
a verejnosti bude predstavená kultúrna
identita regiónu Abov s jeho špecifikami,
výnimočnosťou a tradíciou: odlišnosti
v odievaní, piesňovom a hudobnom folklóre,
tanečnom folklóre, zvykosloví a tradíciách,
gurmánstve, nárečí...Obce/mikroregióny
Abova sa zviditeľnia svojou kultúrou
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REMESELNÍČEK

CO STARE PAMETAJU, MLADE
UTRIMUJU

a zaujímavosťami. Konkrétne obce budú
zastúpené jednotlivcami či kolektívmi
prezentujúcimi TĽK bez obmedzenia veku:
detské či mládežnícke kolektívy, dospelí a
seniori...Súčasťou festivalu bude expozícia
hmotného kultúrneho dedičstva, remeslá –
Ulička remesiel, budú prebiehať školy tanca
pre verejnosť, kultúrny program kolektívov TĽK
a i.
Denný vidiecky tábor zameraný na remeslá sa
uskutoční počas 5 dní v období letných
prázdnin v Herľanoch. Je určený pre deti vo
veku 7 – 14 rokov (I. a II. stupeň ZŠ) v regióne
Abov a pod vedením odborných
lektorov/remeselníkov (šúpolie, drotárstvo,
maľovanie na sklo, hrnčiarstvo, tkanie,
pletenie košíkov z pedigu a i. Účastníci tábora
sa oboznámia s tradičnými ľudovými
remeslami. Takto sa zabezpečí pre deti rozvoj
kultúrnych hodnôt v oblasti tradičných
remesiel, aktívne trávenie voľného času počas
prázdnin. Vypestuje sa u nich záujem
o tradičnú ľudovú kultúru, čo má potenciál do
budúcnosti – možnosť, že v dospelosti sa stanú
individuálnymi tvorcami (vyhľadávanie
talentov).
2. ročník podujatia je zameraný na oživenie
tradičnej ľudovej kultúry regiónu Abov (Košice
– okolie). Projekt sa zameriava na zviditeľnenie
ľudových zvykov prostredníctvom ich nositeľov
– folklórnych skupín či jednotlivcami.
V kultúrnom programe účinkujúce folklórne
skupiny stvárnia a budú prezentovať zvyky
tradované v konkrétnom čase – október
a s ním súvisiaca ľudová tradícia: páranie peria,
priadky, lúpanie kukurice a i. Z jednotlivých
programových čísel vznikne ucelený
programový blok v podaní folklórnych
kolektívov. Jednotlivé programové čísla
prezentované kolektívmi nebudú
prezentované iba jednorázovo a iba za účelom
projektu. Stanú sa do budúcnosti repertoárom
folklórneho kolektívu. Takto sa oživuje
a dosahuje trvácnosť a udržateľnosť ľudovej
tradície (ľudových tradícií) v jej pôvodnej
podobe a forme a v javiskovom prevedení.
Oživené tradície pretrvávajú i v povedomí
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SPRAVME SI ŽIVOT LEPŠÍM

mladej i staršej generácie.
Projekt posilňuje rodinnú súdržnosť, prispieva
u cieľových skupín k ich kultúrnej
rozhľadenosti zážitkovou formou , prispieva
k posilňovaniu a rozvíjaniu súrodeneckých
a kamarátskych vzťahov. Upevňuje a utužuje
vzťahy v neúplných rodinách a u detí
a mládeže z detských domovov. Prospieva ich
psychickému zdraviu, pomáha uvedomiť si
podstatu vlastného bytia, súžitia s rovesníkmi
a príbuzenstvom, vedie k plnohodnotnému
naplneniu vlastnej existencie.

Verejnosťou žiadané sú i ďalšie podujatia, ktoré budú realizované KCA takisto i v roku
2019: Vianočné koncerty, Tvorivé dielne a pod. Okrem týchto sa zameriame v roku 2019 i na
vzdelávacie aktivity – Betlehemci, Odborný seminár pre spevákov a spevácke skupiny,
výstavy prezentujúce miestnych amatérskych umelcov, Školy tanca pre verejnosť.
Cieľovou skupinou budú i znevýhodnené skupiny – krízové centrá (konkrétnou cieľovou
skupinou sú rómske menšiny, matky s deťmi – neúplné rodiny: viď v tabuľke vyššie SPRAVME
SI ŽIVOT LEPŠÍM). KCA podalo projekt, na ktorého schválenie sa v súčasnosti ešte len čaká.
Naším ďalším plánom do budúcna je udržiavať plynulú prevádzku areálu Pamätníka
víťazstva v Dargovskom priesmyku (po rekonštrukcii areálu) a v Sieni bojovej slávy uchovať
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.
Aj naďalej KCA plánuje rozvíjať nové partnerstvá tak, ako tomu bolo po minulé obdobie
jeho pôsobenia – s obcami, s neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami,
folklórnymi skupinami, školami, klubmi 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 2018 vzniklo niekoľko nových speváckych skupín, ktoré už aktívne pôsobia
(Ploské, Kráľovce) a to je prísľubom a víziou do ďalšej činnosti KCA – podnecovať udržiavanie
TĽK vo všetkých jej formách.
Ďalšou víziou je neustále zviditeľňovanie regiónu či organizácia podujatí s historickou
tematikou, čo súvisí s rozvojom cestovného ruchu. Do úvahy pripadá pripomenutie
historických udalostí viažucich sa na územie regiónu – stredoveké bitky, 2. svetová vojna,
a pod. Realizácia tohto je však ovplyvnená dostatkom financií na zabezpečenie úspešnej
realizácie plánov a zámerov KCA.
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7.1 Plán aktivít Kultúrneho centra Abova na rok 2019
Termín

Názov

Miesto konania

Forma

Charakter

23.2.

Fašengova
zabíjačka

Vyšný Čaj

podujatie TĽK

regionálny
charakter

2.3.

Fašiangová
zabíjačka

Košická Polianka

podujatie TĽK

regionálny
charakter

8.3.-9.3.

Odborný seminár
pre spevákov
a spevácke skupiny
z regiónu Abov
Divadelný Ďurkov,
19.ročník

Sady nad
Torysou

vzdelávací seminár

regionálny
charakter

Ďurkov, KD

divadelná regionálna
súťažná prehliadka

regionálny
charakter

13.3.
31.3.

Šaffova ostroha

Bidovce, KD

krajská súťaž
sólistov tanečníkov

krajský
charakter

3.4.

Hviezdoslavov
Kubín, 65.ročník

hovorene slovo –
regionálna súťaž

regionálny
charakter

11.4.- 12.4.

Detské divadelné
Košice, 23.ročník

ZUŠ
Bernolákova,
Košice
CVČ Domino,
Košice

krajská prehliadka
detskej dramatickej
tvorivosti

krajský
charakter

27.4.- 28.4.

Dargovská ruža,
49.ročník

Svinica, KD

regionálna spevácka
súťaž

regionálny
charakter

4.5.

Stavanie mája

Kokšov - Bakša

podujatie TĽK

regionálny
charakter

19.5.

Abovačka

Bidovce

regionálny festival
TĽK

nadregionálny
charakter

9.6.

Fanfarafest

Trstené pri
Hornáde

festival dychových
hudieb

krajský charakter

15.6. - 16.6.

Abovské folklórne
slávnosti Euro folk
Rozhanovce,
51.ročník
Remeselníček – 5
dňový vidiecky
tábor

amfiteáter
Skároš,
Rozhanovce

festival TĽK

nadregionálny
charakter

Herľany – areál
TUKE

tábor zameraný na
tradičné ľudové
remeslá

regionálny
charakter

5.8. - 9.8.

29.8.

10.9. - 11.9.,
13.9., 15.9.

Po stopách
Areál Pamätníka
podujatie
dargovských bojov,
víťazstva
organizované
6.ročník
v Dargovskom
k výročiam –
priesmyku
ukončenia 2.sv. vojny
a SNP
Festival starého
rom.-got. kostol
tvorivé dielne,
umenia a histórie
Svinica, Nižná
festival dobovej
Abova, 28.ročník
Kamenica
hudby

nadregionálny
charakter

nadregionálny
charakter
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6.10.

Zborový spev
Abova
Co stare pametaju,
mlade utrimuju

Budimír, evan.
kostol
KD Košická
Polianka

Prehliadka
speváckych zborov
prezentačné
podujatie TĽK zvyky a tradície

regionálny
charakter
regionálny
charakter

15.11.

Betlehemci –
vzdelávací tvorivý
ateliér

Košické Olšany,
KD

vzdelávací seminár

regionálny
charakter

8.12.

Vianočný koncert

Ruskov

koncert

regionálny
charakter

28.12.

Zimný folklórny
večer

Košická Belá, KD

prezentačné
podujatie TĽK

regionálny
charakter

19.10.

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

Názov podujatia

23.3.,
Veľkonočná tvorivá
26.3., 28.3.
dielňa
2018

10.4.2018

Výstava ľudových
krojov

23.4.2018

Odborný seminár
pre spevákov

4.5.2018
7.5.2018

Tvorivá dielňa ku
Dňu matiek

Forma

tvorivá
dielňa

výstava
krojov TĽK

Stručný popis

Tvorivé dielne
remeselníckeho
charakteru zážitková forma
tvorivosti.

výstava
tradičných
ľudových odevovkrojov spojená s
výstavou
historických
fotografií.
vzdelávací
vzdelávací
seminár
seminár pre
sólistov ľudových
piesní .
tvorivá
Tvorivé dielne
dielňa
remeselníckeho
charakteru zážitková forma
tvorivosti.

Miesto
konania

Organizát Cieľová
or/spoluor skupina
ganizátor

Počet Počet
Výdaje € Príjmy
účinku účastní
€
júcich kov

Košické
Olšany, ZŠ
Čakanovce, ZŠ
Bidovce, MŠ

KCA

deti ZŠ
a MŠ

10

108

1249,23

108

Bidovce, KD

KCA

žiaci ZŠ a
verejnosť

2

250

100

0

Košice - VKJB
regionálne
oddelenie

KCA

sólisti
speváci

1

15

0

0

Nižná
Kamenica, ZŠ
Boliarov, ZŠ

KCA

deti ZŠ

7

60

1249,23

60 KP

Poznámky

Náklady
tvoria sumár
všetkých TD
počas roka

Náklady
tvoria sumár
všetkých TD
počas roka

29

6.6.2018

Tvorivá dielňa k AFS

tvorivá
dielňa

20.6.2018

Tvorivá dielňa

tvorivá
dielňa

29.8.2018

Po stopách
Dargovských bojov

18.9.-19.9.
2018

Festival starého
umenia a histórie
Abova

18.9.23.9.2018

Dobové hudobné
nástroje

21.9. 5.10. 2018

Po stopách rodu
Forgáč

Tvorivé dielne
remeselníckeho
charakteru –
sprievodné
podujatie AFS.

Tvorivé dielne
remeselníckeho
charakteru zážitková forma
tvorivosti.
podujatie s
Podujatie
historicko
organizované
k výročiu
vojenskou ukončenia 2.sv.
tématikou vojny a k výročiu
SNP.
tvorivá
Tvorivé dielne
dielňa
remeselníckeho
charakteru
s dobovou
tématikou sprievodné
podujatie FSU.
výstava
Výstava vzácnych
historických
a málo známych
hudobných
nástrojov .
výstava
Výstava fotografií
šľachtického rodu
Forgáč spojená s
s odborným

Rozhanovce,
KD

KCA

deti,
mládež

8

240

330

240 KP

Košické
Olšany, ZŠ

KCA

deti ZŠ

3

22

1249,23

44 KP

areál
Pamätníka
víťazstva v
Dargovskom
priesmyku

KCA

verejnosť

75

700

2828,94

KSK
2000

Svinica

KCA

deti,
mládež

13

97

215,38

130€ +
113 KP

Svinica,
románsko gotický kostol

KCA

deti ZŠ,
verejnosť

1

200

100

0

Nižná
Kamenica,
kaštieľ

KCA

deti ZŠ,
verejnosť

1

180

0

0

Náklady
tvoria sumár
všetkých TD
počas roka

30

výkladom autorky
knihy o tomto
rode.
24.9.25.9.2018

Literárny ateliér

Vzdelávací Seminár pre
seminár
žiakov ZŠ regiónu
zameraný na
rozvíjanie
tvorivosti
v oblasti literárnej
tvorivosti.
26.9,
Výtvarný ateliér
Vzdelávací Seminár pre
28.9.2018
seminár
žiakov ZŠ regiónu
zameraný na
rozvíjanie
výtvarnej
tvorivosti
a usmerňovanie
v postupoch
výtvarníctva.
27.9.-28.9. Fotografický ateliér Vzdelávací Seminár
2018
seminár zameraný na
získanie
základných
vedomostí
a technologických
zručností v oblasti
fotografie.
10.10. –
Jesenné tvorivé
Tvorivá
Tvorivé dielne
11.10.2018
dielne
dielňa
remeselníckeho
charakteru zážitková forma
tvorivosti.

Bidovce, ZŠ

KCA

deti ZŠ

2

24

320

0

Dotácia
2000 €
rozdelená
na 3
vzdelávacie
semináre

Slanec, ZŠ

KCA

deti ZŠ

2

21

814

0

Dotácia
2000 €
rozdelená
na 3
vzdelávacie
semináre

Skároš, ZŠ

KCA

deti ZŠ

2

17

497

0

Dotácia
2000 €
rozdelená
na 3
vzdelávacie
semináre

Košické
Olšany, ZŠ
Boliarov, ZŠ

KCA

deti ZŠ

7

80

1249,23

159 KP

Náklady
tvoria sumár
všetkých TD
počas roka

31

8.11.2018

Tanečný dom

Vzdelávací
seminár,
škola
tanca

30.11.2018

Tvorivá dielňa

Tvorivá
dielňa

4.12.,
6.12.,
8.12.,
13.12.,
16.12.,
17.12.2018

Abovské Vianoce vianočné tvorivé
dielne

Tvorivá
dielňa

14.12.2018

Autorské čítanie

čítanie
rozprávok

9.12.2018

Vianočný koncert

koncert

16.12.2018

Vianočný koncert

koncert

Výuka ľudových
tancov z regiónu
Abov (Bidovský
čardáš a tance
z Myslavy)
zážitkovou
formou.
Tvorivé dielne
remeselníckeho
charakteru zážitková forma
tvorivosti.
Tvorivé dielne
remeselníckeho
charakteru zážitková forma
tvorivosti.

autorské čítanie
A. Nečovej
z Vtáčkoviec.
Autorka
rozprávok pre deti
koncert
prezentujúci
ľudové vianočné
zvyky a koledy.
koncert
prezentujúci
ľudové vianočné
zvyky a koledy.

Bidovce, KD

KCuBaR /
KCA

verejnosť

9

75

0

0

Boliarov, ZŠ

KCA

deti ZŠ

2

46

1249,23

138 KP

Bidovce, MŠ
Svinica, ZŠ
Trsťany, KD
Boliarov, ZŠ
Nižná
Kamenica,
kaštieľ a ZŠ
Bidovce, MŠ

KCA

deti MŠ,
ZŠ,
verejnosť

20

185

1249,23

75 +
Náklady
138 KP tvoria sumár
všetkých TD
počas roka

KCA

deti MŠ

1

23

0

0

Ruskov, rim.
kat. kostol

KCA /
Farský
úrad
Ruskov

verejnosť

45

200

500

0

Nižná
Kamenica,
kaštieľ

KCA / OcÚ

verejnosť

41

120

540

0

Náklady
tvoria sumár
všetkých TD
počas roka

32

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

3.2.2018

Názov podujatia

Fašiangová
zabíjačka

Forma

prezentač
né
podujatie
TĽK

10.2.2018 Fašengova zabíjačka prezentač
né
podujatie
TĽK

8.4.2018

Šaffova ostroha

krajská
súťaž

29.4.2018

Dargovská ruža

regionálna
prehliadka

Stručný popis

tradičná
zabíjačka s
kultúrnym
programom a
ochutnávkou
gurmánskych
špecialít.
tradičná
zabíjačka s
kultúrnym
programom a
ochutnávkou
gurmánskych
špecialít.
súťaž sólistov
tanečníkov v
ľudovom tanci v
Košickom kraji.
48.ročník
prehliadky v
speve ľudových
piesní okresu
Košice – okolie.

Miesto
konania

Organizátor Cieľová
/spoluorga skupina
nizátor

Počet
Počet
Výdaje € Príjmy
účinkuj účastní
€
úcich
kov

Košická
Polianka, KD

KCA/ OCÚ
Košická
Polianka

verejnosť

30

200

100

0

Vyšný Čaj, KD

OcÚ Vyšný
Čaj/KCA

verejnosť

30

150

150,00

0

Bidovce, KD

KCA/ OcÚ
Bidovce

verejnosť

58

300

2214,25

G 2000

Svinica, KD

KCA/ OcÚ
Svinica

verejnosť

240

350

1969,35 G 1 500

Poznámky
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1.5.2018

Stavanie mája

20.5.2018

Nositelia tradícií

16.6.2018

prezentač
né
podujatie
TĽK

tradičný zvyk
„stavanie mája“
pred KD spojené
s kultúrnym
programom.

regionálna Regionálna súťaž
súťažná
folklórnych
prehliadka
skupín
prezentujúce
tradičné formy
tanca, hudby
a zvykov.
Živá pozvánka k AFS prezentač
Sprievodné
né
podujatie k AFS,
podujatie
vystúpenia
TĽK,
zahraničných
koncert
súbor a skupín
z Abova.

24.11.2018 Co stare pametaju,
mlade utrimuju

prezentač
né
podujatie
TĽK

9.12.2018

Vianočný koncert

koncert

16.12.2017

Vianočný koncert

koncert

Kokšov Bakša

OcÚ Kokšov verejnosť
- Bakša/ KCA

80

300

200

0

Čaňa, kino

KCA/ OcÚ
Čaňa

verejnosť

80

150

195

0

Kavečany,
amfiteáter

KCA

verejnosť

62

120

350

0

Podujatie TĽK,
Košická
KCA/ OcÚ verejnosť
ktoré vzdáva
Polianka, KDv
hold kroju
a tradíciám
regiónu Abov
koncert
Ruskov, rim. KCA / Farský verejnosť
prezentujúci
kat. kostol
úrad Ruskov
ľudové vianočné
zvyky a koledy

60

150

1 710

G 1 500

45

200

500

0

koncert
prezentujúci
ľudové vianočné
zvyky a koledy

41

120

540

0

Nižná
Kamenica,
kaštieľ

KCA / OcÚ

verejnosť

34

29.12.2018

Zimný folklórny
večer

prezentač
né
podujatie
TĽK

prehliadka
zvykov a tradícií
v podaní
folklórnych
kolektívov.

Košická Belá,
KD

FSk
verejnosť
Beľanka/
OcÚ Košická
Belá/ KCA

92

230

700

0

Miesto
konania

Organizátor Cieľová Počet
Počet
Výdaje € Príjmy
/spoluorga skupina účinkuj účastní
€
nizátor
úcich
kov
KCA
žiaci ZŠ a
2
250
0
0
verejnosť

2.2. Ľudové remeslá
Termín

Názov podujatia

Forma

Stručný popis

10.4.2018

Výstava ľudových
krojov

výstava
krojov TĽK

výstava
tradičných
ľudových
odevov- krojov
spojená s
výstavou
historických
fotografií.

17.6.2018

AFS 2017- ulička
remesiel

20.8. 24.8.2018

Remeselníček

prezentácia výstava a ukážka
remesiel
remeselníckych
TĽK
prác ľudových
remeselníkov.
Vidiecky
5-dňový denný
tábor
vidiecky tábor
zameraný na
tradičné
remeslá.

Bidovce, KD

Rozhanovce

KCA

verejnosť

9

2 200

350,00

0

Herľany

KCA

deti z
regiónu
Abov

10

28

2 923

1 260

Poznámky

G 2000
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3. Festivaly
Termín

Názov podujatia

Forma

17.6.2018

Abovské folklórne
slávnosti

festival TĽK

21.9. ,
23.9.2018

Festival starého
umenia a histórie
Abova

festival
dobovej
hudby a
starého
umenia

Stručný popis

Miesto
konania

Organizátor Cieľová
/
skupina
spoluorgani
zátor

50.ročník
Rozhanovce, KCA / OcÚ verejnosť
folklórnych
amfiteáter
Rozhanovce
slávností podujatie TĽK s
množstvom
sprievodných
podujatí.
27.ročník
KCA/ OcÚ verejnosť
festivalu starého
Svinica,
Nižná
umenia
Nižná
Kameniča,
organizovaný v
Kamenica /
kaštieľ a
rámci Dní
Reformovan
Svinica,
Európskeho
románsko - á kresťanská
kultúrneho
cirkev
gotický kostol
dedičstva
a v rámci
Európskeho
roka kultúrneho
dedičstva.

Počet
Počet
Výdaje € Príjmy
účinkuj účastní
€
úcich
kov
378

2 200

9 907,58

3 720

51

250

3429,50

G 3 000

Poznámky

G 6000 +
1000 SPP,
Sponzori
1500
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4. Záujmovo-umelecká činnosť (ZUČ)
4.1. Neprofesionálne divadlo a hovorené slovo
Termín

Názov podujatia

15.3.
2018

Divadelný Ďurkov

13.4.14.4.
2018

Detské divadelné
Košice

18.4.
2018

Hviezdoslavov Kubín

24.9.25.9.
2018

Literárny ateliér

Forma

Stručný popis

regionálna regionálna
prehliadka prehliadka detskej
dramatickej
tvorivosti
krajská
krajská prehliadka
prehliadka detskej
dramatickej
tvorivosti a divadla
dospelých
hrajúcich pre deti
regionálna 64. ročník
prehliadka regionálnej
prehliadky v
prednese prózy a
poézie - IV. a V.
kategória
Vzdelávací Seminár pre
seminár
žiakov ZŠ regiónu
zameraný na
rozvíjanie
tvorivosti v oblasti
literárnej
tvorivosti.

Miesto
konania
Ďurkov, KD

Košice- CVČ
Popradská 86

Košice - ZUŠ
Bernoláková

Bidovce, ZŠ

Organizátor Cieľová
/spoluorgan skupina
izátor
KCA / OcÚ deti,
Ďurkov/ ZŠ mládež
Ďurkov
KCA

Počet
Počet
Výdaje € Príjmy
účinkuj účastní
€
úcich
kov

81

160

155,00

141

350

2871,30 G 2 490

53

100

50,05

0

2

24

320

0

Poznámky

0

deti,
mládež

KCA/ ZUŠ študenti
Bernoláková SŠ a VŠ,
verejnosť

KCA

deti ZŠ

Dotácia
2000 €
rozdelená
na 3
vzdelávacie
semináre
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4.2. Foto, film
Termín

27.9. 28.9.
2018

Názov podujatia

Fotografický ateliér

Forma

vzdelávací
ateliér

Stručný popis

Seminár pre
žiakov ZŠ regiónu
zameraný na
získanie
základných
vedomostí
a technologických
zručností v oblasti
fotografie.

Miesto
konania
Skároš, ZŠ

Organizátor
Cieľová
/spoluorganiz skupina
átor
KCA

Počet
Počet
Výdaje € Príjmy
účinkuj účastní
€
úcich
kov

deti ZŠ

2

17

497

Poznámky

G 2000

Dotácia
2000 €
rozdelená
na 3
vzdelávacie
semináre

Počet
Počet Výdaje € Príjmy
účinkuj účast
€
úcich
níkov

Poznámky

4.3. Neprofesionálna výtvarná tvorba
Termín

Názov podujatia

26.9,
28.9.
2018

Výtvarný ateliér

Forma

Stručný popis

Vzdelávací Seminár pre žiakov
seminár
ZŠ regiónu
zameraný na
rozvíjanie výtvarnej
tvorivosti
a usmerňovanie
v postupoch
výtvarníctva.

Miesto
konania
Slanec, ZŠ

Organizátor Cieľová
/spoluorgani skupina
zátor
KCA

deti ZŠ

2

21

814

0

Dotácia
2000 €
rozdelená
na 3
vzdelávacie
semináre
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4.4. Hudba
Termín

Názov podujatia

Forma

10.6.
2018

Fanfarafest, krajský
festival dychových
hudieb

krajský
festival

28.10.20 Zborový spev Abova
18

Stručný popis

krajský festival
dychových hudieb
KE a PO kraja, hosť
festivalu dychová
hudba z Poľska

regionálna nesúťažná
prehliadka regionálna
zborov
prehliadka
cirkevných zborov
regiónu Košice,
Košice - okolie

Miesto
konania
Trstené pri
Hornáde

Organizátor/ Cieľová
spoluorganiz skupina
átor
KCA/ OcÚ
Trstené pri
Hornáde/
SAVRIA n.o.

Počet
Počet Výdaje € Príjmy
účinkuj účast
€
úcich
níkov

Poznámky

verejnosť

118

400

2 690,60 G 2 500

120

250

1 868,61 G 1 600

Budimír, evan. KCA/ Evan. verejnosť
kostol
cirkev Košice

5. Menšinová kultúra
-----------------------------------------
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II. Regionálna činnosť
1. Metodická činnosť
Termín

Názov podujatia

Forma

Stručný popis

23.4.2018

Odborný seminár
pre spevákov

vzdelávací
seminár

vzdelávací
seminár pre
sólistov ľudových
piesní.

Košice VKJB
regionálne
oddelenie

KCA

sólisti
speváci

1

15

0

0

24.9.25.9.2018

Literárny ateliér

Vzdelávací Seminár
seminár
zameraný na
rozvíjanie
tvorivosti
v oblasti literárnej
tvorivosti.

Bidovce, ZŠ

KCA

deti ZŠ

2

24

320

0

26.9,
28.9.2018

Výtvarný ateliér

Vzdelávací Seminár
seminár
zameraný na
rozvíjanie
a usmerňovanie
v postupoch
výtvarníctva.

Slanec, ZŠ

KCA

deti ZŠ

2

21

814

0

27.9. 28.9. 2018

Fotografický ateliér

vzdelávací
ateliér

Skároš, ZŠ

KCA

deti ZŠ

2

17

497

G 2000

Seminár
zameraný na
získanie
vedomostí a
zručností v oblasti
fotografie.

Miesto
konania

Organizátor/ Cieľová
spoluorganizá skupina
tor

Počet
Počet Výdaje € Príjmy
účinkuj účast
€
úcich
níkov

Poznámky

Dotácia
2000 €
rozdelená
na 3
vzdelávacie
semináre.
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8.11.2018

Tanečný dom

Vzdelávací
seminár,
škola
tanca

Výuka ľudových
tancov z regiónu
Abov (Bidovský
čardáš a tance
z Myslavy)
zážitkovou
formou.

Bidovce, KD KCuBaR / KCA verejnosť

9

75

0

0

2. Spolupráca s inými kultúrnymi zariadeniami, rôznymi inštitúciami
Termín

Názov podujatia

19.1.2018

Pietny akt

20.1.2018

Zimný pochod na
Dargov

Forma

Stručný popis

Miesto
konania

Organizátor/
spoluorganiz
átor

Cieľová
skupina

pietny akt Pietny akt kladenia
areál
Okresný úrad verejnosť
vencom na počesť Pamätníka
Košice padlým
víťazstva v
okolie/ KCA
bojovníkom v II. Dargovskom
svetovej vojne,
priesmyku
ktorí oslobodili
obce okresu
Košice - okolie.
turistický Pietny akt kladenia
areál
Slanský
verejnosť
pochod a vencom na počesť Pamätníka mikroregión/
pietny akt
padlým
víťazstva v
KCA
bojovníkom v II. Dargovskom
svetovej vojne,
priesmyku
ktorí oslobodili
obce okresu
Košice - okolie.

Počet
Počet Výdaje € Príjmy
účinkuj účast
€
úcich
níkov
20

100

0,00

0

1

150

0,00

0

Poznámky
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20.1.2018

Tvorivá dielňa

28.1.2018

Novoročné
posedenie

3.2.2018

10.2.2018

Tvorivá
dielňa

Boliarov, KD

Únia žien SR

verejnosť

2

50

0,00

50

Nová
Polhora, KD

OcÚ Nová
Polhora

verejnosť

39

80

0,00

0

tradičná zabíjačka
Košická
s kultúrnym
Polianka, KD
programom a
ochutnávkou
gurmánskych
špecialít

KCA/ OCÚ
Košická
Polianka

verejnosť

30

200

100

0

tradičná zabíjačka
s kultúrnym
programom a
ochutnávkou
gurmánskych
špecialít

Vyšný Čaj,
KD

OcÚ Vyšný
Čaj/KCA

verejnosť

30

150

150,00

0

Kultúrny program
pre obyvateľov
obce.

Nižná
Kamenica,
kaštieľ

OcÚ Nižná
Kamenica

verejnosť

20

60

0,00

0

prezentač
Podujatie
né
s kultúrnym
podujatie
programom
TĽK
a ľudovou hudbou

Ždaňa, KD

OcÚ Ždaňa/
KCA

verejnosť

25

200

0,00

0

prezentač
né
podujatie
TĽK
Fašiangová zabíjačka prezentač
né
podujatie
TĽK

Fašengova zabíjačka prezentač
né
podujatie
TĽK

11.3.2018

Deň žien

7.4.2018

Abovský folklórny
ples, 2.ročník

prezentač
né
podujatie
TĽK

Tvorivé dielne
remeselníckeho
charakteru zážitková forma
tvorivosti.
Kultúrny program
pre obyvateľov
obce
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25.4.2018

Súťaž mladých
záchranárov

Tvorivá
dielňa

Tvorivé dielne zážitková forma
tvorivosti.

Herľany/
areál TUKE

1.5.2018

Stavanie mája

prezentač
né
podujatie
TĽK

tradičný zvyk
„stavanie mája“
pred KD spojené
s kultúrnym
programom

Kokšov Bakša

9.5.2018

3

45

0,00

0

OcÚ Kokšov - verejnosť
Bakša/ KCA

80

300

200

0

Pietny akt

pietny akt Pietny akt kladenia
areál
Okresný úrad verejnosť
vencom na počesť Pamätníka
Košice padlým
víťazstva v
okolie/ KCA
bojovníkom v II. Dargovskom
svetovej vojne
priesmyku

28

100

150,00

0

12.5.2018

Z Polianky do
Polianky

turistický Pietny akt kladenia
areál
Obec Košická verejnosť
pochod a vencom na počesť Pamätníka
Polianka a
pietny akt
padlým
víťazstva v
Sečovská
bojovníkom v II. Dargovskom Polianka/ KCA
svetovej vojne.
priesmyku

1

150

0,00

0

13.5. –
13.6.2018

Z truhlice starých
mám

výstava

Výstava
zozbieraných
artefaktov ľudovej
kultúry obce Vyšný
Čaj
26.5.2018 Krajský festival rodín prezentač
Festival TĽK
né
s množstvom
podujatie
sprievodných
TĽK
podujatí

Okresný úrad
Košice okolie

deti z
okresu
Košice okolie

Vyšný Čaj,
KD

Klub
dôchodcov,
OcÚ V.Čaj

Deti MŠ,
ZŠ,
verejnosť

2

400

0,00

0

Košice,
Kulturpark

KCuBaR /
osvety KSK

verejnosť

300

1 000

0,00

0
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2.6.2018

Tvorivá dielňa

tvorivá
dielňa

Tvorivé dielne
remeselníckeho
charakteru zážitková forma
tvorivosti.

Herľany

OcÚ

verejnosť

2

40

1249,23

50

Náklady
tvoria sumár
všetkých TD
počas
celého roka

23.-24.6.
2018

CASSOVIA FOLKFEST

tvorivé
dielne

30.6.2018

Dni Slanského
mikroregiónu

prezentač
né
podujatie
TĽK

Tvorivé dielne
remeselníckeho
charakteru zážitková forma
tvorivosti.
Kultúrny program
a množstvo
sprievodných
podujatí

Kavečany

Kultobin/ KCA verejnosť

3

70

1249,23

0

Náklady
tvoria sumár
všetkých TD
počas
celého roka

Ruskov

Slanský
verejnosť
mikroregión/
KCA

120

450

0,00

0

30.6.2018

Juniáles

tvorivé
dielne

Košický
Klečenov

OcÚ/ KCA

7.7.2018

Dni obce - Tvorivá
dielňa

tvorivá
dielňa

Svinica

18.8.2018

Dni obce - Tvorivá
dielňa

tvorivá
dielňa

Tvorivé dielne
remeselníckeho
charakteru zážitková forma
tvorivosti.
Tvorivé dielne
remeselníckeho
charakteru zážitková forma
tvorivosti.
Tvorivé dielne
remeselníckeho
charakteru zážitková forma
tvorivosti.

verejnosť

2

45

1249,23

0

OcÚ/ KCA

verejnosť

2

55

1249,23

0

Trsťany

OcÚ/ KCA

verejnosť

3

40

1249,23

50

Náklady
tvoria sumár
všetkých TD
počas
celého roka
Náklady
tvoria sumár
všetkých TD
počas
celého roka
Náklady
tvoria sumár
všetkých TD
počas
celého roka
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26.8.2018

Dni obce - Tvorivá
dielňa

29.8.2018

Pietny akt

29.8.2018

Letný pochod na
Dargov

1.9.2018

Dni obce - Tvorivá
dielňa

8.9.2018

Dni mikroregiónu
pod Mošníkom

8.11.2018

Tanečný dom

tvorivá
dielňa

Tvorivé dielne
remeselníckeho
charakteru zážitková forma
tvorivosti.
pietny akt Pietny akt kladenia
vencom na počesť
výročia SNP.

Vyšná
Kamenica

OcÚ

areál
Okresný úrad
Pamätníka
Košice víťazstva v
okolie/ KCA
Dargovskom
priesmyku
pietny akt Pietny akt kladenia
areál
Slanský
vencom na počesť Pamätníka mikroregión/
výročia SNP.
víťazstva v
KCA
Dargovskom
priesmyku
tvorivá
Tvorivé dielne
Belža
OcÚ
dielňa
remeselníckeho
charakteru zážitková forma
tvorivosti.
tvorivá
Tvorivé dielne
Herľany
MR pod
dielňa
remeselníckeho
Mošníkom/
charakteru KCA
zážitková forma
tvorivosti.
Vzdelávací Výuka ľudových Bidovce, KD KCuBaR / KCA
seminár,
tancov z regiónu
škola
Abov (Bidovský
tanca
čardáš a tance
z Myslavy)
zážitkovou formou

verejnosť

2

30

1249,23

0

verejnosť

25

120

200,00

0

verejnosť

10

180

0,00

0

verejnosť

2

50

1249,23

75

verejnosť

3

450/
60 TD

1249,23

0

verejnosť

9

75

0

0

Náklady
tvoria sumár
všetkých TD
počas
celého roka

Náklady
tvoria sumár
všetkých TD
počas
celého roka
Náklady
tvoria sumár
všetkých TD
počas
celého roka
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29.12.2018

Zimný folklórny
večer

prezentač
né
podujatie
TĽK

prehliadka zvykov
a tradícií v podaní
folklórnych
kolektívov.

Košická
Belá, KD

FSk Beľanka/ verejnosť
OcÚ Košická
Belá/ KCA

92

230

700

0

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

Názov podujatia

16.6.2018

Živá pozvánka

17.6.2018

Abovské folklórne
slávnosti

Forma

Stručný popis

Miesto
konania

prezentač
Vystúpenie FS
Kavečany,
né
Cerovina z
amfiteáter
podujatie
Rumunska a FS
TĽK,
Pavelbanci z
koncert Bulharska ako živá
pozvánka na AFS
2018
festival hosťovanie súboru Rozhanovce,
TĽK
FS Cerovina z
amfiteáter
Rumunska na
50.ročník
folklórnych
slávností

Organizátor/ Cieľová Počet
Počet Výdaje € Príjmy
spoluorganizá skupina účinkuj účast
€
tor
úcich
níkov
KCA
verejnosť
62
130
350,00
0

KCA / OcÚ
Rozhanovce

verejnosť

16

2 200

417,50

Poznámky

0
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Príloha č.2: Fotodokumentácia

DIVADELNÝ ĎURKOV
15.03.2018 KD ĎURKOV
FAŠIANGOVÁ ZABÍJAČKA
03.02.2018 – KD KOŠICKÁ POLIANKA
10.03.2018 – KD VYŠNÝ ČAJ

47

DETSKÉ DIVADELNÉ KOŠICE
13-14.4.2018 – CVČ DOMINO, KOŠICE

ŠAFFOVA OSTROHA
08.04.2018 KD BIDOVCE

48

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
18.04.2018 – ZUŠ BERNOLÁKOVÁ, KOŠICE

DARGOVSKÁ RUŽA
29.04.2018 – KD SVINICA

49

NOSITELIA TRADÍCIÍ
20.05.2018 – KD ČAŇA

FANFARAFEST
10.06.2018 – TRESTENNÉ PRI HORNÁDE

50

ABOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
17.6.2018 AMFITEÁTER, ROZHANOVCE

51

DENNÝ REMESELNÝ TÁBOR – REMESELNÍČEK
20.4. - 24.4.2018, HERĽANY

PO STOPÁCH DARGOVSKÝCH BOJOV, 5.ročník
29.8.2018 – PAMÄTNÍK VÍŤAZSTVA, DARGOV

52

PÍSANÝ MAĽOVANÝ ABOV
24.9.-28.9.2018 - ZŠ SLANEC,
ZŠ BIDOVCE,
ZŠ SKÁROŠ

TANEČNÝ DOM BIDOVCE
08.11.2018 – KD BIDOVCE

53

CO STARE PAMETAJU, MLADE UTRIMUJU
24.11.2018 – KD KOŠICKÁ POLIANKA

ZBOROVÝ SPEV ABOV
28.10.2018 – Evanjelický kostol BUDIMÍR
54

FESTIVAL STARÉHO UMENIA
21-9. 23.9.2018 – KAŠTIEĽ NIŽNÁ KAMENICA / ROMÁNSKO-GOTICKÝ KOSTOL,SVINICA

55

VIANOČNÝ KONCERT
09.12.2018 RÍM.KAT. KOTOL,RUSKOV
16.12.2018 – KAŠTIEĽ, NIŽNÁ KAMENICA

56

VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ KCA 2018

VÝSTAVA KROJOV, BIDOVCE

Z TRUHLICE STARÝCH MÁM, VYŠNÝ ČAJ
57

VÝSTAVA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV, SVINICA

VÝSTAVA: PO STOPÁCH RODU FORGÁČ,
NÍŽNÁ KAMENICA

58

TVORIVÉ DIELNE KCA 2018
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60
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62

63

64

65

66

