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1. Identifikácia organizácie
Názov organizácie
NÁRODNÉ OSVETOVÉ CENTRUM
Sídlo organizácie
Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava
Zriaďovateľ
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dátum zriadenia organizácie
1. august 1958
Forma hospodárenia
príspevková organizácia
Štatutárny zástupca
generálna riaditeľka PhDr. Jana Kresáková
Členovia vedenia
PhDr. Jarmila Strelková, CSc. – námestníčka generálnej riaditeľky pre odborné činnosti,
Ing. Dária Štefanovičová – námestníčka generálnej riaditeľky pre informačno-komunikačné
technológie, ISO a rozvoj, Ing. Eva Trnovská – námestníčka pre ekonomiku a hospodárstvo,
Mgr. Jozef Burič – riaditeľ útvaru záujmovej umeleckej činnosti, PhDr. Ľudovít Šrámek,
CSc. – riaditeľ útvaru výskumu a štatistiky, PhDr. Svetlana Chomová, PhD. – ZO SLOVES
pri NOC, PhDr. Veronika Vasiľová – personalistka.
Kontakt na organizáciu
Telefón: 421 2 204 71 202
Fax: 421 2 5921 4218
E-mail: nocka@nocka.sk
Hlavné činnosti
Národné osvetové centrum je organizáciou pôsobiacou v oblasti kultúry.
Svoje aktivity vyvíja v rovine:
•
•
•
•
•
•

teoreticko-koncepčnej,
poradensko-vzdelávacej,
informačno-dokumentačnej,
výskumno-analytickej,
edičnej a publikačnej,
prezentačnej, výstavnej a propagačnej.
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2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
Národné osvetové centrum je národná kultúrna ustanovizeň, vrcholná štátna inštitúcia
v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti, vedecká a vzdelávacia inštitúcia v oblasti kultúry.
Národné osvetové centrum zabezpečuje, buduje, ochraňuje a napomáha duchovný
rozvoj občanov a živej neprofesionálnej kultúry, ktorá je súčasťou nehmotného kultúrneho
dedičstva na Slovensku.
V rámci svojich základných činností a funkcií plní ako predmet svojho pôsobenia
najmä tieto činnosti:
a)

kultúrno-osvetovú činnosť
•
•
•

b)

zabezpečuje odborné poradenstvo, metodickú pomoc, spracúva systémové
koncepcie, iniciuje a predkladá celoštátne programy v oblasti osvetovej
činnosti,
vypracúva projekty a spolupodieľa sa na súťažných a prehliadkových
aktivitách, významných celoštátnych podujatiach, odborne garantuje
celoštátnu súťaž záujmovej umeleckej činnosti,
eviduje, dokumentuje, ochraňuje a využíva tradičnú ľudovú kultúru na
kultúrno-osvetovú činnosť;

vzdelávanie v kultúre
•
•

•

projektuje a realizuje záujmové a voľnočasové vzdelávanie ako súčasť
celoživotného vzdelávania,
realizuje akreditované formy vzdelávania v oblasti kultúry a
neakreditované formy (tvorivé dielne, tréningy, semináre, kurzy, školenia a
iné) pre zamestnancov štátnej správy, samosprávy, tretieho a privátneho
sektora a dobrovoľných pracovníkov,
realizuje profesijné vzdelávanie v oblasti manažovania kultúry, usmerňuje
subjekty a jednotlivcov v danej oblasti;

c) edičné činnosti
•
•

zabezpečuje vydávanie teoretických a odborno-metodických materiálov,
repertoárových materiálov a notovín,
vydáva odborné časopisy Javisko, Národná osveta a bulletin Sociálna
prevencia;

d) dokumentácia a tvorba databáz
•
•
•

zhromažďuje, dokumentuje, ochraňuje a využíva dokumenty o kultúrnoosvetovej činnosti pre rozvoj miestnej a regionálnej kultúry,
zabezpečuje zber, evidenciu a vyhodnocovanie informácií, spracúva
súhrnné analýzy, informačné a štatistické prehľady a iné materiály o stave
a rozvoji kultúrno-osvetovej činnosti a miestnej a regionálnej kultúry,
zabezpečuje budovanie databáz kultúry s dôrazom (primárne) na nosné
identifikačné znaky miestnej a regionálnej kultúry;
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e) výskumná činnosť
•
f)

zabezpečuje sociologický výskum a výskum ekonomiky kultúry a
vykonáva výskumné aktivity podľa aktuálnej spoločenskej požiadavky;

spolupráca so zahraničím
•

pripravuje a realizuje projekty vyplývajúce z kultúrnych dohôd s inými
štátmi, z bilaterálnych projektov, projektov V4 a EÚ a projektov vysielania
a prijímania kolektívov a jednotlivcov z oblasti živej neprofesionálnej
kultúry;

g) prezentačná a výstavná činnosť
•

manažérsky a organizačne zabezpečuje sprístupňovanie a prezentovanie
tvorivých výsledkov (produkciu) v oblasti kultúry v priestoroch Domu
umenia v Piešťanoch a Domu umenia v Bratislave, a na základe poverenia
aj v Dvorane Ministerstva kultúry SR;

h) digitalizácia kultúrneho dedičstva
•

•

v oblasti centrálnej aplikačnej infraštruktúry digitalizovaného obsahu
kultúrneho dedičstva zabezpečuje systémy evidencie, ochrany a
sprístupnenia digitálneho obsahu a poznatkov o kultúrnom dedičstve,
zabezpečuje centrálne odborné poradenstvo pre správu a rozvoj
aplikačných informačných systémov na získavanie, spracovanie, ochranu a
využitie poznatkov digitalizovaného obsahu kultúrneho dedičstva v správe
pamäťových a fondových inštitúcií, systémové prepojenie informačných
systémov PFI a centrálnej aplikačnej infraštruktúry a registratúry, správu
národných registrov, medzisektorové sprístupnenie a prezentáciu,
poskytovanie centrálnych právnych služieb v oblasti autorského práva pre
poskytovanie elektronických služieb a on-line služieb v rámci digitalizácie
kultúrneho dedičstva a vzdelávania v oblasti centrálnej aplikačnej
infraštruktúry a registratúry,
v oblasti projektov z fondov EÚ a iných fondov zabezpečuje prípravu
projektov na získanie nenávratného finančného príspevku z rôznych
fondov, implementuje schválené projekty a zabezpečuje komunikáciu
s riadiacim orgánom ÚV SR a MK SR v rámci monitorovacích procesov.

Národné osvetové centrum, ako celoštátna inštitúcia pôsobiaca v priestore
neprofesionálnej kultúry v miestnych a regionálnych podmienkach, chce byť otvorenou
spoločnosťou pre vnútrorezortnú a medzirezortnú spoluprácu a komunikáciu, a svojou
tvorivou, efektívnou a transparentnou činnosťou prispievať k plneniu štátnej kultúrnej
politiky v súlade s aktuálnymi výzvami a potrebami v oblasti kultúry.
Perspektíva organizácie zo strednodobého výhľadu spočíva hlavne v kvalitatívnom
rozvíjaní kultúrno-osvetovej činnosti, vzdelávania a výskumu v kultúre, ale najmä v oblasti
digitalizácie kultúrneho dedičstva, ktorá bude vyžadovať do budúcnosti kvalitatívny rast
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výkonov pracoviska, rozvoja ľudských zdrojov vrátane vzdelávania zamestnancov pre tieto
odborné činnosti, projektové riadenie a skvalitňovanie materiálno-technického zabezpečenia
pracoviska.

3. Kontrakt organizácie so zriaďovateľom
Schváleným kontraktom č. MK - 336 / 2011 – 103/ 17490 na rok 2012, uzavretým
medzi Ministerstvom kultúry SR a Národným osvetovým centrom, bol stanovený príspevok
na činnosť v súlade so záväznými ukazovateľmi štátneho rozpočtu na rok 2012 na sumu
1 450 000 €. Dodatkom č. 1 ku kontraktu na rok 2012 sa upravil príspevok zo štátneho
rozpočtu, poskytnutý na realizáciu projektov, na celkovú výšku 2 255 890 €.
Záväzný ukazovateľ – príspevok od zriaďovateľa:
1. v prvku 08S0107 boli bežné výdavky v roku 2012 stanovené vo výške 1 747 000 €,
kapitálové výdavky 0,00 €.
Záväzný ukazovateľ – prioritné projekty
2. v prvku 08T0103 boli bežné výdavky upravené o 531 449 €,
3. v prvku 08T0104 boli bežné výdavky upravené o 17 601 €,
4. v prvku 08T0105 boli bežné výdavky upravené o 10 000 €.
V priebehu roka boli navýšené rozpočtové príjmy na bežné výdavky prostredníctvom
rozpočtových opatrení na sumu 1 924 420 € a na kapitálové výdavky na sumu 235 037 €.

3.1. Činnosti organizácie

Záujmová umelecká činnosť
Scénický folklorizmus
Celoštátna súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov 2012, 19. 5. 2012,
Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote
Vyhlasovateľom a odborným garantom podujatia bolo NOC z poverenia Ministerstva
kultúry SR, organizátorom umelecká a reklamná agentúra Kultobin, s. r. o., Košice. Podujatie
sa konalo pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Vladimíra
Maňku a primátora mesta Rimavská Sobota JUDr. Jozefa Šimka. Z jednotlivých krajov sa
kvalifikovalo 16 kolektívov v dvoch kategóriách: veľké choreografie (9 finalistov) a komorné
choreografie (7 finalistov). Podujatie sa z finančných dôvodov uskutočnilo v skrátenom
časovom režime. Okrem rozborového seminára s členmi odbornej poroty sa uskutočnila
rozprava na tému choreografia. Podujatie malo vysokú odbornú, umeleckú i organizačnú
úroveň.
Celoštátna súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci s medzinárodnou
účasťou – Šaffova ostroha 2012, 25. – 27. 5. 2012, Dlhé Klčovo
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Vyhlasovateľom a odborným garantom podujatia bolo NOC z poverenia Ministerstva
kultúry SR, organizátorom obec Dlhé Klčovo v spolupráci s Hornozemplínskym osvetovým
strediskom v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Podujatie sa uskutočnilo pod
záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Petra Chudíka. Na súťaži sa
prezentovalo 120 súťažiacich v 64 tancoch. Súčasťou podujatia bol rozborový seminár. Cenu
Petra Homolku pre najlepšieho tanečníka na celoštátnej súťaži sólistov tanečníkov v
ľudovom tanci s medzinárodnou účasťou získala Ivana Topoľovská z FS Hornád, Košice.
Podujatie malo okrem súťažného bloku aj sprievodné podujatia. K nim patrila výstava
pod názvom Dvadsaťročná Šaffova ostroha – výstava fotografií, na ktorých boli víťazi a
laureáti z predchádzajúcich ročníkov. Na otváracom koncerte sa predstavili domáce folklórne
kolektívy. K sprievodným podujatiam patrilo tiež predvádzanie ľudových remesiel, sväté
liturgie, škola tanca. V hlavnom večernom programe sa predstavili laureáti súťaže za 20
rokov.
Súčasťou podujatia bol aj rozborový seminár. V galaprograme, ktorého režisérom bol
Mgr. art. Pavel Bútor (NOC), vystupovali aj tanečníci zo zahraničia a nositelia tradícií (Zlatý
fond). Záver galaprogramu patril laureátom a oceneným tanečníkom, ktorým boli odovzdané
diplomy a vecné ceny.
Celoštátna súťaž a prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov
spevákov a inštrumentalistov, Detský festival ľudovej hudby – Vidiečanova Habovka 2012, 9.
– 10. 6. 2012, Habovka
Vyhlasovateľom a odborným garantom podujatia bolo NOC z poverenia Ministerstva
kultúry SR, realizátorom a organizačným garantom Oravské kultúrne stredisko v Dolnom
Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci
s Obecným úradom v Habovke.
Festival nadviazal na viac ako dvadsaťročnú tradíciu hudobných stretnutí ľudových
muzikantov, uskutočňovaných na počesť habovského primáša Jozefa Vidiečana. V programe
dominovala súťaž s 360 detskými interpretmi. Odbornej porote sa predstavilo 13 detských
ľudových hudieb, 13 detských speváckych skupín, 14 sólistov spevákov a 10 sólistov
inštrumentalistov. V hodnotení porota prihliadala najmä na správnu, ale aj štýlovú
interpretáciu, rešpektovanie regionálnych osobitostí a autentického prameňa i na ďalšie
kritériá. Hodnotenia, postoje a názory na súťažné vystúpenia konfrontovali členovia poroty s
vedúcimi na rozborovom seminári. Pre účastníkov bola pripravená aj tanečná tvorivá dielňa.
Titul laureáta celoštátnej súťažnej prehliadky detského hudobného folklóru
Vidiečanova Habovka 2012 udelila porota detskej speváckej skupine Vajčovskí junáčkovia z
Kysuckého Nového Mesta, heligónkarovi Adamovi Kubalovi z Varína, goralskej muzike
Harmatovcov z Hladovky (všetci zo Žilinského kraja) a speváčke Kataríne Jackovej z Lipian
(Prešovský kraj).
Encyklopédia scénického folklorizmu na Slovensku
Encyklopédia je viacročným projektom NOC. Pokračovali práce na príprave
databázy. V sledovanom období sa ťažisko tvorby hesiel presunulo z kapacitných dôvodov na
externých spolupracovníkov. Doterajšia databáza sa obohatila najmä o heslá z teórie
folkloristiky. V rámci projektu pokračovali pravidelné odborné konzultácie s prof. Milanom
Leščákom, CSc., odborným garantom projektu. Práce na príprave encyklopédie
v sledovanom období zahŕňali revíziu lexikálnej skupiny: FSk, FS, DFS, návrh a revízia
teoretického heslára.

8

Kurz Choreografia ľudového tanca
Druhý ročník kurzu Choreografia ľudového tanca sa uskutočnil v termínoch: 25. 2. –
26. 2. 2012, 17. 3. – 18. 3. 2012, 28. 4. – 29. 4. 2012, 29. 9. – 30. 9. 2012 v Bratislave, 27. 10.
2012 v Dolnej Súči (Celoštátna súťaž folklórnych skupín) a 24. 11. – 25. 11. 2012 v
Košiciach (Košické folklórne dni). Kurz navštevovalo 22 frekventantov z rôznych regiónov
Slovenska. Lektori kurzu boli renomovaní odborníci v oblasti dramaturgie, choreografie
ľudového tanca, výskumu tradícií v teréne, dejín ľudového tanca. Účastníkom kurzu
prezentovali teoretické a praktické poznatky, vedomosti a zručnosti potrebné na vykonávanie
profesie choreografa ľudového tanca.
Celoštátna súťaž a prehliadka folklórnych skupín – Nositelia tradícií, 27. 10. 2012, Dolná
Súča
Vyhlasovateľom a odborným garantom podujatia bolo NOC z poverenia Ministerstva
kultúry SR, realizátorom a organizačným garantom Trenčianske osvetové stredisko v
Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a Obecný úrad v
Dolnej Súči. Podujatie bolo venované pamiatke zosnulého Jozefa Majerčíka, ktorý inicioval a
realizoval hnutie Nositelia tradícií, zamerané na uchovávanie, ochranu a rozvoj tradičnej
ľudovej kultúry.
Cieľom bolo predstaviť výsledky práce folklórnych skupín (do roku 2000 pomenovaných ako
„dedinské“), smerujúce k oživovaniu miestnych tradícií a k ich opätovnému uvádzaniu do
života „dedinského“ spoločenstva so súčasným vyhľadávaním a rekonštruovaním neznámych
alebo menej známych folklórnych tradícií a ich tvorivým spracovaním do scénických
výstupov. Súťaž má trojročnú periodicitu. Na festival postúpilo zo všetkých 8 krajov
Slovenska až 16 folklórnych skupín, čo predstavovalo okolo 500 súťažiacich.
O laureátovi celoštátnej súťaže rozhodla odborná porota. Titul laureáta festivalu
udelila porota folklórnej skupine Raslavičan z Raslavíc a folklórnej skupine Dobrona z
Dobrej Nivy.
Dni tradičnej kultúry
Cieľom projektu je prepojenie aktivít tradičnej ľudovej kultúry so vzdelávacími
podujatiami medzi krajinami Vyšehradskej štvorky (Slovensko, Česká republika, Poľsko,
Maďarsko). Pre účastníkov z radov detí a mládeže sú pripravené tvorivé dielne pre malých
tanečníkov, primášikov a detské ľudové hudby, ako aj odborný seminár pod názvom
Študentská letná škola pre študentov humanitných odborov. Tvorivé dielne sa uskutočňujú v
SR aj v ČR.
Na projekte spolupracujú okrem NOC: FOS ČR, Praha, NÚLK, Strážnica, VMP,
Rožnov pod Radhoštěm, FÚS, Slovensko, Obecný úrad, Klenovec, Obecný úrad, Kokava nad
Rimavicou, občianske združenie Rodon.
V Prahe sa uskutočnilo zasadnutie medzinárodného výkonného výboru DTK (15. 3.
2012), kde sa referovalo o prípravách, harmonograme dielní a podmienkach na rok 2012.
V dňoch 27. – 28. 4. 2012 sa v Trenčíne a Liptovskom Mikuláši uskutočnilo výberové
stretnutie prihlásených detí do TD Malí tanečníci (za účasti lektorov), na základe ktorého sa
spravil definitívny výber 10 párov (+ náhradníci) do nového štvorročného cyklu.
Tvorivá dielňa Malí tanečníci sa konala 7. – 13. 7. 2012 v Červenom Kláštore.
Účastníci z detských folklórnych súborov SR a ČR si pod vedením skúsených lektoriek
osvojili tance z Liptova a z moravsko-slovenského pomedzia. Tvorivá dielňa Primášikovia,
určená pre primášov detských a mládežníckych ľudových hudieb, sa konala 14. 8. – 18.
8.2012 v Teplom Vrchu pod vedením lektorov zo Slovenska, Maďarska i z Čiech. Výsledky
takmer týždňového snaženia mladí primášikovia prezentovali na podujatí s názvom
Stretneme sa na Babinci pod Turničkou šiesty raz. Študentský seminár sa v roku 2012
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pretransformoval na študentskú letnú školu. Uskutočnila sa 2. – 3. 8. 2012 v Kokave nad
Rimavicou. Lektori študentskej letnej školy oboznámili účastníkov z radov študentov
etnológie, tanečnej pedagogiky a choreografie tanca so spôsobmi zápisu ľudového tanca, ako
aj prekáravými motívmi a postavením muža a ženy v tanci na príklade tancov z Maglódu.
Tvorivá dielňa Muzičky sa konala 24. – 28. 7. 2012 v Klenovci v spolupráci s Folklórnou
úniou na Slovensku, obcou Klenovec, občianskym združením Rodon a s Národním ústavem
lidové kultury v Strážnici. Účastníkmi tvorivých dielní z radov detských a mládežníckych
ľudových hudieb boli: cimbalová muzika Pramínky z Kopřivnice, detská ľudová hudba
Bazička z Bratislavy, detská ľudová hudba Detského folklórneho súboru Maguráčik z
Kežmarku a detská ľudová hudba Zornička zo Zvolena. Projekt svojím zameraním prispieva
k rozvoju ľudovej tanečnej a hudobnej kultúry v jej sekundárnej podobe, k rozšíreniu
vzdelávania detí a mládeže o niektoré oblasti regionálnej výchovy.

Folklórny festival Východná 2012
Folklórny festival Východná 2012 sa uskutočnil v dňoch 29. 6. – 1. 7. 2012 vo
Východnej. Hlavným organizátorom festivalu bolo Národné osvetové centrum z poverenia
Ministerstva kultúry SR, spoluorganizátormi boli: Žilinský samosprávny kraj, Liptovské
kultúrne stredisko a obec Východná. Generálnym partnerom festivalu boli Slovenské
elektrárne, člen skupiny Enel. Hlavnými reklamnými partnermi boli: SACR, Heineken
a NAY Elektrodom. Generálnym mediálnym partnerom bol RTVS.
Folklórny festival Východná je najstarším a najrozsiahlejším celoslovenským
festivalom s medzinárodnou účasťou a zároveň vrcholnou prehliadkou tradičnej ľudovej
kultúry a jej folklorizovaných prejavov. Veľmi významná a návštevníkmi vítaná bola účasť
ľudových remeselníkov, výrobcov a umelcov. V programovej koncepcii autori nadviazali na
osvedčené typy programov, avšak programovú štruktúru výrazne obohatili o množstvo
interaktívnych a zážitkových programov. Zachovaná ostala nadväznosť vybraných
programov na celoštátne postupové súťaže, ktorých hlavným garantom je NOC (Celoštátna
súťažná prehliadka choreografií folklórnych kolektívov, Celoštátna súťažná prehliadka
detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov,
Celoštátna súťažná prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha, krajské
prehliadky folklórnych skupín Nositelia tradícií a i.).
V roku 2012 patrili k najzaujímavejším súčastiam festivalu mnohé interaktívne
a zážitkové programy, akými boli tanečné, hudobné, spevácke workshopy, remeselné tvorivé
dielne, a novinkou bolo vytvorenie priestoru na interaktívny program pre deti (detské tvorivé
dielničky, školičky spevu a tanca, detské hry, úprava účesu, čítanie ľudových rozprávok,
učenie riekaniek, porekadiel, hádaniek a i.) počas celého festivalu. Už druhý rok sa veľkej
obľube a návštevnosti tešilo interaktívne tanečné Humno, v ktorom počas troch festivalových
dní profesionálni taneční lektori vyučovali ľudové tance z rôznych lokalít Slovenska. Vo
večerných hodinách sa v ňom konali koncerty a tanečné zábavy pri ľudovej hudbe.
K vrcholom festivalu patrilo vystúpenie FS Technik z Bratislavy s programom
FOLKLOVE (víťaz celoštátnej choreografickej súťaže i laureát prestížneho maďarského
festivalu Duna Carneval 2012), US Lúčnica s programom Lúčnica – môj život... Štefan
Nosáľ 85, venovaným umeleckému vedúcemu a choreografovi prof. Štefanovi Nosáľovi, ĽH
Muzička s krstom jej nového CD, 90-ročná FSk Važec z Važca či zahraničné kolektívy
z Gruzínska a Bulharska. Cieľovú skupinu mladých ľudí sa organizátorom úspešne podarilo
osloviť zaradením world/etno music do programovej štruktúry festivalu, účastníci mali
možnosť vidieť a počuť i Preßburger Klezmer Band či strhujúcu rómsku kapelu Parno Graszt
z Maďarska.
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V spolupráci s obcou Východná bola v areáli festivalu inštalovaná pôvodná koliba
z Východnej, v ktorej prebiehala ukážka a predaj ovčiarskych výrobkov a návštevníci mali
možnosť oboznámiť sa so spôsobom života ovčiarov. Návštevníci ocenili aj reorganizáciu
stravovacieho centra na miesto so širšou ponukou jedál, kultúrnejším stravovaním
i s možnosťou zakúpenia tradičných ovčiarskych jedál zo salaša.
Uskutočnili sa 2 tlačové konferencie k FFV 2012 a 6 zasadnutí programovej rady
FFV. Vytvorila sa webová prezentácia na vlastnom webe www.festivalvychodna.sk
s preklikom na stránku NOC i prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Pracovníci projektu
v rámci harmonogramu prác zostavili programovú radu a výbor festivalu, ako aj organizačný
výbor FFV. Prebiehala medializácia festivalu, komunikácia s reklamnými a mediálnymi
partnermi.
Vyhodnotenie festivalu sa uskutočnilo 20. 11. 2012, diskutovalo sa aj o prvých
návrhoch celkovej dramaturgickej koncepcie Folklórneho festivalu Východná 2013. Toto
stretnutie predchádzala kompletizácia a čiastkové vyhodnotenia festivalu po programovej
(stanoviská hodnotiteľov), ekonomickej, personálnej, organizačno-technickej i mediálnej
stránke.

Zborový spev
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka mládežníckych speváckych zborov – Mládež
spieva 2012, 43. ročník, 25. – 27. 5. 2012, Rimavská Sobota
Vyhlasovateľom a odborným garantom podujatia bolo NOC z poverenia Ministerstva
kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, hlavným organizačným
garantom bolo Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote. Výberom cez krajské súťaže
a prehliadky prešlo 22 speváckych zborov, v ktorých účinkovalo takmer 800 mládežníkov.
Ich vystúpenia sledovalo 1 800 divákov. Z jednotlivých krajov sa na celoštátnu platformu
kvalifikovalo 9 zborov (z toho 2 zbory odriekli účasť z vážnych dôvodov), takže súťažilo 7
speváckych zborov v celkovom počte 200 ľudí. Prvé miesto s pochvalou poroty získal
Spevácky zbor pri ZUŠ v Senici.
Na celoštátnej súťaži a prehliadke sa uskutočnilo zasadnutie poradného zboru pre
zborový spev NOC, ktorého hlavnou úlohou bolo nájsť riešenie súčasnej nepriaznivej situácie
zborového spevu na Slovensku.
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka zborového spevu dospelých, 20. 10. 2012,
Banská Bystrica
Vyhlasovateľom a odborným garantom podujatia bolo NOC z poverenia Ministerstva
kultúry SR. Podujatie sa uskutočnilo po 13 rokoch. Organizačným garantom bolo
Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici. Spoluorganizátormi boli: Hudobný
fond, Spevácky zbor slovenských učiteľov a mesto Banská Bystrica. Z jednotlivých krajov sa
na celoštátnu súťaž a prehliadku kvalifikovalo 9 speváckych zborov v celkovom počte 260
spevákov.
Vzdelávaciu časť súťaže a prehliadky tvoril workshop pre spevácke zbory na tému
muzikoterapie a rozborový a hodnotiaci seminár, na ktorom odborná porota verejne hodnotila
a detailne rozobrala výkony súťažiach zborov. Prvé pásmo s pochvalou poroty získali:
miešaný spevácky zbor Collegium Technicum z Košíc a spevácky zbor Omnia zo Žilinskej
univerzity.
Súčasťou prehliadky bol tiež nesúťažný koncert hosťa – Speváckeho zboru
slovenských učiteľov, po ktorom nasledovalo vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie
ocenení súťažiacim zborom, ale aj jubilujúcim dirigentom a zborovým telesám.
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Obidve celoštátne súťažné podujatia boli venované pocte jubilujúcim hudobným
skladateľom Ivanovi Hrušovskému, Ladislavovi Burlasovi a Milanovi Novákovi, ktorých
skladby spevácke zbory zaradili do svojho súťažného repertoáru.
Počas letných prázdnin sa v dňoch 10. – 13. 8. 2012 konal Letný kurz zbormajstrov na
Akadémii umení v Banskej Bystrici. Cieľom bolo skvalitniť odbornú prípravu zbormajstrov
všetkých druhov speváckych zborov. Účastníkmi kurzu bolo 18 dirigentov prevažne
z východného, ale aj stredného Slovenska. Pracovníčka NOC vystúpila na medzinárodnom
sympóziu o zborovom speve Cantus choralis Slovaca v Banskej Bystrici s príspevkom Prínos
NOC pre mládežnícky zborový spev na Slovensku.

Dychová hudba
Celoštátna súťaž a prehliadka detských a mládežníckych dychových hudieb – Hečkova
Dolná Súča, 1. – 3. 6. 2012, Dolná Súča
Vyhlasovateľom podujatia bolo NOC z poverenia Ministerstva kultúry SR, odborným
garantom NOC a Združenie dychových hudieb Slovenska, hlavným organizátorom
Trenčianske osvetové stredisko, Trenčín. Súťaž sa uskutočnila v súlade s propozíciami.
Vzdelávacia časť podujatia pozostávala z hodnotiaceho rozborového seminára. Seminár
umožnil vedúcim a dirigentom bezprostredný kontakt s odborníkmi, ktorí detailne rozobrali
súťažné vystúpenia jednotlivých dychových hudieb. Súťažiace orchestre (7 detských, 4
mládežnícke) si od každého člena poroty vypočuli pripomienky na svoju produkciu.
Hodnotiaci seminár sa konal za slobodného prístupu všetkých účastníkov podujatia. Okrem
celkových výsledkov – bodovanie podľa CISM, porota navrhla ďalšie ocenenia, navrhla
laureáta na Cenu Milana Ješka a udelila osobitné ocenenia. Porota konštatovala, že k
obohateniu celej súťaže významne prispeli predovšetkým svojím entuziazmom
novovzniknuté DDO Rosička z Bánova, DDH Brodzany a DDH pri ZUŠ v Novej Bani.
Vďaka dobrej príprave domáca DDH R. Hečka získala hodnotenie v zlatom pásme. V
kategórii MLDH súťažili v roku 2012 štyri orchestre. Mládežnícke orchestre mali veľmi
dobrú úroveň interpretácie vďaka svojej svedomitej príprave. Najpresvedčivejšie výkony
podali už známe dychové hudby DOM z Košíc a MLDH Bánovčanka z Bánova. Svoju
úroveň potvrdil aj známy mládežnícky dychový orchester Topoľanček a skončil v zlatom
pásme.

Klasická a populárna hudba
Na úseku klasickej (komornej) a populárnej hudby NOC sledovalo a usmerňovalo
organizovanie a realizáciu nižších stupňov súťaže Divertimento musicale v roku 2012.
Podporovalo a usmerňovalo organizovanie krajských stupňov celoštátnej postupovej súťaže
Strunobranie. Krajské súťaže ukázali, že je potrebné prehodnotiť propozície tejto súťaže a
rozšíriť záber usmerňovania hudobných skupín popri folku, country aj o rockové a
džezrockové hudobné skupiny – podporiť záujem predovšetkým mladých neprofesionálnych
interpretov, hudobníkov, spevákov a skladateľov vo veku od 15 do 35 rokov o interpretáciu
a tvorbu všetkých žánrov populárnej hudby. Okrem usmerňovania organizácie krajských
súťaží sa sledoval najmä výber a postup hudobných skupín na celoštátnu súťaž Strunobranie
2013 v SR.

12

Filmová tvorba
Celoštátna súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby – CINEAMA 2012, 20.
ročník, 8. – 10. 6. 2012, Bratislava
Vyhlasovateľom a odborným garantom podujatia bolo NOC z poverenia Ministerstva
kultúry SR, hlavným organizátorom Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.
Do celoštátneho kola postúpilo 114 súťažných príspevkov od 108 autorov v celkovej dĺžke
844 minút. Do hlavnej súťaže celoštátneho kola CINEAMA vybrala výberová porota 78
filmov od 89 autorov v celkovej dĺžke premietacieho času 558 minút. Najviac ich postúpilo
zo Žilinského kraja – 28 filmov od 18 autorov. Zhodne po 19 filmov prišlo z
Banskobystrického kraja (od 18 autorov) a z Košického kraja (od 20 autorov), z Trnavského
kraja prišlo 14 filmov od 11 autorov, z Bratislavského kraja 11 filmov od 18 autorov,
Trenčiansky kraj poslal 10 filmov od 6 autorov, Prešovský kraj 7 filmov od 11 autorov
a Nitriansky kraj 6 filmov od 6 autorov.
Hoci súťaž nie je tematicky vymedzená a autori si sami vyberajú zameranie svojho
filmu, v roku 2012 vyhlásilo NOC aj tematickú kategóriu s témou Európsky rok aktívneho
starnutia a solidarity medzi generáciami. Prihlásené boli 4 filmy.
Súťažné filmy posudzovala odborná porota. V rámci podujatia sa uskutočnil aj
odborný rozborový seminár, kde sa hodnotila umelecká a technická úroveň, adekvátnosť
použitia výrazových prostriedkov, umelecké stvárnenie rôznych autorských zámerov a
úroveň ich technického spracovania v jednotlivých súťažných príspevkoch.
Animovaný film Mariána Vredíka zo Žihľavy Kreslím kolo... získal bronzovú
medailu UNICA v hlavnej súťaži, kde sa okrem neho zúčastnilo 136 filmov z takmer 30
krajín.
NOC zabezpečilo pri podujatí aj zasadnutie poradného zboru pre amatérsky film.
Druhý polrok bol zameraný na prípravu vzdelávacieho podujatia FILMWORK, ktorý
bol naplánovaný na koniec septembra, avšak sa nerealizoval z úsporných dôvodov.

Fotografická tvorba
Celoštátna postupová súťaž amatérskej fotografie AMFO 2012, jubilejný 40. ročník,
19. – 21. 10. 2012, Humenné
NOC sa zameriavalo najmä na vyhlásenie celoštátnej postupovej súťaže AMFO 2012,
uverejnenie propozícií súťaže, predchádzali ho korekcie a doplnenia termínov krajských kôl,
zber a spracovanie materiálov z krajských kôl AMFO 2012, zameralo sa aj na prípravu
zasadnutia poradného zboru NOC pre fotografiu.
V dňoch 7. – 10. 8. 2012 zasadla porota celoštátneho kola postupovej súťaže
amatérskej fotografie AMFO 2012. Výsledky súťaže boli zverejnené na webovej stránke
NOC a spracované aj do katalógu AMFO 2012.
Jubilejný 40. ročník celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografie AMFO 2012
sa uskutočnil v dňoch 19. – 21. 10. 2012 vo Vihorlatskom múzeu, Vihorlatskom osvetovom
stredisku a v Mestskom kultúrnom stredisku v Humennom. Organizačne podujatie
zabezpečilo Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom. Výstava trvala do 31. 12. 2012. Na
výstave boli prezentované najlepšie fotografie, ktoré vybrala a ocenila odborná porota
z takmer tisíc fotografií vysokej umeleckej úrovne a technickej kvality, zaslaných
z jednotlivých krajských kôl súťaže. Hoci súťaž nie je tematicky vymedzená a autori si sami
vyberajú zameranie svojho diela, v roku 2012 vyhlásilo Národné osvetové centrum
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mimoriadne jednu tematickú kategóriu – Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi
generáciami.
Ceny víťazom poskytli firmy Foma, s. r. o., a Zoner, s. r. o.
Súčasťou podujatia bola aj vzdelávacia časť: odborný rozborový seminár a tvorivá
dielňa, v ktorej pracovali tri skupiny (fotografovanie pohybu, konkrétne tanečných nácvikov
mladých adeptov SZUŠ; fotografovanie interiéru technickej pamiatky a portrétov ľudí;
fotografovanie prostredia a akcie).
Reinštalácia výstavy AMFO 2011 sa uskutočnila v Trnave v priestoroch synagógy –
výstavného priestoru Max Gallery. Otvorenie výstavy sa konalo 5. 6. 2012 a výstava trvala
do polovice júla 2012.

Výtvarná tvorba
Celoštátna postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby – Výtvarné spektrum
2012, 17. – 18. 7. 2012, Trenčín
Vyhlasovateľom a odborným garantom podujatia bolo NOC z poverenia Ministerstva
kultúry SR, hlavným organizátorom celoštátneho kola bolo Trenčianske osvetové stredisko
v Trenčíne.
V roku 2012 sa uskutočnilo cca 30 okresných, resp. regionálnych kôl súťaže a výstav
a 8 krajských súťaží a výstav v Bratislave, Dunajskej Strede, Trenčíne, Nitre, Banskej
Bystrici, Čadci, Humennom a v Košiciach (pod názvom Košická paleta). Do celoštátneho
kola súťaže, ktoré sa uskutočnilo 17. a 18. 7. 2012 v Trenčianskom osvetovom stredisku
v Trenčíne, postúpilo z krajských súťaží 265 neprofesionálnych výtvarníkov so 484
výtvarnými prácami. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 7. 9. 2012 v Art centre synagóga
v Trenčíne za účasti súťažiacich výtvarníkov, zástupcov organizátorov regionálnych
a krajských súťaží a hlavných organizátorov súťaže. Odborná porota navrhla udeliť hlavnú
cenu Tiborovi Gurinovi zo Spišskej Novej Vsi, 16 cien a 17 čestných uznaní. Prvoradým
kritériom hodnotenia súťažných prác boli autorská invencia, zvládnutie výtvarných foriem a
pôvodný autorský postoj – posolstvo výtvarného diela. K výstave vyšiel katalóg. V rámci
podujatia sa uskutočnil rozborový odborný seminár.
NOC bolo odborným garantom aj celoštátneho vzdelávacieho podujatia v Trenčíne,
ktoré priamo nadväzovalo na Výtvarné spektrum, a to sympózia pod názvom Misia –
Výtvarná pocta sv. Cyrilovi a Metodovi (863 – 2013), usporiadaného Trenčianskym
osvetovým strediskom a Trenčianskym samosprávnym krajom pri príležitosti blížiaceho sa
1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Sympózium sa
konalo 8. 9. 2012 v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja, zúčastnili sa ňom
výtvarníci a organizátori Výtvarného spektra. Na sympózium nadviazal výtvarný 4-dňový
workshop.
NOC pri príležitosti blížiaceho sa 60. výročia svojho vzniku a 50. výročia založenia
celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarná Dubnica (v súčasnosti
Výtvarné spektrum) sústreďuje archívne materiály (katalógy, publikácie, články, fotografie,
príhovory na vernisážach výstav a seminároch a pod.), venované tejto významnej oblasti
ZUČ na Slovensku. NOC v spolupráci s mestom Dubnica nad Váhom a TNOS v Trenčíne
pripravilo výstavu pod názvom Spomienky – Výtvarná Dubnica 1963, na ktorej sa
predstavilo cca 50 autorov, ktorí získali v ostatných rokoch ocenenia na celoštátnej súťaži
neprofesionálnej tvorby.
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Celoštátne postupové súťaže a prehliadky v oblasti divadla
Celoštátna súťaž a prehliadka ochotníckeho divadla dospelých hrajúcich pre deti
(činoherného, bábkového, hudobno-dramatického, pohybového divadla a pantomímy) –
Divadlo a deti, 21. ročník, 7. – 8. 6. 2012, Rimavská Sobota
Vyhlasovateľom a odborným garantom podujatia bolo NOC z poverenia Ministerstva
kultúry SR, hlavným organizátorom Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote. Záštitu
nad 21. ročníkom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky ochotníckeho divadla hraného
dospelými pre deti Divadlo a deti prevzal primátor mesta Rimavská Sobota JUDr. Jozef
Šimko.
Na prehliadke súťažili divadelníci v dvoch kategóriách, 5 kolektívov s divadelnými
inscenáciami a 2 kolektívy so scénickými miniatúrami. Dôležitou súčasťou programu
prehliadky bola vzdelávacia časť − kritická reflexia divadelných predstavení na rozborových
seminároch s členmi odbornej poroty. Divadelné predstavenia a scénické miniatúry hodnotila
aj detská porota – fórum Agora.
V sprievodnom programe vystúpili na Hlavnom námestí v pouličnej show v
nadrozmerných maskách rozprávkové ozruty Kameňožrút, Lomidrevo a Valibuk z
Divadelného centra v Martine a v Dome kultúry DS Alterna pri ZUŠ z Rimavskej Soboty
s inscenáciou Angelika po 20 rokoch. MsKS v Rimavskej Sobote vydalo v priebehu
prehliadky dve čísla festivalového spravodajcu s názvom Ozveny DaD.
Hlavnú cenu s nomináciou na vrcholnú prehliadku slovenského ochotníckeho divadla
Scénickú žatvu 2012 v Martine získalo v kategórii divadelných súborov púchovské Divadlo
„M“ pri DK s inscenáciou Snehulienka. V kategórii scénických miniatúr odborná porota
neudelila prvé miesto.
Spoločné zasadnutie poradných zborov pre detskú dramatickú tvorivosť a divadlo
dospelých hrajúcich pre deti s organizátormi krajských súťaží a prehliadok sa uskutočnilo 26.
4. 2012 v NOC. Účastníci prerokovali návrhy na zaradenie inscenácií a scénických miniatúr
do hlavných programov súťaží a prehliadok, schválili sprievodné podujatia a predložili
návrhy na členov odborných porôt.
Celoštátna súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti – Zlatá priadka, 41. ročník, 31.
5. − 3. 6. 2012, Šaľa
Vyhlasovateľom podujatia bolo NOC z poverenia Ministerstva kultúry SR,
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR, odborným garantom NOC a hlavným
organizátorom Mestské kultúrne stredisko v Šali. Záštitu nad podujatím mal primátor mesta
Šale MUDr. Martin Alföldi.
Celoštátna súťaž a prehliadka súborov a sólistov divadla hraného deťmi (činoherného,
bábkového, hudobno-dramatického, pohybového a pantomimického) bola najvyššou
prezentáciou kolektívov a jednotlivcov z oblasti detskej dramatickej tvorivosti. Účasť
súborov a sólistov v celoštátnej konfrontácii bola podmienená nomináciou z ôsmich
krajských postupových súťaží. V kategórii detských divadelných súborov súťažilo 9
kolektívov. Medzi súťažiacimi bol aj detský divadelný súbor pri ZŠ a MŠ J. Vojtaššáka zo
Zákamenného (režisérka Zuzana Demková), ktorý bol pozvaný na Svetový festival detského
divadla do japonskej Toyamy (31. 7. − 5. 8. 2012).
Odborná porota nominovala a odporúčala programovej rade Scénickej žatvy 2012 na
postup v kategórii súborov: DDS Prvosienka pri ZŠ a MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné s
inscenáciou Čas a DDS Zarambarimburáci pri ZUŠ M. Moyzesa, Prešov s inscenáciou
Štuchni ma!, v kategórii scénických miniatúr DDS Trma-vrma pri Spojenej škole, Poprad so
scénickou miniatúrou Susedky a DDS Šquarky pri ZUŠ Bernolákova, Košice a DDS Domino
pri ZŠ, Slovenských partizánov 1133/53, Považská Bystrica.
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Súčasťou programu súťaže a prehliadky bola vzdelávacia časť s 3 hodnotiacimi
a rozborovými seminármi s členmi odbornej poroty, ktoré boli určené vedúcim súborov,
režisérom a seminaristom.
Projekt vzdelávania dospelých pripravilo Združenie tvorivej dramatiky Slovenska v
spolupráci s NOC v Bratislave, MsKS a ZUŠ v Šali s témou Folklórne inšpirácie, tvorivá
dramatika a detská dramatická tvorivosť (31. 5. − 2. 6. 2012). V dvoch dielňach (Inšpirácia v
žánroch ľudovej slovesnosti a Hudobno-pohybové aktivity, ľudová pieseň, hudobné motívy)
aktívne pracovalo 12 prihlásených divadelníkov, ako aj niekoľko režisérov, účastníkov
súťaže Zlatá priadka.
K prehliadke patria sprievodné podujatia pre deti a s deťmi: Deti deťom − Fórum
Zlatej priadky vytvorili deti rôznych vekových kategórií zo základných škôl v Šali a vybrané
deti z účinkujúcich súborov a ako detská porota hodnotili detské divadelné vystúpenia
s udelením Ceny detskej poroty. Okrem toho mali deti svoju festivalovú zvučku, ktorú hrali
naživo, moderovali súťaž a mali svoje festivalové spravodajstvo − Listy detskej Tálie (4
čísla). Organizátori pre deti pripravili: stretnutie všetkých súborov v kostýmoch a ich veselé
putovanie na námestie, Detské Šaľanenie − program pre účastníkov Zlatej priadky a deti zo
Šale pri príležitosti MDD, happening – karaoke show, denné tvorivé dielne pre deti a
diskotéku.
NOC, Krajské osvetové stredisko v Nitre, Mestské kultúrne stredisko v Šali a
Združenie tvorivej dramatiky Slovenska pripravili zborník príspevkov z odborného seminára
o tvorivej dramatike v škole, v záujmovej činnosti a na javisku, ktorý sa uskutočnil 27. 5.
2011 v rámci 40. ročníka súťaží detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka − Šaľa 2011 v
Stredisku vzdelávania a oddychu v Únovciach. Slávnostná prezentácia knihy o detskom
divadle Tvorivá dramatika... sa uskutočnila 30. 3. 2012 v Dome kultúry v Šali v rámci
Detského javiskového sna 2012.
Celoštátna súťaž a prehliadka divadla mladých – Tlmačské činohranie 2012, 22. – 24.
6. 2012, Tlmače
Na Tlmačskom činohraní sa predstavilo 8 najlepších inscenácií z celého Slovenska,
v ktorých účinkovali herci do 26 rokov. Vyhlasovateľom podujatia bolo NOC z poverenia
Ministerstva kultúry SR, hlavným organizátorom prehliadky bolo Mestské kultúrne stredisko
v Tlmačoch.
Výber súťažných inscenácií prebiehal trojfázovo. Súbory sa zúčastnili na
regionálnych a krajských postupových prehliadkach, odkiaľ organizátori navrhli (na základe
odporúčania poroty) 18 ocenených inscenácií programovej rade Tlmačského činohrania na
ich zaradenie do programu prehliadky. Programová rada, zložená z odborníkov v oblasti
divadla, zaradila do súťažnej časti prehliadky 8 inscenácií.
Výrazný autorský postoj, hľadanie nezvyčajných foriem, znakovosť, metafora,
osobitý divadelný jazyk boli hlavnými znakmi, ktoré priniesli mladí divadelníci v svojej
tvorbe.
Inscenácie hodnotila a analyzovala na rozborových seminároch odborná porota. Na
prvom mieste sa umiestnil DS Zase sme len dve s inscenáciou Psychóza 4:48.
Lektori vzdelávacích seminárov sa venovali fundraisingu, možnostiam získavania
finančných zdrojov pre amatérske divadlo, a divadlu 21. storočia. V sprievodných
podujatiach spríjemnili atmosféru kapely neSPOZnAní a Pánska jazda. Organizátori
nezabudli ani na detského diváka a pozvali Divadlo bez opony s rozprávkou Jack a fazuľka.
V divadelnom klube sa divadelníci mohli zúčastniť na Improlige.
Celoštátna súťaž a prehliadka amatérskeho divadla – Exit 2012, 15. – 17. 6. 2012,
Levoča
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Vyhlasovateľom a odborným garantom bolo NOC z poverenia Ministerstva kultúry
SR, hlavným organizátorom Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča. Súťažilo 8
výnimočných inscenácií, ktoré svoje kvality ukázali už v predchádzajúcich regionálnych
a krajských kolách súťaže. Do programu celoštátnej súťaže ich nominovala programová rada,
ktorá vyberala z 10 odporúčaných inscenácií. V dramaturgii festivalu prevládla súčasná
dráma, tvorcovia ukázali snahu vyjadrovať sa moderným divadelným jazykom k problémom
súčasnosti. EXIT ponúkol aktuálne umelecké, ale i ľudské výpovede, ktoré priniesli skúsené
divadelné súbory.
Pre účastníkov podujatia bol pripravený vzdelávací program EduArt, tentoraz v
podobe seminárov venovaných produkcii a výnimočným inscenáciám 21. storočia,
problematikou brandingu – budovania divadelnej značky.
Na rozborových seminároch analyzovala súťažné inscenácie odborná porota.
O umeleckej kvalite podujatia svedčí aj odporúčanie (odbornej poroty) 4 inscenácií na
zaradenie do hlavného programu Scénickej žatvy. Divadlo Gasparego získalo 1. miesto
a hlavnú cenu, 2. miesto Divadlo Commedia, 3. miesto Divadlo Pictus a 4. miesto DS Homo
Fuge.
Počas prehliadky bol vytvorený priestor na neformálne stretnutia a rozhovory
súťažiacich s členmi poroty v divadelnom klube, kde atmosféru spríjemňovala Ľudová hudba
Matúša Ondruša a hudobná skupina Návrat.

Scénická žatva 2012
Jubilejný 90. ročník súťaží slovenských divadelných súborov s medzinárodnou
účasťou sa uskutočnil 28. 8. – 1. 9. 2012 v Martine.
Vyhlasovateľom celoštátnej súťaže je Národné osvetové centrum z poverenia
Ministerstva kultúry SR, odborným a organizačným garantom je NOC – súťažnú, ako aj
vzdelávaciu časť pripravuje v spolupráci s mestom Martin prostredníctvom neziskovej
organizácie Centrum kultúry MARTIN, s Radou pre neprofesionálne divadlo, Slovenským
komorným divadlom, Maticou slovenskou, Slovenskou národnou knižnicou, so Slovenským
strediskom AITA/IATA – zahraničnú časť, sprievodnú časť Ulica Fest s Turčianskym
kultúrnym strediskom. Scénická žatva 2012 sa uskutočnila pod záštitou ministra kultúry SR
Marka Maďariča.
Prípravný výbor, programová rada divadelných prehliadok, odborné poroty
a organizátori koordinovali, posudzovali a nominovali 28. 6. 2012 v Martine výber súborov z
celoštátnych postupových súťaží a prehliadok v divadelnom prejave a umeleckom prednese, z
celoslovenských prehliadok realizovaných dobrovoľnými organizátormi, z festivalov
národnostných menšín i zahraničných Slovákov a z ponuky súborov zo zahraničia, odporúčali
vzdelávací program a sprievodné podujatia. Programovej rade boli doručené odporúčania z
celoštátnych postupových súťaží i zahraničné návrhy v počte 17 inscenácií a 4 recitátori
s umeleckým prednesom.
Scénická žatva bola vyvrcholením sezóny amatérskeho divadla a umeleckého
prednesu v sezóne 2011/2012, zavŕšením celoročného tvorivého úsilia jednotlivcov, súborov
vo všetkých druhoch a žánroch činoherného divadla, divadla mladých, divadiel poézie,
detskej dramatickej tvorivosti, recitátorov a sólistov so scénickými miniatúrami.
Programová rada podujatia zaradila do hlavného programu 13 najlepších inscenácií
odporúčaných z celoštátnych postupových súťaží a prehliadok, ktoré mali možnosť súťažiť o
Cenu za tvorivý čin roka.
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V zahraničnej časti sa predstavili Divadlo Rebus (Litva), Ja sa vrátim, Amarena
Teatro (Taliansko), Pizza, OD KIS (Srbsko), Hugo Karas, VAD (Česká republika), Fé-erie o
Kladně.
V sprievodných programoch Ulica Fest a Festivalový stan boli 4 hudobné koncerty
súčasnej mladej alternatívnej hudby, divadelné inscenácie súborov z Turca a rôzne umelecké
aktivity v uliciach, ktoré obohatili kultúrne leto v Martine.
Tvorivé divadelné dielne EduArt 2012, ktoré sa konali už po deviaty raz, boli
rozdelené na päť tried: Trieda pohybového divadla, Trieda autorského divadla, Trieda
dokumentárneho divadla, Trieda hudobnej dramaturgie a Trieda činoherného divadla.
Tvorivé divadelné dielne boli obohatené o semináre súčasného európskeho divadla, ktoré
prebiehali pod názvom 3x s... a ktorých prednášajúcimi boli profesorky a pedagogičky
VŠMU v Bratislave. Na divadelných dielňach sa zúčastnilo 50 frekventantov, ktorí v rámci
záverečného ceremoniálu pripravili verejné prezentácie pre účastníkov festivalu.
Festivalový denník, ktorý vyšiel v štyroch číslach, monitoroval a dokumentoval dejiny
festivalu.
O Cene za tvorivý čin rozhodovala odborná porota a najprestížnejšiu cenu v rámci
súťaží amatérskeho divadla a umeleckého prednesu na Slovensku – Cenu za tvorivý čin roka
– si odnieslo Divadlo Gasparego z Liptovského Mikuláša za inscenáciu hry M. B. Coltésa:
Boj černocha so psami.
Na Scénickej žatve Spoločnosť Jozefa Kronera a NOC udeľujú Cenu Jozefa Kronera
za celoživotný prínos v hereckej tvorbe v neprofesionálnom divadle, ktorú si v roku 2012
prevzala herečka DSJCH mesta Brezno Alžbeta Vagadayová.
Každý deň prebiehalo diskusné fórum s tvorcami, odbornou porotou a s divákmi pod
názvom Raňajky v tráve. V rámci festivalu zasadal aj výbor Slovenského strediska
medzinárodnej organizácie amatérskeho divadla AITA/IATA.
Otvárací ceremoniál. Projektový tím pripravil otvárací ceremoniál pri príležitosti
jubilejného ročníka súťaží slovenských divadelných súborov. Koncept pozostával
z historického prierezu organizačných, ale aj umeleckých tendencií v oblasti amatérskeho
divadelníctva na Slovensku.
Na Scénickej žatve 2012 sa celkovo zúčastnilo 320 aktívnych účastníkov,
predstavenia videlo viac než 4 600 divákov.

Celoštátne postupové súťaže a prehliadky v oblasti umeleckého prednesu
Celoštátna súťaž a prehliadka v detskom a umeleckom prednese, v tvorbe detských
recitačných kolektívov a divadiel poézie – 58. Hviezdoslavov Kubín, 20. – 23. 6. 2012, Dolný
Kubín
Vyhlasovateľom súťaže a odborným garantom jej celoštátneho kola bolo Národné
osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR, hlavným organizátorom Mestské
kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne a mesto Dolný Kubín.
Súčasťou vzdelávacej činnosti NOC bola odborná spolupráca pri organizovaní
vybraných spádových, okresných a krajských kôl súťaže 58. Hviezdoslavovho Kubína.
Výsledkom bola odborná hodnotiaca pomoc, metodické usmernenie recitátorov a napokon
výber najlepších recitátorov I. – VI. kategórie, detských recitačných kolektívov a divadiel
poézie na celoslovenskú prehliadku.
Na prehliadke vystúpilo 48 detských recitátorov nesúťažne, 32 súťažiacich recitátorov
v starších kategóriách, 10 detských recitačných kolektívov a 7 divadiel poézie. Ich vystúpenia
hodnotili 3 odborné poroty – pre detský prednes, pre prednes dospelých a pre detské recitačné
kolektívy a divadlá poézie. Úroveň všetkých žánrov, ktoré sa na prehliadke prezentovali, bola
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dobrá, kvalitnú úroveň si udržali najmä detské recitačné kolektívy. Súčasťou programu
podujatia bola tvorivá dielňa na tému Autorský zhudobnený prednes. K podujatiu vyšiel
bulletin – 58. Hviezdoslavov Kubín, vydali ho NOC a Mestské kultúrne stredisko v Dolnom
Kubíne v náklade 300 ks. Program vystúpení videlo cca 1 000 divákov.
Odborné hodnotenia krajských kôl a celoštátneho kola 58. Hviezdoslavovho Kubína
vo forme článkov vyšli v časopise Javisko 2-3/2012. Prezentácia najlepších recitátorov,
víťazov celoštátnej prehliadky, sa uskutočnila na Scénickej žatve v Martine (28. 8. – 1. 9.
2012).
Činnosť na úseku umeleckého prednesu sa zamerala, podobne ako v predchádzajúcich
rokoch, aj na vzdelávanie pedagógov základných a stredných škôl, ktorí pracujú s deťmi
a študentmi ako recitátormi. Okrem toho sa NOC lektorsky podieľalo na zrealizovaní
jednodňového školenia pre pedagógov v Dolnom Kubíne, Martine a Nitre.
Dve stretnutia poradného zboru pre umelecký prednes, prípravného výboru
a programovej komisie pripravovalo a organizovalo NOC v nadväznosti na celoštátnu súťaž.
Vzhľadom na celoštátny dosah súťaže NOC vytvorilo v rámci svojej webovej stránky
samostatnú podstránku, čím sa sprehľadňuje komplexná databáza tohto podujatia.
NOC odborne, metodicky a lektorsky spolupracovalo aj pri príprave a realizácii iných
podujatí v umeleckom prednese, napríklad Šaliansky Maťko (celoslovenské kolo 2. 3. 2012),
Prednášam, teda som... (25. – 27. 5. 2012), Veniec víťazov v rámci Národných matičných
slávností v Martine (7. 6. 2012), Naša Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni (12. – 13. 10.),
Koyšove Ladce (19. 10.).

Mladá slovenská literatúra
Projekt zahŕňa realizáciu celoštátnych literárnych súťaží, vydávanie zborníkov
z celoštátnych súťaží a vzdelávanie mladých autorov. Je motivačným prvkom pre mladých
autorov, ktorý im umožňuje prezentovať vlastnú tvorbu nielen na verejnosti, ale aj
v zborníkoch. Súčasťou je tiež vzdelávanie a tvorivá konfrontácia mladých autorov formou
rozborových seminárov.
Slovesná jar 2012 – Konfrontácie a polemiky – pásmo literárnokritických reflexií
a autorských vystúpení mladých slovenských literárnych tvorcov, literárnych kritikov,
vydavateľov a redaktorov. Projekt sa uskutočnil 27. 4. 2012 v dvoch častiach. V prvej časti sa
predstavili zástupcovia slovenských knižných vydavateľstiev a redaktori slovenských
časopisov a internetových portálov, v druhej reprezentanti mladej generácie slovenských
básnikov a prozaikov (autorské čítanie, rozhovory) a zástupcovia slovenskej literárnej kritiky.
Projekt sa realizoval v spolupráci s Maticou slovenskou, Slovenskou národnou knižnicou
a mestom Martin.
Letnenie alebo literárne leto mladých – historicky prvá verejná nahrávka venovaná
mladej literatúre, ktorej cieľom bolo inšpirovať všetkých nádejných básnikov a poetky,
prozaikov a prozaičky, aby svoju tvorbu posielali do literárnych súťaží. Podujatie sa
uskutočnilo dňa 31. 5. 2012 v spolupráci s RTVS v priestoroch komorného štúdia RTVS.
Predstavili sa vybraní spisovatelia, šéfredaktori a mladí autori.
Hodžov novinový článok 2012 s témou Ako môže dať človek svojej existencii zmysel
– celoslovenská literárna súťaž. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 26. 6. 2012
v spolupráci so ZŠ s MŠ Dr. M. Hodžu v Bratislave a s Ústavom politických vied SAV.
Podujatie sa uskutočnilo v rámci širšieho kultúrneho, vzdelávacie a vedeckého podujatia pod
záštitou predsedu vlády Roberta Fica. Do súťaže bolo zaslaných 127 prác. Po prvýkrát bola
vyhlásená kategória zahraničných Slovákov, do ktorej zaslali práce mladí ľudia z Chorvátska
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a z Rumunska. Ocenenie získalo 30 žiakov a študentov. Ďalších 5 žiakov získalo čestné
uznanie. Porota vysoko hodnotila úroveň prác.
Literárny Zvolen 2012 – celoslovenská súťaž literárnej tvorby autorov, členov
literárnych klubov a krúžkov sa uskutočnila 12. – 13. 10. 2012. Hlavnými organizátormi boli
NOC a Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene, spoluorganizátorom Literárne informačné
centrum v Bratislave. Porota ocenila vysokú kvalitatívnu úroveň zaslaných prác. Po
odovzdaní ocenení sa uskutočnil odborný seminár.
Chtiví svetla V – vydanie zborníka a CD víťazných prác, ktoré prezentujú a
dokumentujú výsledky a víťazné práce autorov z 21 literárnych súťaží na Slovensku z roku
2011.
Básnická súťaž Cena Rudolfa Fabryho, 4. ročník. NOC v spolupráci s časopisom pre
mladú literatúru a umenie Dotyky, s Literárnym informačným centrom, obcou Budmerice a s
Maticou slovenskou zrealizovalo básnickú súťaž, ktorej slávnostné vyhlásenie výsledkov sa
uskutočnilo 7. 12. 2012. Porota ocenila kvantitatívnu i kvalitatívnu úroveň prác, pričom
skonštatovala, že táto súťaž úspešne konkuruje oveľa tradičnejším literárnym súťažiam.
Literárna Senica Ladislava Novomeského 2012 – celoštátna literárna súťaž.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 6. 12. 2012 v spolupráci so Záhorskou
knižnicou.
NOC priebežne zabezpečovalo metodickú a poradenskú činnosť predovšetkým pre
začínajúcich autorov – najmä rozborom ich autorských textov, úpravou textov, poskytnutím
prehľadu odporúčanej literatúry, ako aj usmernením v ďalšej literárnej tvorbe i širšej
kultúrno-literárnej činnosti.

Vzdelávanie, metodická činnosť a poradenstvo
Činnosť sa zameriavala na realizáciu aktivít zameraných na celoživotné vzdelávanie
(profesijné, sociokultúrne a občianske) vo sfére kultúry. Východiskom na realizáciu
odborných, metodicko-poradenských a vzdelávacích aktivít boli štátna kultúrna politika,
platná legislatíva, právne dokumenty a prijaté strategické a koncepčné materiály.
Cieľom bolo:
– zvýšiť kvalitu a efektívnosť miestnej a regionálnej kultúry prostredníctvom
vzdelávacej, metodickej a poradenskej činnosti,
– realizovať cielené programy celoživotného vzdelávania pre pracovníkov kultúry,
zamerané na doplnenie a rozšírenie vedomostí, zručností a kľúčových kompetencií,
skvalitniť aktivity po obsahovej i formálnej stránke aplikovaním nových trendov,
– propagovať aktuálne programy a témy v oblasti občianskeho vzdelávania,
predovšetkým Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012.
Cieľové skupiny vzdelávania predstavovali riadiaci a metodickí pracovníci
regionálnych samosprávnych kultúrnych a osvetových zariadení a pracovníci kultúrnych
inštitúcií a samosprávnych orgánov v oblasti miestnej kultúry. Aktivity boli zamerané na
profesionálnych aj dobrovoľných pracovníkov. Vzdelávacie pôsobenie sa rozšírilo aj o
záujemcov z tretieho sektora, z radov pedagógov, študentov, ako aj širokej verejnosti.

Realizované podujatia
– v kurze Manažment kultúrneho turizmu (4. 5. 2012 a 15. 6. 2012, 28. 9. 2012 a 30. 11.
2012, Bratislava) sa vzdelávali pracovníci verejnej a štátnej správy v oblasti miestnej
a regionálnej kultúry, študenti a záujemcovia z tretieho sektora. Uskutočnili sa 4
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–

–

–

–

semináre dištančného vzdelávania. Renomovaní lektori kurzu v 3 moduloch kurzu
(Paralely manažmentu kultúry a turizmu v regiónoch, Kultúrna ponuka pre turizmus
a Manažment kultúrneho turizmu) prezentovali okrem informácií o cieľoch,
organizácii a programe štúdia aj nové trendy v oblasti rozvoja kultúrneho turizmu.
Zároveň usmernili frekventantov pri spracovaní jednotlivých praktických úloh, zadaní
a záverečných prác v podobe modelových projektov kultúrnych aktivít. Účastníci
kurzu dostali okrem učebnice dištančného vzdelávania pod názvom Kulturoperátor aj
ďalšie publikácie, ktoré vydalo NOC k danej problematike. Kurz úspešne ukončilo 21
absolventov;
pokračoval tretí ročník kurzu Učiteľ spoločenského tanca. Sústredenia sa uskutočnili
v Žiline (24. 3. 2012, 30. – 31. 3. 2012, 19. 5. 2012, 24. – 26. 8. 2012). Kurz
realizovalo NOC v spolupráci so Slovenskou úniou tanca a tanečného športu. V kurze
sa vzdelávalo 11 frekventantov (učiteľov tanca) z rôznych regiónov Slovenska.
Lektori kurzu, renomovaní odborníci v oblasti spoločenského tanca, prezentovali
vysokú kvalitu a úroveň poznatkov, vedomostí a zručností, ktoré absolventi v praxi
využijú pri výučbe spoločenského tanca a spoločenskej výchovy. Kurz bol ukončený
záverečnými skúškami v máji 2012. Záver kurzu sa uskutočnil 25. 8. 2012 v rámci
Kongresu Slovenskej únie tanca a tanečného športu, na ktorom boli 17 úspešným
absolventom odovzdané osvedčenia o absolvovaní kurzu;
zasadnutie poradného zboru pre vzdelávanie (20. 6. 2012, Bratislava) sa zaoberalo
zámermi NOC v oblasti vzdelávania s výhľadom na rok 2013. Ťažisko predstavovali
úlohy vyplývajúce pre NOC zo Stratégie miestnej a regionálnej kultúry a Stratégie
osvetovej činnosti. Členovia poradného orgánu pozitívne hodnotili plány a zámery v
oblasti vzdelávania, ako aj ich realizáciu. Navrhli, aby sa prof. PhDr. Viera Gažová,
CSc. a doc. PhDr. Rozália Čornaničová, CSc. stali garantkami pripravovaného
Slovníka miestnej a regionálnej kultúry a supervízorkami spracovania jeho
hesiel, prisľúbili tiež aktívnu participáciu na jeho príprave. Poradný zbor podporil
aktivity NOC, ktoré sú zamerané na získanie akreditácií ďalších vzdelávacích
programov na MŠVVaŠ SR v oblasti ďalšieho vzdelávania, ako aj kontinuálneho
vzdelávania pedagogických zamestnancov;
na porade s riaditeľmi regionálnych osvetových a kultúrnych stredísk (28. 11. 2012,
Bratislava) bola prezentovaná problematika týkajúca sa Európskeho roka aktívneho
starnutia a solidarity medzi generáciami 2012;
pokračovali práce na Slovníku miestnej a regionálnej kultúry. V sledovanom období
sa spracovali ďalšie heslá a po konzultáciách bolo 26 hesiel odovzdaných na expertné
posúdenie.

Edičná činnosť
1. Publikácia Historické, spoločenské a kultúrne dedičstvo sídiel a rozvoj miestnej
a regionálnej kultúry sa zaoberá problematikou identifikácie, ochrany a prezentácie
kultúrneho dedičstva na všetkých úrovniach verejnej správy a samosprávy. Je rozdelená na 4
kapitoly, ktoré rámcujú historické, spoločenské a kultúrne dedičstvo sídiel, prináša podnety a
návody na tvorbu kultúrneho profilu obce, opisuje súčasti a proces tvorby znalostnej bázy
sídla a ich využitie na hodnotenie a skúmanie súvislostí vecí, javov a udalostí v území obce,
mikroregiónu a regiónu. Ide o učebnicu dištančného vzdelávania, ktorá je určená účastníkom
plánovaných kurzov dištančného vzdelávania NOC, resp. záujemcom z radov širšej verejnosti
vo väzbe na napĺňanie Stratégie rozvoja osvetovej činnosti a Stratégie rozvoja miestnej
a regionálnej kultúry.
2. Publikácia Aspekty a trendy súčasnej kultúry bola spracovaná redakčne a jej vydanie je
plánované v roku 2013.
21

3. Metodická príručka Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami
2012, publikovaná na webovej stránke NOC, prezentuje informácie s cieľom upozorniť na
problematiku starnutia i na riziká, ktoré táto životná etapa prináša, a poukázať na možnosti,
ktoré má kultúra a kultúrno-osvetová činnosť zvlášť pri začleňovaní starších ľudí do
spoločenského života a posilňovaní solidarity medzi generáciami.

Metodicko-poradenská a ostatná činnosť
Členovia projektového tímu ju uskutočňovali na základe konkrétnych požiadaviek
rôznych subjektov. Išlo predovšetkým o propagovanie národných programov a akčných
plánov prijatých vládou SR, ich priebežné hodnotenie a implementáciu do praxe kultúrnoosvetovej činnosti. V rámci budovania sietí v oblasti vzdelávania sa rozšírila spolupráca
najmä s organizáciami tretieho sektora a akademickými pracoviskami. Pracovníci pripravili
celý rad analytických a hodnotiacich materiálov pre Úrad vlády SR, MK SR, MŠVVaŠ SR a
ďalšie inštitúcie (spolu 15 materiálov). Činnosť NOC v oblasti vzdelávania členovia
projektového tímu prezentovali prostredníctvom príspevkov na rôznych
konferenciách, v publikáciách a odborných časopisoch. Skvalitnila a rozšírila sa propagácia
nových foriem a metód vzdelávania i metodicko-poradenskej činnosti najmä prostredníctvom
e-mailovej korešpondencie a webovej stránky www.nocka.sk/vzdelávanie.

Sociálna prevencia
Širokospektrálne profilovaná činnosť plnila rôzne funkcie (metodickú, poradenskú,
iniciačnú, prezentačnú, konzultačnú, koordinačnú, edukačnú a publikačnú) a cielene
napomáhala profesionalizácii prevencie vzniku sociálnopatologických javov. Orientovala sa
najmä na organizátorov preventívnych aktivít vo voľnočasových aktivitách a kultúrnoosvetovej práci, s osobitným akcentom na riadiacich a metodických pracovníkov
regionálnych osvetových a kultúrnych stredísk v SR. Významnou cieľovou skupinou boli deti
a mládež − sociálnou patológiou najviac ohrozená skupina populácie.
Projekt obsiahol tri podprojekty:
1. Prečo som na svete rád/rada – realizácia 18. ročníka celoštátneho projektu
s medzinárodnou účasťou, zameraného na redukciu požiadavky mládeže po drogách,
v spolupráci s Kanceláriou Národnej rady SR. Projekt sa uskutočnil pod záštitou ministra
kultúry SR Marka Maďariča.
Projekt pozostáva z troch častí: celoštátna tematická výtvarná súťaž s medzinárodnou
účasťou, spojená s vernisážou a vyhodnotením projektu; putovná celoštátna výstava v SR a
prezentácia projektu v zahraničí.
V súťažnej časti projektu sa aktívne zúčastnilo 1 129 autorov vo veku 14 − 18 rokov
zo SR, Uzbekistanu a Malty. Z celkového počtu 35 cien pre najlepších mladých tvorcov bolo
11 mimoriadnych ocenení. V nesúťažnej kategórii sa predstavili mladí ľudia v procese liečby
drogových závislostí z Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave a z Kliniky
drogových závislostí z Pinelovej nemocnice v Pezinku.
Vernisáž výstavy sa konala 5. 6. 2012 vo výstavných priestoroch Národnej rady SR
a výstava trvala do 21. 6. 2012. Od 21. 6. do 31. 7. 2012 bola repríza tejto výstavy
prezentovaná v priestoroch Úradu vlády SR.
V rámci medzinárodnej spolupráce sa uskutočnila výstava vybraných prác z histórie
projektu na Malte v marci − apríli 2012 v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Ríme.
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Putovná celoštátna výstava zaznamenala 20 putovných repríz v regiónoch SR.
Výstava iniciuje rad sprievodných podujatí na princípe rovesníckeho pôsobenia, zameraných
na zdravý životný štýl − bez drog a závislostí. V spolupráci s občianskym združením Prečo
som na svete rad/rada boli vydané a distribuované sprievodné prezentačné materiály, ako
napríklad bulletin k 18. ročníku a tradične vydávaný nástenný slovensko-anglický nástenný
kalendár na rok 2013.
Ako sprievodné edukačné podujatie k vernisáži výstavy sa uskutočnila pracovná
porada pre riadiacich a metodických pracovníkov ROS pod názvom Kultúrno-osvetová práca
a prevencia vybraných sociálnopatologických javov.
2. Informačno-vzdelávací bulletin Sociálna prevencia − nebol vydaný z prostriedkov NOC.
Printové vydanie Sociálna prevencia – Prevencia kriminality 1/2012 sa realizovalo na základe
schválenej dotácie Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, Obvodného úradu Trnava
a z prostriedkov občianskeho združenia Prečo som na svete rad/rada. Rovnocennými
vydavateľmi bulletinu sú Národné osvetové centrum a Prečo som na svete rád/rada, o. z. Je
zverejnený na webovom portáli Úradu vlády SR www.infodrogy.sk a na
www.nocka.sk/sociálna prevencia.
3. Priebežné odborné činnosti − vypracovanie podkladových správ a stanovísk k plneniu
vládnych programov súvisiacich so sociálnou prevenciou – vypracovávanie podkladov pre
iného spracovateľa v rámci NOC.
Dvaja odborní pracovníci sociálnej prevencie sa zúčastnili na 4. medzinárodnej
konferencii Sociálna pedagogika v súvislostiach globálnej krízy, ktorej hlavným
organizátorom bol Institut mezioborových studií v Brne spolu zo Sliezskou univerzitou
v Katoviciach a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Projektová manažérka vystúpila
na konferencii s príspevkom, ktorý vyšiel v zborníku na CD nosiči a zúčastnila sa na troch
ďalších odborných vedeckých podujatiach aj s príspevkom.

Kresťanské tradície
Záštitu nad aktivitami XXIII. svätogorazdovských dní na Slovensku a Dekádou
svätého Gorazda 2005 – 2015 na Slovensku, ktorých je NOC hlavným spoluvyhlasovateľom,
prevzal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Uskutočnili sa tieto podujatia:
XVII. Gorazdovo výtvarné Námestovo – 14. 6. 2012, Námestovo
Celoslovenská výtvarná súťaž detí a mládeže je zameraná na národnú históriu. Vyvrcholením
súťaže bola vernisáž výstavy a odovzdanie ocenení súťažiacim. Súčasťou podujatia boli
semináre, kreslenie detí na námestí, sv. omša. Do súťaže prišlo 253 výtvarných prác z 36
škôl. Autori 31 výtvarných prác získali ceny, diplomy a čestné uznania. Odborná porota
vybrala najlepšie výtvarné práce na výstavu, na ktorej sa prezentovalo 137 súťažných prác.
Hlavnú cenu (finančnú) udeľuje primátor mesta Ing. Ján Kadera. Získala ju 14-ročná Adela
Babinská zo ZUŠ v Trstenej za artefakt s názvom Povesť o Oravskom hrade.
Súťažilo sa v 4 vekových kategóriách: I. kategória žiaci vo veku 6 – 9 rokov, II.
kategória žiaci vo veku 10 – 12 rokov, III. žiaci vo veku 13 – 15 rokov a IV. kategória
študenti stredných škôl a učilíšť vo veku 16 – 19 rokov. Vzdelávaciu časť podujatia tvorili
semináre s praktickými ukážkami.
XVIII. Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb v Trebišove – 15. a 17. 6.
2012, Trebišov, Sečovce
Festival otvorili dve vernisáže výtvarných výstav a vyvrcholil prehliadkou cirkevných
zborov, v rámci ktorej svoje spevácke umenie priblížilo 5 telies.
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XX. spomienka na svätého Gorazda v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
– 27. 7. 2012, Bratislava
Uskutočnila sa v gréckokatolíckom katedrálnom chráme Povýšenia vznešeného a
životodarného Kríža. Hlavnými organizátormi jubilejnej spomienky boli NOC,
Gréckokatolícka cirkev, Bratislavská eparchia v spolupráci Radou KBS pre vedu, vzdelanie
a kultúru, MS a SSG. Program tohto podujatia malo niekoľko dramaturgických rovín. Počas
liturgie a poeticko-hudobnej kompozície účinkoval Gréckokatolícky katedrálny miešaný
spevácky zbor Kyrillomethodeon z Bratislavy. V poeticko-hudobnej kompozícii K pocte
svätému Gorazdovi vystupovali poprední slovenskí umelci.
XXIII. Slávnosti svätého Gorazda v Kútoch – 29. 7. 2012, Kúty
Prológom podujatia bola slávnostná sv. omša. Slávnosti pokračovali spomienkovoumeleckým programom K pamäti svätého Gorazda, na ktorom vystúpil miestny chrámový
zbor Scholla cantorum. Epilógom slávností boli príhovory a položenie kvetov pri Pamätníku
zrodu svätogorazdovskej tradície na Slovensku.
XX. Gorazdov Močenok – 26. – 29. 7. 2012, Močenok
NOC bolo spoluusporiadateľom jubilejného XX. ročníka festivalu kresťanského
divadla, podporilo najmä jeho edukačnú časť. Poslaním podujatia, zameraného na amatérsku
divadelnú tvorbu náboženskej proveniencie, bolo vytváranie platformy na konfrontáciu
tvorivých výsledkov divadelných súborov a na odborné usmerňovanie takejto tvorby. Túto
úlohu spĺňajú rozborové semináre a tvorivé dielne.
XVII. Gorazdove organové dni vo Zvolene – 20. – 22. 9. 2012, Zvolen
Celoslovenská nesúťažná prehliadka organistov sa uskutočnila v priestoroch
Zvolenského zámku za účasti organistov zo Bzovíka, Dunajskej Lužnej, Humenného,
Kokošoviec, Šarišských Draviec, Prešova, Tatranskej Lomnice. Umelecké výkony
interpretov na tomto kráľovskom hudobnom nástroji sledovala odborná komisia.
XI. Gorazdove dni chrámovej piesne a sakrálnej výtvarnej tvorby – 12. 10. a 10. 11.
2012, Zvolen
V hudobnej časti išlo o prehliadku zborových telies interpretujúcich sakrálne skladby,
vo výtvarnej to bol celoštátny salón (dospelých) neprofesionálnych výtvarníkov, zameraný na
tvorbu diel s duchovnými posolstvami. Celoštátny salón tentoraz bol venovaný výtvarníkovi
Mikulášovi Wolflimu (životné jubileum).
Celoslovenský festival cirkevných speváckych zborov Chrámová pieseň – 10. 11.
2012, Zvolen
Okrem samotnej prehliadky zborového umenia sa konal aj odborný seminár. Lektori
seminára hodnotili predvedené výkony speváckych zborov. Záver festivalu bol spojený s
odovzdaním pamätných listov a výmenou skúseností umeleckých vedúcich zúčastnených
zborových telies.
XVI. Gorazdovo umelecké Vrbové – 30. 11. 2012, Vrbové
Celoslovenský festival kresťanského umenia, vzdelávania a výchovy. Prológom bolo
kolokvium na tému Svätý Gorazd a 1150. výročie príchodu sv. Konštantína-Cyrila a Metoda
na naše územie. Umelecko-spoločenskú časť festivalu pripravil manažér pre kresťanské
tradície NOC.
XVII. Gorazdov literárny Prešov – 8. 12. 2012, Prešov
Slávnostné vyhodnotenie výsledkov celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou
v tvorbe duchovnej poézie prózy a drámy sa uskutočnilo na Malej scéne DJZ v Prešove.
Podujatie sa orientovalo na autorov všetkých vekových kategórií, ktorí vo svojom literárnom
diele stvárňujú prvopočiatky našich kresťanských dejín a tradícií, ale aj témy, ktorými žijú
svoju prítomnosť, či pohľady do budúcnosti. Do súťaže sa zapojilo 62 autorov, 23 detí, 14
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autorov v sekcii prózy, 3 autori v sekcii drámy a 23 autorov zaslalo príspevky do sekcie
poézie. Vyvrcholením podujatia, okrem vyhlásenia výsledkov a odovzdania ocenení, boli
rozhovory na rozborovom seminári za účasti autorov a členov odbornej poroty. Odborná
porota konštatovala vzrastajúcu úroveň tvorby účastníkov tejto literárnej súťaže.
IV. Gorazdova duchovná pieseň – 9. 12. 2012, Udavské
Hlavným poslaním festivalu bolo iniciovať umeleckú tvorbu a interpretáciu
duchovnej piesne sólových interpretov, duo a trio zoskupení, vytvárať platformu na odborné
usmerňovanie, tvorivú konfrontáciu a umelecký rast tvorcov a interpretov duchovných
skladieb. Uskutočnil sa v dvoch rovinách – duchovnej a umeleckej. Spevácky zbor mesta
Humenné interpretoval na vysokej umeleckej úrovni výber zo svojho repertoáru piesne
rôznych národov a štýlových období.
Podpora aktivít cyrilo-metodskej tradície
Vďakyvzdanie za Písmo
NOC realizovalo 7. 11. 2012 v Martine a v Ružomberku s ďalšími subjektmi 2
produkcie poeticko-hudobnej kompozície Vďakyvzdanie za Písmo – Pochvala svätému
slovenskému Trojhviezdiu Cyrilovi/ Metodovi/ Gorazdovi. Dôležitým cieľom projektu bolo
približovanie významných udalostí našej histórie, života a diela významných osobností
a najmä sprítomňovanie ich myšlienkového presahu do našej kultúrnej a kresťanskej
prítomnosti. Súčasťou bola odborná prednáška Prínos spolupatrónov Európy a našich
národných apoštolov pre našu kresťanskú kultúrnu orientáciu.
Manažér projektu sa zúčastnil na 7 vedecko-odborných podujatiach realizovaných
inými subjektmi a pripravil materiály pre Ministerstvo kultúry SR, súvisiace s 1150. výročím
príchodu vierozvestcov.

Sociologický výskum, výskum ekonomiky kultúry a štatistika
Pôsobili 3 pracovné tímy zamerané na sociologický výskum kultúry, výskum
ekonomiky kultúry a štatistiku kultúry. Od 15. 11. 2012 bolo pracovisko premenované na
Útvar výskumu a štatistiky.
Sociologický výskum
Sociologický tím sa zameriaval najmä na spracovanie starších dát metódami
sekundárnej analýzy, na históriu a metodológiu výskumu kultúry, ako aj analýzu
programových materiálov samosprávnych krajov k otázkam regionálnej (krajskej) kultúrnej
politiky. Výstupy (monografické štúdie) boli dokončené v 1. štvrťroku 2012 po zapracovaní
pripomienok z oponentúry:
1. Koncepčné zámery a vízie kultúry v pôsobnosti samosprávnych krajov SR, autorka Mgr.
Eva Pernecká, 80 strán.
2. Kultúra a médiá – medzikultúrna komunikácia – multikulturalizmus – globalizácia kultúry,
autor PhDr. Ľubor Hallon, CSc., 109 strán.
3. Výskum verejnej mienky – kultúra – osveta, autor PhDr. Ľudovít Šrámek, CSc., 90 strán.
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V rámci realizácie úloh vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja osvetovej činnosti a
Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry pracovisko zabezpečilo vypracovanie
projektov k dvom úlohám.
Riaditeľ pracoviska Ľ. Šrámek sa podieľal v širšom tíme pracovníkov NOC na
koncepcii pripomenutia 60. výročia založenia NOC. V tejto súvislosti spracoval aj štúdiu k
problematike zástoja NOC (Osvetového ústavu) v rozvoji slovenského výskumu verejnej
mienky (Osvetový ústav v dejinách slovenského výskumu verejnej mienky).
V spolupráci s Literárnym informačným centrom sa realizoval výskum na výberovom
súbore žiakov 4. ročníkov základných škôl (vzorka 1 120 respondentov, 29 základných škôl
na území SR), terénne práce zabezpečili pracovníci sociologického tímu a zodpovedný
riešiteľ úlohy za LIC P. Valček. Spracované empirické údaje boli odovzdané Literárnemu
informačnému centru na ďalšiu analýzu a vypracovanie správy z výskumu.
Pracovníci tímu metodicky napomáhali pri príprave a spracovaní ankiet, ktoré si
odborní pracovníci NOC organizovali na podujatiach ZUČ (Zlatá priadka, Šaľa, Divadlo
a deti, Rimavská Sobota, Exit, Levoča, Tlmačské činohranie, Výtvarné spektrum, Trenčín,
Scénická žatva, Martin, Hviezdoslavov Kubín).
Ľ. Šrámek pripravil po prepracovaní starších podkladov a ich doplnení časť
monografie (Verejná mienka a jej výskum, 87 strán – spoluautor K. Čukan). Text je
venovaný histórii, metodologickým otázkam a aktuálnym problémom výskumu verejnej
mienky.
Výskum ekonomiky kultúry
a) výskumná činnosť
– 2. etapa výskumu Aktuálne otázky ekonomiky (osobitne financovania) kultúry v SR z
verejných rozpočtov a zdrojov domácností (zber materiálu, vyhodnocovanie podkladov
/štatistické metódy, komparatistika, syntéza poznatkov a overovanie hypotéz/, odporúčania
pre spoločenskú prax /osobitne pre Stratégiu štátnej kultúrnej politiky SR a Ministerstvo
financií SR/); výstup (záverečná správa): Dlhodobé vývojové trendy výdavkov na kultúru zo
zdrojov verejných a domácností v SR do roku 2010, 170 strán; O. Novotný;
– 1. etapa výskumu Vývoj verejných výdavkov z rozpočtov samospráv v poslednej dekáde,
osobitne v dôsledku fiškálnej decentralizácie v SR (zber a triedenie materiálu; štúdium
vedeckej literatúry, osobitne o teritoriálnych nerovnostiach financovania kultúrnej činnosti
samospráv v SR a v krajinách OECD; vyhodnocovanie podkladov /štatistické metódy,
komparatistika/); výstup z výskumu: Makroekonomické determinanty teritoriálnej podpory
kultúry zo samosprávnych verejných zdrojov na prelome storočí v SR (2000 – 2011); O.
Novotný; K. Bolaňosová (participácia na spracovaní podkladových tabuliek);
– 2. etapa výskumu Teritoriálna analýza vývoja priemerných miezd v jednotlivých
segmentoch kultúry SR v rokoch 2000 – 2010 (zber štatistických údajov z databázy MK SR,
ŠÚ SR a štatistických výkazov NOC; vyhodnocovanie podkladov /štatistické metódy,
komparatistika, syntéza poznatkov a overovanie hypotéz/); výstup (záverečná správa):
Analýza vývoja priemerných miezd vo vybraných segmentoch kultúry v jednotlivých
regiónoch SR s dôrazom na kultúrno-osvetových pracovníkov, 30 strán; E. Bednáriková;
– kontinuálny priebežný monitoring aktuálnych trendov v systéme riadenia kultúry v SR a
EÚ (zber a vyhodnocovanie podkladov – komparatistika, syntéza poznatkov a overovanie
hypotéz); výstup (analytická štúdia): Aktuálne trendy v kultúrnej politike Slovenskej
republiky, 20 strán; K. Bolaňosová;
– organizačné zabezpečenie a prvotné spracovanie podkladových tabuliek o výdavkoch
verejných rozpočtov SR na kultúru za rok 2011 z podkladov Štátnej pokladnice, Štatistického
úradu SR a DataCentra; K. Bolaňosová
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b) publikačná činnosť
– Dlhodobé vývojové trendy výdavkov na kultúru z verejných rozpočtov a zdrojov
súkromných domácností v SR na prelome storočí (do roku 2010), NOC Bratislava 2012, 175
strán, ISBN 978-80-7121-340-6; O. Novotný;
– Výdavky domácností na trhu so štátom stimulovaným dopytom v SR (na príklade
kultúrnych statkov), Politické vedy 3/2012, str. 216-233; O. Novotný;
– príspevok v zborníku z medzinárodnej konferencie usporiadanej dňa 15. 11. 2012 VŠEMvs
na tému Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska O. Novotný;
– Vplyv pozície kreatívnej ekonomiky v rozvojovej politike Európskej únie na proces tvorby
kultúrnych politík v Slovenskej republike, In: Hybné sily rozvoja regiónov, VŠEMvs 2012,
ISBN 978-80-89458-54-0, 6 strán; K. Bolaňosová;
– jazyková a štylistická úprava publikácie O. Novotného: Dlhodobé vývojové trendy
výdavkov na kultúru z verejných rozpočtov a zdrojov súkromných domácností v SR na
prelome storočí(do roku 2010), NOC Bratislava 2012,175 strán, ISBN 978-80-7121-340-6;
K. Bolaňosová;
– Vývoj verejných výdavkov na kultúru v Slovenskej republike (1. časť), príloha Národnej
osvety 5-6/2012 pre kultúrno-osvetovú teóriu, reflexiu a pre vedu a výskum v oblasti kultúry;
O. Novotný;
– Vývoj verejných výdavkov na kultúru v Slovenskej republike (2. časť), príloha Národnej
osvety 7-8/2012 pre kultúrno-osvetovú teóriu, reflexiu a pre vedu a výskum v oblasti kultúry;
O. Novotný;
– Hybné sily rozvoja regiónov (informácia z medzinárodného vedeckého seminára), Národná
osveta 7-8/2012; K. Bolaňosová
c) expertízna činnosť pre orgány štátnej správy a samosprávy v SR
Expertízy sa vykonávali na požiadanie, najmä pre potreby MK SR.
d) účasť na seminároch a konferenciách
Vedecký pracovník tímu vystúpil s príspevkom na 3 medzinárodných konferenciách.
Štatistika kultúry
Uskutočňovali sa aj práce na štatistickom zisťovaní KULT 3-0. Práce boli ukončené v
požadovanom termíne.

Štrukturálne fondy a informatizácia
V rámci zmien organizačnej štruktúry sa pôvodný úsek Koordinačné centrum pre
štrukturálne fondy transformoval na Útvar IKT, ISO a NP. Do tohto útvaru je začlenené
oddelenie projektovej koordinácie, ISO a informatiky a dva projektové tímy národných
projektov OPIS PO 2, Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra a Harmonizácia
informačných systémov.
Národné projekty OPIS PO2
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Úlohy národných projektov OPIS PO2, ktoré plnil prijímateľ (Národné osvetové
centrum) v roku 2012, sú uvedené v členení podľa projektov.
NP7 – Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SORK MK SR) dňa 20. 02. 2012
schválil Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) na národný projekt Centrálna
aplikačná infraštruktúra a registratúra, ktorú podalo NOC ako oprávnený žiadateľ 30. 11.
2011, v celkovej hodnote 23 072 112,16 EUR. Dňa 05. 03. 2012 bola s poskytovateľom –
Úradom vlády SR – podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
ktorá nadobudla účinnosť dňom 06. 03. 2012.
Projekt Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra sa realizuje v rámci
Operačného programu Informatizácia spoločnosti, spolufinancovaného Európskym fondom
regionálneho rozvoja, prioritná os 2 „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich
národnej infraštruktúry“, opatrenie 2.1 „Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových
inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania,
spracovania a ochrany“.
V rámci kreovania projektového tímu NP7 boli prijatí dvaja noví zamestnanci.
Projektový tím pravidelne zasadal, plnil svoju funkciu v rámci aktivity Riadenie projektu,
plánoval a koordinoval a kontroloval plnenie vykonávaných aktivít. Od marca 2012
projektový tím začal implementáciu projektu v súlade so schválenou žiadosťou o NFP
a zmluvou, pravidelne monitoruje aktivity, podáva mesačné správy na SORK MK SR,
realizuje riadenie projektu, finančné riadenie, administráciu projektu a prípravu verejných
obstarávaní.
V rámci publicity projektu boli uverejnené tlačové správy o poskytnutí NFP
a o projekte, informácia sa objavila aj vo vysielaní Slovenského rozhlasu – RTVS, bola
vydaná tlačová správa o projekte v magazíne Informačné technológie a knižnice
a v priestoroch NOC bola podľa manuálu pre informovanosť a publicitu osadená informačná
tabuľa o projekte. NOC začalo dialógy s inštitúciami, ktoré sú sektorovými agregátormi
a realizátormi národných digitalizačných projektov, s cieľom nadviazať spoluprácu na
projekte Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra a pripravilo zmluvy o spolupráci.
NOC priebežne refundovalo mzdy pracovníkov na projekt prostredníctvom žiadostí
o platbu, finanční manažéri SORK MK SR vykonali štandardnú kontrolu na mieste,
skonštatovali správnosť dokumentácie, nenašli žiadne pochybenia a kontrola bola ukončená
bez zistení.
V rámci aktualizovania koncepcie nastavenia národných projektov bola v auguste
2012 podaná žiadosť o zmenu, ktorá bola pripravovaná v úzkej spolupráci s odborom
projektového riadenia a odborom informatiky MK SR, aby sa zaistila kompatibilita procesov
pri projektoch tvoriacich národnú infraštruktúru; žiadosť o zmenu bola v októbri schválená
a v novembri bol podpísaný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP.
NOC v roku 2012 realizovalo aktivitu projektu Dodávka komponentov technickej
infraštruktúry, uzavretím objednávky pristúpilo k rámcovej dohode č. MK.27/10/M so
spoločnosťou VT Group, a. s., a vystavilo objednávku na dodanie komponentov pre
hardvérovú infraštruktúru a na položky aktivity Riadenie projektu, a to Nákup výpočtovej
techniky pre interných zamestnancov.
Na tieto výdavky prijímateľ podal žiadosť o predfinancovanie, suma bola schválená v
plnej výške, a následne podal aj žiadosť o zúčtovanie predfinancovania, čím NOC úspešne
čerpalo danú sumu a významne prispelo k čerpaniu erufondov v danom roku.
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NP 9: Harmonizácia informačných systémov
Žiadosť o poskytnutie NFP na národný projekt Harmonizácia informačných systémov
bola podaná na SORK MK SR dňa 30. 11. 2011, v súlade s písomným vyzvaním. Z dôvodov
zmien kľúčových skutočností, ktoré výrazne ovplyvňovali obsah a náplň projektu a ktoré
nastali po podaní tejto žiadosti, žiadateľ (NOC) uplatnil možnosť podanú žiadosť stiahnuť
v procese odborného hodnotenia – pred rozhodnutím o schválení/neschválení. SORK MK SR
doručením akceptovalo stiahnutie žiadosti a doručilo oprávnenému žiadateľovi dňa 24. 02.
2012 nové písomné vyzvanie.
Dňa 25. 06. 2012 NOC podalo žiadosť o NFP na národný projekt Harmonizácia
informačných systémov v celkovej hodnote 7 061 410,40 EUR.
Podanie predchádzala odborná príprava, ktorá zahŕňala:
– vypracovanie analýzy o stave IS NOC,
– konzultácie s expertmi – keďže išlo o náročnú problematiku, NOC prijalo do tímu
externých expertov, ktorí sa podieľali na odbornej oblasti (IT) a formálnej oblasti
(náležitosti potrebné z pohľadu štrukturálnych fondov),
– intenzívna spolupráca s odborom informatiky MK SR,
– rokovania a pracovné stretnutia s príslušnými odbormi MK SR, SORK MK SR,
– početné rokovania s partnermi projektu či potenciálnymi partnermi projektu, ktoré
vyústili do pridania nového partnera oproti pôvodnej koncepcii a zvýšenia počtu
partnerov zo 4 na 5, čím sa zväčšil záber v zapojení takmer všetkých žiadateľov
národných digitalizačných projektov a tým sa zabezpečila väčšia komplexnosť
riešenia harmonizácie.
Po formálnom hodnotení SORK MK SR a doplnení bol projekt schválený 03. 10.
2012 a Zmluva o poskytnutí NFP podpísaná dňa 11. 10. 2012 s účinnosťou odo dňa jej
zverejnenia dňa 12. 10. 2012.
Projekt Harmonizácia informačných systémov sa realizuje v rámci Operačného
programu Informatizácia spoločnosti, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho
rozvoja, prioritná os 2 „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej
infraštruktúry“, opatrenie 2.1 „Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho
archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany“.
NOC v spolupráci s partnerskými inštitúciami začalo realizovať aktivity v súlade
s projektom, uskutočnilo sériu pracovných stretnutí a aktualizácie technických špecifikácií
v projekte, ako aj optimalizáciu nastavenia časovej previazanosti aktivít, čím pružne
reagovalo na zmeny v plánovaných verejných obstarávaniach.

Verejné obstarávania a objednávky:
V rámci prípravy projektu NP9 vyhlásilo NOC verejné obstarávanie na vypracovanie
analýzy, pasportizácie a návrhu riešenia súčasného stavu informačného systému NOC
s cieľom vytvoriť taký IS, ktorý by vyhovoval potrebám bezproblémovej funkčnosti pre NP7,
NP9 a potrebám dopytovo orientovaných národných projektov.
Predmetné verejné obstarávanie bolo vyhlásené dňa 18. 04. 2012 na zákazku s nízkou
hodnotou s názvom Analýza a návrh riešenia IS NOC z hľadiska potrieb NP7 a NP9 v rámci
OPIS PO2, evidenčné číslo obstarávania – NOC-VO.01/2012. Komisia na vyhodnotenie
ponúk dňa 02. 05. 2012 skonštatovala, že úspešným uchádzačom sa stala firma MAMSplus,
s. r. o., Košická 52, 821 08 Bratislava, a odporučila uzatvoriť s týmto uchádzačom zmluvu na
poskytnutie služby. Zmluva bola uzatvorená dňa 03. 05. 2012 a následne zverejnená
v centrálnom registri zmlúv. Materiál Analýza a návrh riešenia návrh riešenia IS NOC
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z hľadiska potrieb NP7 a NP9 v rámci OPIS PO2, ktorý bol predmetom zmluvy, bol
objednávateľovi (NOC) odovzdaný dňa 23. 05. 2012 v súlade s uzatvorenou zmluvou.
V máji 2012 bola uzavretá Objednávka v rámci zákazky s nízkou hodnotou na
poskytovanie odborných poradenských služieb pre NP7 a NP9 s dodávateľom ASWELL, s. r.
o., Chmelinec 14171/18, 020 01 Púchov.
Dodávateľ zabezpečil pre objednávateľa najmä služby odborného poradenstva pri
príprave a implementácii národných projektov po stránke technickej architektúry, pri
vypracovaní odborných analýz, ďalej podporné a asistenčné služby v rámci nastavenia
špecifikácií dodávok projektov a partnerských dodávok projektu NP9 a odbornej
komunikácie s inštitúciami a MK SR.
Národné osvetové centrum pre dodávky národných projektov adresovalo na SEPR
MK SR žiadosť o zabezpečenie centrálnych verejných obstarávaní a pre tie verejné
obstarávania, ktoré bude realizovať vo svojej kompetencii, adresovalo SEPR žiadosť o
povolenie realizovať verejné obstarávanie. Zároveň počas mesiaca október NOC pracovalo
na príprave podkladov k týmto verejným obstarávaniam.
V novembri 2012 sa uskutočnilo vyhlásenie verejného obstarávania na zákazku s
nízkou hodnotou na časť opatrení publicity a informovanosti – informačné tabule (pre projekt
HIS) a nálepky pre oba projekty CAIR a HIS. Následne v decembri verejné obstarávanie
pokračovalo podľa harmonogramu, prijímateľovi boli doručené tri ponuky, prebehlo
vyhodnotenie ponúk a oznámenie výsledku uchádzačom. Následne začal prijímateľ s
úspešným uchádzačom prípravu zmluvy, ktorá bola podpísaná začiatkom roka 2013.
Oddelenie informatiky, projektovej koordinácie a ISO
Oddelenie projektovej koordinácie, ISO a informatiky úzko spolupracovalo pri
všetkých úlohách zabezpečovaných v rámci riešenia úloh príprav aktivít a implementácie
aktivít oboch národných projektov NP7 – Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra
a NP9 – Harmonizácia informačných systémov. Bola poskytovaná súčinnosť pri vypracovaní
materiálu „Analýza a návrh riešenia IS NOC z hľadiska potrieb NP7 a NP9 v rámci OPIS
PO2“ fy MAMSplus, s. r. o.
Činnosť oddelenia sa z hľadiska zabezpečenia informatizácie organizácie zamerala na
plnenie nasledujúcich úloh:
– Spracovanie štatistického výkazu KULT3-01
Zabezpečovanie podpory pre útvar výskumu a štatistiky – pracovné stanice,
konfigurácia e-mailov a pod. pre potreby štatistického výkazu KULT
– Užívateľská podpora, správa LAN
Zabezpečovanie technickej podpory, užívateľskej podpory pre pracovisko NOC na
Nám. SNP 12 v Bratislave a DU v Piešťanoch – správa LAN, pripojenie do internetu,
pripojenie do MPLS MK SR na prístup k systému SOFTIP, VoIP a internetu. Správa
užívateľských účtov, serverov a záloha dát.
– Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona č. 546 z 9. decembra 2010
Zabezpečenie povinného zverejňovania zmlúv sa (v spolupráci s Útvarom ekonomiky
a podporných činností) vykonávalo podľa internej smernice Zásady a postup zverejňovania
zmlúv, objednávok a faktúr. Zabezpečenie povinného zverejňovania objednávok a faktúr bolo
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novým znením zákona 382/2011, §5 upravené. Systém na zverejňovanie objednávok a faktúr
sa stal vzhľadom na zmeny v rozsahu a štruktúre zverejňovaných údajov nefunkčným. Ako
náhradné riešenie sa objednávky a faktúry na www.nocka.sk zverejňujú ako tabuľka.
– Licencie
Vernostná licencia ESET NOD32 Antivirus (Business Edition) pre 100 počítačov s
platnosťou na obdobie 1 roka.
– FFV 2012
Zabezpečenie rekonfigurácie www servera pre potreby prevádzky „event“ servera
www.festivalvychodna.sk a zabezpečovanie vystavenia dát na server (mimo možností
redakčného systému). Zabezpečovanie technickej podpory IKT počas konania festivalu.
– Rozvoj integrovaného Informačného systému osvetovej činnosti /ISOČ/ (www.nocka.sk)
Do 15. 03. 2012 oddelenie zabezpečovalo realizáciu zverejňovania informácií na
webovom serveri www.nocka.sk. Následne prešli tieto kompetencie na sekciu medializácie,
dokumentácie a zahraničných stykov. Pre zrýchlenie odozvy servera (www.nocka.sk a
www.festivalvychodna.sk) bolo MK SR (SWAN – prevádzkovateľ virtuálneho servera)
požiadané o zvýšenie parametrov virtuálneho servera – CPU/MEM, prípadne v prechode na
server hosting. Ako odpoveď nám bola poskytnutá informácia o plánovanej migrácii na novú
HW platformu s nešpecifikovaným termínom.
– SW a HW inventarizácia
Do prevádzky bol uvedený open source systém OCS New Generation na evidenciu
SW a HW zariadení NOC na Nám. SNP 12. HW a SW v DU v Piešťanoch do systému zatiaľ
integrované nie je. Systém OCS NG pozostáva z:
management servera, management konzoly – umožňujú zber a správu dát, vyhľadávanie
zariadení v LAN, inštaláciu SW, správu užívateľov klientskych agentov – zasielajú dáta z
pracovných staníc na server.
V súčinnosti s Útvarom ekonomiky a podporných činností sa vykonávala inventarizácia IKT
(SW a HW) NOC.
– Domény NOC
NOC sa stalo držiteľom domén:
europaforcitizens.sk,
europapreobcanov.sk.
– Open Source
Na základe listu MK SR MK -792/2012-42 z 29. 06. 2012 účasť na pracovnom
stretnutí týkajúcom sa testovania alternatívneho softvéru Open Source v rámci pilotného
projektu MF SR.
Na stretnutí boli prediskutované tieto témy:
– pasportizácia doterajších skúsenosti s nasadením Open Source softvéru (OSS),
– prerokovanie vhodného Open Source softvéru na testovanie,
– možnosti počtu užívateľov zapojených do testovania,
– možnosti interného/externého supportu pri nasadení testovania Open Source softvéru,
– vytvorenie pracovnej skupiny v rámci Komisie pre štandardizáciu informačných systémov
verejnej správy (PS4).
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Nadväzne na tieto body je potrebné určiť počet konkrétnych počtov užívateľov, ktorí
v súčasnosti pracujú v OSS v NOC, a konkrétne programy. Za NOC bol vymenovaný
pracovník do pracovnej tematickej podskupiny PS4 pre testovanie nasadenia Open source
softvéru vo verejnej správe (PS4-OS), ktorý sa zúčastnil na prvom stretnutí PS4-OS projekt:
„TESTOVANIE NASADENIA OPEN SOURCE SOFTVÉRU VO VEREJNEJ SPRÁVE –
NÁVRH PROCESU“.

– Protiopatrenia proti avizovaným pripravovaným útokom hackerských skupín
1) komunikácia s CSIRT, NASES, MK SR;
2) server mail
– inštalácia updates,
– preverenie nastavenia firewallu,
– kontrola integrity súborového systému;
3) na serveri www
– inštalácia updates,
– inštalácia modulov www servera apache – antiloris, evasive,
– konfigurácia firewallu na obmedzovanie počtu prístupov na server,
– zabezpečenie zálohovania servera SWAN-om počnúc 15. 11. 2012,
– kontrola integrity súborového systému;
4) zabezpečenie pracovnej pohotovosti
– Testovanie webových sídiel MF SR
NOC sa z hľadiska hodnotenia výsledkov testovania štandardov prístupnosti
webových sídiel inštitúcií umiestnilo na druhom mieste. Pre zachovanie úrovne prístupnosti
webového sídla NOC www.nocka.sk sa pristúpilo k vykonávaniu priebežnej kontroly už
publikovaného obsahu pre odfiltrovanie prípadných chýb, ktoré neboli pri testovaní odhalené.
Zároveň sa venuje zvýšená pozornosť dodržiavaniu štandardov prístupnosti pri návrhu a
publikovaní nového obsahu. Taxatívne vymenované porušenia prístupnosti webového sídla z
protokolu, ktoré nevyžadujú nároky na navýšenie rozpočtu na správu sídla (redesign sídla,
prípadne zmeny šablón) budú odstránené, čím sa úroveň prístupnosti nášho sídla zvýši.
O uvedenom bola podaná informácia na OI MK SR.

Dokumentácia, registratúra
Základná činnosť sa zamerala na zhromažďovanie, uchovávanie a spracovávanie
dokumentačného fondu NOC a na poskytovanie služieb verejnosti: študentom vysokých škôl,
základným školám, folklórnym súborom, kultúrnym centrám, etnológom a jednotlivcom,
ktorí sa venujú tradičnej kultúre, ako aj ďalším domácim a zahraničným záujemcom. Úzko sa
spolupracovalo so všetkými zložkami NOC pri príprave a realizácii ich podujatí. Pokračovala
aj spolupráca s partnerskými inštitúciami.
Fond textových dokumentov
Pokračovalo manuálne spracovanie listovej dokumentácie – triedenie, klasifikácia,
zaradenie podľa tematických okruhov a chronologických priebehov podujatí. V apríli
a novembri 2012 sa uskutočnilo vyraďovanie registratúrnych záznamov všeobecného
a účtovného charakteru.
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Fond fotografií a obrazovej dokumentácie
Pokračovalo sa v spracovávaní a evidovaní fotodokumentov NOC. Fond obsahuje 34
fotoalbumov. Priebežne sa poskytovali dokumentačné fotografie odborným pracovníkom
jednotlivých odborných útvarov NOC pre potreby ich činnosti, najmä na prípravu programov,
podujatí a publikačných výstupov o odbornej činnosti NOC.
Fond videodokumentov a audiodokumentácie
Realizovala sa odborná pomoc záujemcom o audiozáznamy, poskytovanie služieb
spojených s ich využívaním a pre potreby odbornej činnosti NOC.

Zahraničné aktivity
Týždeň Slovenska v Burgose, Španielsko – na základe poverenia MK SR sa uskutočnila
kultúrna aktivita zameraná na prezentáciu Slovenska, v rámci ktorej sa predstavila cimbalová
hudba Sadloňovci a fujarista Drahomír Daloš.
Zabezpečenie busty M. R. Štefánika v Roverete – na základe poverenia MK SR sa
v spolupráci s Klubom výtvarných umelcov a teoretikov a so Zväzom protifašistických
bojovníkov vykonali prípravné práce na osadenie busty M. R. Štefánika v areáli vojenského
pohrebiska z 1. svetovej vojny v severotalianskom meste Rovereto.
Vystúpenie hudobnej skupiny Gypsy Music – na základe poverenia MK SR sa zrealizovala
kultúrna aktivita zameraná na prezentáciu Slovenska, v rámci ktorej vystúpila hudobná
skupina Gypsy Music Alexandra Dašku v Ruskej federácii.

Webová stránka NOC
Internetová stránka NOC je jedným z najdôležitejších kultúrnych a komunikačných
médií organizácie. Dôraz sa kládol najmä na aktuálnosť, presnosť a spoľahlivosť informácií
uvádzaných na stránke. Stránka www.nocka.sk prinášala aktuálne spravodajstvo o kultúrnych
aktivitách a podujatiach NOC.
V roku 2012 prešla stránka inováciou v podobe nového vizuálu, ako aj pozmenenej
štruktúry stránky. Z hľadiska obsahu bola doplnená o Virtuálnu literárnu mapu a Virtuálnu
galériu, ktoré sa priebežne aktualizovali a dopĺňali.
Na stránke sú trvalo umiestnené v plnom znení platné interné smernice NOC, ako aj iné
povinné informácie.
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Public relation a marketing
Cieľom propagačnej činnosti NOC bolo spropagovať všetky hlavné kultúrne aktivity
organizácie – festivaly, súťaže, výstavy a iné podujatia.
Nástrojmi komunikácie boli najmä propagačné kampane v interných a externých
médiách a tlačové konferencie venované kľúčovým podujatiam. Priebežne sa realizovala
úloha zameraná na štúdium archívneho, dokumentačného, knižného fondu s cieľom ich
spracovania k 60. výročiu vzniku NOC. Z hľadiska zlepšenia prehľadnosti, používateľského
komfortu a príťažlivosti sa realizoval redizajn a celková reštrukturalizácia web stránky.
Aktivity NOC boli pravidelne reflektované v médiách. Pozitívny bol záujem
verejnoprávnych médií, najmä z rôznych okruhov Slovenského rozhlasu, ktorý
pravidelne poskytoval priestor na živý vstup formou pozvánky na podujatie, poprípade na
reportáž z vernisáže, podujatia. Vzťahy s médiami boli podporené 3 tlačovými konferenciami
k profilovým podujatiam organizácie. Výstavné aktivity v DU v Bratislave sa pravidelne
propagovali v informačnom magazíne Bratislavy in.ba a v informačnom mesačníku hlavného
mesta Metropola.
Propagácia NOC sa realizovala v dvoch rovinách:
Primárna propagácia bola zameraná na jednotlivé podujatia NOC, a to formou:
− mimoriadnych tlačových konferencií ku kľúčovým podujatiam (FF Východná,
Hviezdoslavov Kubín, Scénická žatva a pod.),
− mediálnych pozvánok na podujatia, realizovaných v spolupráci s RTVS a určenými
printovými médiami (napríklad formou rozhovorov so zodpovednými pracovníkmi a
projektovými manažérmi NOC),
− cielených výstupov zo samotných podujatí (priame vstupy elektronických médií) a
následne po ich skončení (relácie v elektronických médiách a články v printových
médiách),
− aktuálneho a priebežného zverejňovania informácií, pozvánok a reakcií verejnosti na
webovej stránke NOC.
Sekundárna propagácia je cielená na oboznamovanie širokej verejnosti s činnosťou NOC a
mala za cieľ:
− sústavne propagovať organizáciu ako kľúčový subjekt rozvoja neprofesionálnej
kultúry na Slovensku (imidžová kampaň zameraná na informovanosť verejnosti a
posilnenie značky),
− priblížiť a spropagovať širokej verejnosti odborníkov, ktorí pôsobia v NOC ako
projektoví manažéri, lektori, metodici, výskumní pracovníci či externí
spolupracovníci, a to formou rozhovorov, článkov a profilov v printových a
elektronických médiách,
− propagovať (a revitalizovať) printové médiá vydávané NOC (Národná osveta a
Javisko),
− propagovať vydavateľskú činnosť NOC formou recenzií, anotácií či účasťou na
knižných podujatiach, veľtrhoch a pod.
Sekundárna propagácia prebiehala formou cielenej spolupráce najmä s
verejnoprávnymi médiami (RTVS, TASR) a vybranými printovými a elektronickými
médiami (TV Bratislava, Pravda, Slovenské národné noviny, Slovenka, Dotyky atď.). O
činnosti organizácie obsiahlo informovali aj printové médiá vydávané NOC a nová webová
stránka NOC.
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Vydavateľská a tlačiarenská činnosť
V roku 2012 sa úlohy vydavateľskej činnosti NOC realizovali v líniovom riadení.
1. Edičná činnosť
Názov titulu
Historické, spoločenské a kultúrne
dedičstvo sídiel a rozvoj miestnej
a regionálnej kultúry
Ako môže dať človek svojej
existencii zmysel (Hodžov
novinový článok 2012)
Dlhodobé vývojové trendy
výdavkov na kultúru z verejných
rozpočtov a zdrojov súkromných
domácností v SR na prelome storočí...
Literárny Zvolen 2012 – zborník

Náklad Počet strán

300

104

150

64

100
40

176
60

2. Vydávanie periodík
Vytlačilo a knižne sa spracovalo 11 čísel časopisu Národná osveta – 12/2011, 12/2012, 3-4/2012 s prílohou, 5-6/2012 s prílohou, 7-8/2012 s prílohou a 9-10/2012 s prílohou,
a 4 čísla časopisu Javisko – 1/2012, 2-3/2012 a 4/2012.
Názov periodika
Náklad
Národná osveta 12/2011
256
Národná osveta 1-2/2012
4500
Národná osveta 3-4/2012
252
Národná osveta 5-6/2012
250
Národná osveta 7-8/2012
216
Národná osveta 9-10/2012
216
Javisko 1/2012
272
Javisko 2-3/2012
250
Javisko 4/2012
250

Počet strán
40
56
56
56
56
56
52
96
52

3. Tlačoviny, tlačivá, materiály v hrebeňovej väzbe
Názov
Žiadosť o nenávratný finan. príspevok

Počet strán Počet kusov
100
5
35

Súťažné podklady (rekonštrukcia časti
objektu NOC, ozvučenie a osvetlenie
FF Východná)
Analýza mzdového vývoja v odvetví
kultúry a mikroekonomických súvislostí
Zákon o verejnom obstarávaní
Zmluva o poskytnutí nenávratného
finan. príspevku
Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií
Zákon č. 223/2001
Výročná správa za rok 2011
Materiály k Prečo som na svete rád/rada
Letnenie alebo lit. leto mladých – pozvánky
Hodžov novinový článok 2012 – pozvánky
Vizitky pre FF Východná
FF Východná – označenky /+laminovanie/
– parkovacie lístky (VIP, technici, bus,
účinkujúci,
organizátori, stravovanie)
– programový plagát na detské podujatia
– označenie stánkov ľudových výrobcov
Cena Rudolfa Fabryho – diplom
– pozvánky
Literárny Zvolen 2012 – pozvánky
Scénická žatva – pozvánky
Žiadosť o nenávratný finan. príspevok
Metodická príručka pre obstarávanie
softvérových produktov
Zmluva o poskytnutí nenávratného
finan. príspevku
Projekt: Analýza a návrh riešenia IS NOC
z hľadiska potrieb NP 7 a NP 9 v rámci OPIS PO 2
Kniha objednávok
Správa o činnosti NOC za 1. polrok 2012
Evidencia dochádzky zamestnancov NOC
Zákon č. 523/2004 Z. z.
o rozpoč. pravidlách verejnej správy
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

60

10

50
150

4
1

63
250
47
75
50

2
1
1
1
1
30
40
600
149

200

390
60
22
10
20
30
90
1

80

1

70

1

40
50
70
80

2
1
7
2

50
100

3
1

4. Redakčná činnosť
Uskutočňovali sa jazykové úpravy (redigovanie) a korektúry titulov vydávaných NOC
a materiálov súvisiacich s aktivitami, ktorých sme boli organizátorom, odborným garantom
a spolu usporiadateľom.
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Realizovali sa tieto ďalšie činnosti:
– materiál do Kalendária roka 2012 pre www.nocka.sk, vrátane vyhľadávania,
aktualizácie a dopĺňania databázy Medzinárodných, svetových, európskych dní
a iných sviatkov,
– tvorba Kultúrno-historického kalendára 2013 – vyhľadávanie, štúdium zdrojov, zber a
spracovanie informácií z lexikografických a encyklopedických printových a
elektronických (webových) zdrojov našich a cudzojazyčných.

Časopis Národná osveta
Mesačník pre rozvoj miestnej kultúry a záujmovej tvorivosti
Časopis sa venuje neprofesionálnej kultúre a nehmotnému kultúrnemu dedičstvu
v obciach, mestách a regiónoch v SR. V sledovanom roku redakcia redakčne a typograficky
spracovala a pripravila na vydanie 12 čísiel formou 6 dvojčísiel. Na ich stranách sa nachádza
250 odborných, publicistických a informatívnych príspevkov o miestnej a regionálnej kultúre,
záujmovej umeleckej činnosti a tvorivosti, živých prejavoch tradičnej ľudovej kultúry, vede
a výskume v oblasti kultúry, kultúrnej histórii a turistike, jazykovede, ako aj recenzie
publikácií.
K ťažiskovým príspevkom patrili:
– Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2012 – 2016, schválené NR SR časť 5.
Znalostná spoločnosť, vzdelávanie a kultúra a príspevok o kontrolnej návšteve predsedu
vlády SR na MK SR;
– tlačové správy MK SR o stretnutiach ministra kultúry s predstaviteľmi kultúrnej obce, o
príprave projektu Európske hlavné mesto kultúry, o vyhlásení a výsledkoch celoštátnej
súťaže Pamiatka roka 2012, o udelení titulu Múzeum roka 2011 ministrom kultúry,
o ustanovení a prvom zasadaní Rady vlády SR pre kultúru a o ďalších návštevách ministra na
kultúrnych podujatiach;
– o oslavách 20. výročia prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR, prijatí Ústavy SR a o
príprave na 20. výročie vzniku Slovenskej republiky;
– národný projekt: Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra – Tvoríme vedomostnú
spoločnosť – Aktivity Národného osvetového centra v prostredí Operačného programu
Európskej únie a SR informatizácia spoločnosti a tlačová správa NOC – Harmonizácia
informačných systémov;
– hodnotenie a výsledky celoštátnych súťaží, ktorých hlavným garantom, vyhlasovateľom
alebo usporiadateľom je NOC;
– monotematické dvojčíslo zamerané na kresťanské tradície a na prípravy na 1 150. cyrilometodské jubileum, zabezpečené sponzorským príspevkom;
– hodnotenia a prezentácia významných celoštátnych, regionálnych a miestnych podujatí
ZUČ, organizovaných regionálnymi a miestnymi kultúrno-osvetovými zariadeniami,
samosprávami či kultúrno-spoločenskými združeniami;
– v rámci rubriky Slovenský kultúrno-historický kalendár redakcia pripomenula čitateľom
výročia osobností slovenskej histórie a kultúry.
Zvýšenú pozornosť redakcia venovala aj oblasti kultúrno-osvetovej teórie a vedy
a výskumu v oblasti kultúry. V šiestich prílohách REFLEXIA KULTÚRY uverejnila
príspevky o histórii osvetovej a výskumnej činnosti, z oblasti ochrany kultúrneho dedičstva,
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z oblasti výskumu zverejnila výsledky výskumov v radoch stredoškolskej mládeže, z oblasti
sociálnej prevencie, k 60. výročiu NOC a 250. výročiu narodenia prvého kodifikátora
spisovnej slovenčiny, ktorý bol v roku 2012 aj v kalendári UNESCO.
Redakcia výtvarne navrhla, typograficky a redakčne spracúvala novú osobitnú
vlastivedno-náučnú prílohu HOVORME O SLOVENSKU – JE TO MALÝ VEĽKÝ SVET,
ktorá predstavila kultúrnu históriu a osobnosti 4 slovenských obcí.
Redakcia pripravila základné materiály na vyhlásenie 7. ročníka súťaže
SLOVENSKÁ KRONIKA – celoštátnej súťaže o najlepšiu kroniku, monografiu obce
a mesta, publikáciu o kultúrnom dedičstve a národopisných javoch, najlepší
kultúrnohistorický, kultúrnoinformačný a kultúrnoturistický materiál, slovník nárečia,
zbierku ľudovej slovesnosti, povestí a rozprávok či ľudových piesní. Do súťaže sa prihlásilo
212 súťažných materiálov. Vyhlásenie víťazov bude v roku 2013.

Časopis Javisko
Javisko má dlhoročnú tradíciu a stabilne vysokú úroveň. Je najstarším divadelným
časopisom na Slovensku a v súčasnosti sa ako jediné celoštátne periodikum venuje
ochotníckemu divadlu a umeleckému prednesu všetkých vekových kategórií. Vychádzal stále
ako štvrťročník, z toho bolo jedno dvojčíslo.
Časopis je obsahovo orientovaný dvomi smermi: 1. oblasťami amatérskej tvorby –
divadlo dospelých a mladých, divadlo detí a pre deti, umelecký prednes, a 2. tematickosťou
jednotlivých čísel.
V oblasti divadla dospelých a mladých bola hlavným cieľom snaha oslovovať nových
redaktorov a redaktorky, ktorí/é by do časopisu vniesli tvorivého ducha, čo sa do značnej
miery darilo. Originálne pohľady na stav amatérskeho divadla na Slovensku v konfrontácii
s nezávislým a profesionálnym divadlom umožnili aktívne a kriticky reflektovať ich
momentálnu situáciu. V spojitosti s históriou organizovania divadelných súťaží na Slovensku
uverejnil časopis cyklus historicky hodnotiacich článkov.
V oblasti detského divadla odborní spolupracovníci redakcie zhodnotili všetky
súťažné krajské kolá detských divadelných súborov, dospelých divadelných súborov,
hrajúcich pre deti, rovnako ich vyvrcholenie na celoštátnych prehliadkach (Zlatá priadka v
Šali, Divadlo a deti v Rimavskej Sobote). Cennými príspevkami boli poznatky z práce
súborov hendikepovaných detí i memoárové materiály z oblasti bábkového (spomienky V.
Predmerského o M. Fikarim a i.) a detského divadla.
V oblasti umeleckého prednesu časopis zaznamenával hodnotenia krajských kôl
a celoslovenskej prehliadky najbohatšie štruktúrovanej súťaže na Slovensku, združujúcej
deti, mládež, dospelých i seniorov – Hviezdoslavov Kubín. V porovnaní s ňou časopis
zaznamenával aj reflexiu ďalších súťaží v umeleckom prednese a úspešnú konfrontáciu
s českým amatérskym i profesionalizujúcim sa prednesom.
Z tematického hľadiska časopis zohľadňoval najmä jubileum – 90. ročník súťaží
divadelných súborov na Slovensku, čomu sa venovali takmer všetky čísla. Priniesli podrobnú
kritickú reflexiu všetkých oblastí divadla, sériu profilových rozhovorov s ich významnými
osobnosťami, kritický záznam vrcholnej prezentácie najlepších súborov a recitátorov na
Scénickej žatve 2012 i rozhovory s významnými slovenskými divadelníkmi a zahraničnými
osobnosťami. Z konceptu sa vymykalo Javisko 1/2012, zamerané na problematiku divadla
menšín.
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Okrem domáceho diania časopis uvádzal články o úspešných vystúpeniach našich
súborov v zahraničí aj o divadelnom živote našich krajanov v pravidelnej rubrike Zahraniční
Slováci (Maďarsko, Srbsko).
V rámci uvádzania doteraz nepublikovaných dramatických textov Javisko 1/2012
uverejnilo modernú hru mladého autora Jozefa Mikuša: Ryba horí.
Vzdelávaciu funkciu časopis plnil krátkymi článkami o teatrologickej literatúre, ktorá
vyšla v Divadelnom ústave, VŠMU a i.
Obsahovo-formálne časopis zachováva systém pravidelných rubrík – Téma čísla,
Festivaly, Za hranicu, Zahraniční Slováci, Inšpirácie, Zo života divadelníkov, Do knižnice a i.
Redakcia reagovala aj na kritické podnety k divadelnému dianiu uverejnením materiálov
čitateľov v rubrike Píšete nám.
Informovanosti a propagácii printovej formy časopisu pomáha webová stránka NOC –
www.javisko.sk, ktorá aktuálne reaguje na vychádzajúce čísla a prináša úryvky
z jednotlivých článkov časopisu.

Dom umenia, Bratislava
DOBRÝ WOLF – ZLÁ MIRKA 1. 1. 2012 – 22. 1. 2012
Výstavný projekt Dobrý Wolf, zlá Mirka predstavil dvoch reprezentantov súčasnej maľby na
českej a slovenskej scéne – Josefa Bolfa (1971) a Borisa Sirku (1981). Ich spoločnou
platformou je figurálna maľba s prvkami napätia, kríz, dramatických až tragických situácií a
new gothic atmosféry. Predstavili stemnené mlčanlivé plátna, ktoré svedčili o krehkej
úzkosti, zraniteľnosti, opustenosti a strate komunikácie (nová oblasť skrato-sféra o množstve
strát a skratov). Výstava priniesla výber z ich aktuálnej tvorby posledných rokov.
Návštevnosť: 1 024 návštevníkov
NULTÉ ROKY, Od Priestoru po Beskida 1. 1. 2012 – 27. 1. 2012
Slovenské výtvarné umenie 1999 – 2011 v štyroch kurátorských pohľadoch
Výstava ponúkla štyri kurátorské pohľady na umenie posledného desaťročia. Uplynulú
dekádu a výtvarné dianie v nej symbolicky ohraničili dva časové medzníky, ktoré odráža aj
podnázov výstavy: založenie galérie Priestor for Contemporary Art (máj 1999), prvej
súkromnej nekomerčnej galérie, ktorá sa venuje súčasnému umeniu.
Návštevnosť: 1 818 návštevníkov
JANA ČAVOJSKÁ – TISÍC ŽIVOTOV 13. 2. 2012 – 16. 3. 2012
Fotografka a novinárka Jana Čavojská (1980) vystavila v Dome umenia fotografie príbehov
ľudí v rôznych častiach sveta, návštevníci mali možnosť nahliadnuť do príbehov pacientov
nemocníc v Južnom Sudáne, v ktorých pracujú aj slovenskí lekári, vysídlencov v Gruzínsku,
rumunských Slovákov, indických cirkusantov, gruzínskych zápasníkov, čínskych lodníkov,
egyptských svadobčanov a ešte mnohých ďalších. Šesťdesiatpäť farebných fotografií na
plátne zachytilo pestrosť súčasného sveta a jeho veselé aj vážne momenty. Autorka sa vo
svojej reportážnej fotografickej tvorbe zameriava na každodenný život bežných ľudí, ich
problémy a radosti, dosahy rozhodnutí vo sfére „veľkej politiky“ na tento mikrosvet
v rôznych častiach sveta.
Návštevnosť: 2 772 návštevníkov
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ANTONÍN STŘÍŽEK – RETROSPEKTÍVA 1988 – 2012 2. 2. 2012 – 16. 3. 2012
Retrospektívna výstava českého maliara, fotografa a pedagóga Antonína Střížka predstavila
tri desiatky olejomalieb, grafík, ale aj fotografií v kurátorskom výbere Martina Dostála.
Střížek v 80. rokoch vyštudoval Akadémiu výtvarných umení a odvtedy sa venuje výtvarnej
činnosti – klasickej maľbe, ale aj fotke. S tou, ako sám hovorí, začína znova, lebo všetky jeho
negatívy „spláchla“ Vltava pri povodniach pred niekoľkými rokmi. Hlavnou témou jeho diel
sú veci každodennej potreby, ktoré sa už dávno nepoužívajú, ale aj mestské ulice, ktoré nám
pripomínajú skôr výjavy z nášho detstva.
Návštevnosť: 3 493 návštevníkov
SLOVENSKÉ UMENIE V CITÉ INTERNATIONALE DES ARTS 7. 2. 2012 – 16. 3. 2012
Výstava 35 slovenských autorov, ktorí sa v uplynulých piatich rokoch zúčastnili na študijnom
pobyte v Cité internationale des Arts v Paríži, reinštalácia úspešnej parížskej výstavy z júna
minulého roka. Na výstave boli diela Miroslava Cipára, Ľuba Zelinu, Martina Kellenbergera,
Evy Fišerovej, Daniela Brogyányiho, Štefana Poláka, Juraja Čuteka, Marka Ormandíka, Petra
Pollága, Patrika Illa, Eduarda Seleštiaka, ale i mladých autorov Nataše Húskovej, Miry
Podmanickej, Marka Ryboňa a ďalších. Sú to umelci niekoľkých generačných vrstiev, známi
a významní, ale i začínajúci autori, ktorí nedávno opustili školu. Organizátorom výstavy bol
Spolok výtvarníkov Slovenska.
Návštevnosť: 2 437 návštevníkov
SOCIÁLNA SONDA 2. VERONIKY RÓNAIOVEJ 27. 3. 2012 – 22. 4. 2012
Zúčastnení autori: Blažej Baláž, Mária Balážová, Cyril Blažo, Štefan Blažo, Zuzana
Branišová, Roman Gajdoš, Michal Moravčík, Veronika Rónaiová. Tematickú výstavu
s názvom Sociálna sonda 1 realizovala autorka už v roku 2008 v Brne. Aktuálna výstava s
označením Sociálna sonda 2 postavila do vzájomnej konfrontácie a komunikácie tvorbu
ôsmich výtvarníkov/-čok, členov Katedry pedagogiky výtvarného umenia PdF Trnavskej
univerzity v Trnave, kde autorka pedagogicky pôsobí.
SOCIÁLNA SONDA 3 – TRAJA MUŽI V MOJOM ŽIVOTE 27. 3. 2012 – 22. 4. 2012
Tretí variant Sociálnej sondy predstavil a odkryl časť z pozadia odborného fungovania
autorky so súčasným pohľadom postfeminizmu. Súčasťou jej každodenného prostredia je
otec – Julián Filo, syn – Peter Rónai jr. a manžel – Peter Rónai, ktorých životný a
„umelecký“ príbeh prepisuje a do jedného inštalačného celku režíruje autorka.
Návštevnosť (Sociálna sonda 2 a Sociálna sonda 3): 1 740 návštevníkov
CZECH PRESS PHOTO 11

22. 3. 2012 – 30. 4. 2012

Už po sedemnásty raz sa koncom minulého roku uskutočnila prestížna súťaž fotoreportérov
žijúcich v Českej a Slovenskej republike. Prihlásilo sa do nej 288 profesionálnych fotografov
s 3 744 súťažnými snímkami. Cieľom súťaže i výstav je umožniť verejnosti byť očitým
svedkom udalostí a javov uplynulého roku. A tiež snaha motivovať fotografov
v každodennom stereotype ich práce k osobným prístupom a tak stimulovať rozvoj
samotného média fotografie.
Návštevnosť: 1 798 návštevníkov
OBRAZ, V KTOROM ŽIJEME 19. 5. 2012 – 17. 6. 2012
Práce študentov študijných programov a odborov fotografie, realizovaných na českých
a slovenských umeleckých školách
40

Výstavný projekt predstavil fotografickú tvorbu takmer 70 študentov všetkých českých
a slovenských umeleckých škôl, na ktorých sú akreditované programy alebo odbory pre
oblasť fotografie. Výstava predstavila nutné mapovanie vývoja tvorivých aktivít a metodík
kultivácie umeleckého talentu na jednotlivých participujúcich školách. Bola rozdelená na
šesť tematických blokov, ktoré reflektujú charakteristiky dnešného spôsobu života, zásadne
ovplyvneného digitálnymi technológiami.
Návštevnosť: 2 326 návštevníkov
OBRAZ JURAJ ORAVEC – TESNE POD POVRCHOM 17. 5. 2012 – 16. 6. 2012
Autor sa svojou tvorbou zaraďuje k výrazným predstaviteľom súčasnej slovenskej výtvarnej
scény. Predstavil sa výberom zo svojej maliarskej tvorby z rokov 2002 – 2012. Už samotný
názov výstavy naznačuje, že jeho obrazy vôbec nie sú povrchné, autor sa ponára hlbšie, aby
nám prostredníctvom strhujúcich maliarskych príbehov odkryl bizarné podoby a rozmery
ľudskej duše a existencie.
Návštevnosť: 2 338 návštevníkov
PARTITÚRA – SÚZVUK MÚZ 18. 5. 2012 – 10. 6. 2012
Spoločný výstavný projekt nášho najstaršieho výtvarného spolku UBS, ktorý si v minulom
roku pripomínal 90. výročie vzniku, a Štátnej filharmónie Košice, ktorá je vrcholným
reprezentantom slovenského hudobného interpretačného umenia doma i vo svete. Osemdesiat
výtvarných tvorcov, členov UBS a hostí, zostavilo kolekciu takmer 180 grafických,
maliarskych a sochárskych prác ako ohlas a ozvenu vlastných hudobných inšpirácií, ale aj
ako spoločnú reflexiu umenia a charizmy Clauda Debussyho, ktorý bol tiež veľkým
obdivovateľom i znalcom výtvarnej scény tých čias, zakladateľom hudobného
impresionizmu.
Návštevnosť: 1 521 návštevníkov
SOCHA A OBJEKT XVII.
28. 6. 2012 – 26. 8. 2012
Podujatie sa konalo v rámci Kultúrneho leta 2012 v Starom Meste a Hradných
slávností Bratislava 2012. Medzinárodná výstava počas šestnástich rokov svojej existencie
vošla do povedomia verejnosti ako podujatie, ktoré každoročne v letných mesiacoch
predstaví divákom sochárske diela umelcov z rôznych krajín. Diela boli vystavené vo
viacerých galériách, ako aj na verejných priestranstvách v Bratislave.
Návštevnosť: 4 067 návštevníkov
DIPLOMOVÉ PRÁCE ABSOLVENTOV VŠVU
3. 7. 2012 – 28. 7. 2012
Výstava sa predstavila už po šiesty raz. Mnohí zo študentov vystavujú, zúčastňujú sa
na súťažiach. Dnešní študenti Vysokej školy výtvarných umení nie sú izolovaní striktnosťou
akademickej výučby v školských ateliéroch, práve naopak. Aj keď premena študenta na
umelca nie je automaticky dovŕšená úspešným ukončením štúdia, predsa len štátna skúška
a realizácia diplomovej práce je tým medzníkom, keď už musí vystupovať sám za seba.
Návštevnosť: 1 639 návštevníkov
XXI. SALÓN SPOLOČNOSTI VOĽNÝCH VÝTVARNÝCH UMELCOV
2. 8. 2012 – 31. 8. 2012
Predstavil pohľad na tvorbu 51 členov spoločnosti z obdobia ostatných dvoch rokov.
Spoločnosť patrí k najväčšiemu zoskupeniu výtvarných umelcov v rámci Slovenskej
výtvarnej únie. Stalo sa už prirodzeným pravidlom a tradíciou, že každý rok prezentujú jej
členovia svoje práce v rámci vlastného salónu. Tvorba jednotlivých členov sa nesústreďuje
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len na jednu disciplínu a salón prezentoval ich voľný výtvarný prejav v oblasti maľby, sochy,
grafiky, kresby, konceptu, objektu a fotografie.
Návštevnosť: 1 724 návštevníkov
TRIENÁLE TEXTILU BEZ HRANÍC 2012 – 2013 11. 9. 2012 – 25. 10. 2012
V roku 2006 sa skupina slovenských výtvarníkov združených v textilnom ateliéri
Arttex rozhodla zorganizovať medzinárodné umelecké podujatie pod názvom Trienále
textilu. Tretí ročník sa od predchádzajúcich ročníkov v mnohom líšil. Zmeny sa dotkli aj
názvu výstavy, ktorý dnes znie Trienále textilu bez hraníc 2012 – 2013. Nový názov
vyjadruje, že projekt nabral na svojej sile a prekračuje nielen naše, ale už aj európske hranice.
Kvalita diel vystavujúcich umelcov stúpa a záujem o Trienále textilu bez hraníc stále rastie.
Návštevnosť: 6 799 návštevníkov
IV. BIENÁLE VOĽNÉHO VÝTVARNÉHO UMENIA

13. 9. 2012 – 25. 10. 2012

Bienále predstavilo návštevníkom ucelený pohľad na najnovšiu tvorbu členov
Slovenskej výtvarnej únie z rokov 2011 – 2012. Zastúpení boli členovia Spolku voľných
výtvarných umelcov, Spolku maďarských výtvarných umelcov Slovenskej republiky,
Združenia keramikov Slovenska, Združenia slovenských profesionálnych fotografov,
VECTORY ART, Spolku C+S, PER SPECTRUM, KATEDRUM, INDIVISUAL, TxT, ART
CLUB 60+8, AURA, Asociácie sochárov a Združenia medailérov Slovenska. Na Bienále sa
predstavili výtvarné práce štyridsiatich dvoch slovenských umelcov.
Návštevnosť: 4 892 návštevníkov
MESIAC FOTOGRAFIE
30. 10. 2012 – 30. 11. 2012
V rámci Mesiaca fotografie sa konali tieto výstavy:
100 X Z DEJÍN FRANCÚZSKEJ FOTOGRAFIE
Kolektívna výstava vyrozprávala príbeh, ktorý sa oficiálne začal v Paríži a pokračuje dodnes.
Prezentované práce boli vybrané z tisícov fotografií v Bibliothèque nationale de France,
Museé d’Orsay a Centre Pompidou, troch najdôležitejších verejných zbierok na svete. Každú
z týchto fotografií sprevádzal text, vzťahujúci sa k histórii fotografie a fotografa, ktorý nám
tiež rozprávala o Francúzsku, Francúzoch a aj o Paríži.
MLADÁ RUSKÁ FOTOGRAFIA
Na výstave sa predstavila mladšia generácia ruských fotografov z ukrajinského Charkova,
ako aj fotografi z veľkých kultúrnych centier, akými sú Moskva a Petrohrad. Tým, že nemajú
„genetické väzby” k práci svojich predkov, majú títo mladí umelci väčšiu slobodu vytvoriť
svoje vlastné dielo.
NA CESTE
Výstava Na ceste priniesla fotografické svedectvá o živote rómskeho etnika v 4 európskych
krajinách: v Čechách, Maďarsku, Rusku a na Slovensku. Fotografické súbory boli časovo
vymedzené na 70. – 80. roky 20. storočia a mnohé z nich zachytili odchádzajúci spôsob
kočovného života Rómov.
OČAMI NATIONAL GEOGRAPHIC
Fotografie prezentovali výber najlepších fotografií prírody renomovanej spoločnosti National
Geographic Society, ktorá tento rok oslávila desať rokov pôsobenia v Českej a Slovenskej
republike. National Geographic patrí už viac ako sto rokov k špičke v obrazovej publicistike,
založenej na dokonalej príprave, nekompromisnom obrazovom výbere a spolupráci s
najlepšími fotografmi tohto odboru.
PAVEL MÁRA – OBYČAJNE MENEJ
Pavel Mára je významný súčasný český fotograf. Momentálne pôsobí viac ako pätnásť rokov
v Inštitúte tvorivej fotografie v Opave. Už od sedemnástich rokov uplatňuje stratégiu
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a postupy zo sveta reklamnej fotografie, veľký záujem vzbudzoval svojimi technologickými
experimentmi, veľkými formátmi a výnimočným využitím farebnej fotografie, ktorá sa mimo
sveta reklamy takmer neobjavovala.
Návštevnosť: 8 740 návštevníkov
KUNSTHALLE – SÚHRNNÁ SPRÁVA O STAVE USTANOVIZNE
12. 12. 2012 – 14. 1. 2013
Inscenovaný mnohostranný dialóg na tému Kunsthalle bol stretnutím osemnástich
protagonistov. V plynúcom rozhovore, ktorý sa odohrával v priestore Domu umenia, sa
zdôverili verejnosti so svojím pohľadom na problém „vznikajúcej ustanovizne“.
Návštevnosť: 123 návštevníkov
V roku 2012 sa v Dome umenia uskutočnilo 22 výstav, ktoré navštívilo 49 251
návštevníkov.

Dom umenia, Piešťany
Dom umenia je centrom kultúrneho a spoločenského života kúpeľného mesta, svojou
činnosťou prispieva k významnému obohateniu kultúrno-spoločenského života návštevníkov
i obyvateľov širokého okolia a celého veľkého regiónu. Dramaturgia zahŕňa aktivity
mestského, regionálneho, celoštátneho a medzinárodného významu. Spĺňa charakter
viacúčelového kultúrno-spoločenského zariadenia (divadelné predstavenia, koncerty,
predstavenia pre deti a mládež, hudobno-zábavné programy, folklórne vystúpenia, filmové
podujatia, realizované vo Veľkej sále a Malej sále; vo Výstavnej sieni, v Galérii a vo foyeri
sa uskutočňujú výstavy výtvarného umenia).
Najvýznamnejšie umelecké aktivity v roku 2012:
Činoherné umenie:
Činoherné predstavenia Slovenského národného divadla (JE ÚŽASNÁ!, KVARTETO)
Radošinského naivného divadla (LEN TAK PRIŠLI, ŠŤASTNÉ KONCE, nová hra
POLOOBLAČNO), Divadelného súboru Hlavina z Radošiny (CELEBRITY).
Česko-slovenský festival Piešťanské rendezvous (14. ročník) svojou programovou skladbou
oslovil nielen obyvateľov a návštevníkov Piešťan, ale aj divákov a priaznivcov zo širokého
regiónu, v rámci neho sa uskutočnilo predstavenie Divadla Bolka Polívky, Brno, a Štúdia
L+S, Bratislava (MÍNUS DVAJA).
Folklórne umenie:
Umelecký súbor LÚČNICA (program MÔJ ŽIVOT a program speváckeho zboru a
orchestra), Poddukelský umelecký ľudový súbor (OČARENÍ POHĽADOM), folklórny súbor
SLNEČNICA (GALA PROGRAM), SĽUK (TANEC MEDZI ČREPINAMI).
Džezové umenie:
Medzinárodný džezový festival DODA ŠOŠOKU (4. ročník) sa realizoval v spolupráci
s International jazz Piešťany. Sprievodným podujatím bola výstava – Karikatúra a Jazz 2012.
Ďalším spoločným projektom bolo uvedenie koncertu dvoch výnimočných hudobných
zoskupení: českých Melody Makers a Bratislava Hot Serenaders.
Hudobné umenie:
57. ročník medzinárodného hudobného festivalu PIEŠŤANSKÝ FESTIVAL – okrem
vystúpenia Slovenskej filharmónie bolo obohatením hosťovanie LA GIOIA, vystúpenie
Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala a Violin Orchestra Bratislava Eugena
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Botoša. Súčasťou bolo hosťovanie Baletu Slovenského národného divadla a Baletu
Bratislava. Zastúpený bol i komorný žáner (koncert Dáše Libjakovej a SWING TRIA).
V rámci medzinárodného festivalu organovej hudby ORGANOVÉ DNI V PIEŠŤANOCH sa
uskutočnili štyri koncerty.
Populárna hudba:
Uskutočnili sa koncerty Hany Zagorovej, Richarda Müllera a Dana Bártu, Heleny
Vondráčkovej, Nedvědovcov, Desmod & Cigánskych diablov, skupiny Elán a Lucie Bílej.
Multižánrové umenie:
14. ročník česko-slovenského festivalu PIEŠŤANSKÉ RENDEZVOUS – festival sa postupne
z činoherného festivalu transformoval na festival činohry, hudby a výtvarného umenia,
oslovujúci všetky vekové kategórie návštevníkov. Uskutočnilo sa celkovo 9 podujatí a 2
výstavy, vrátane 5. ročníka medzinárodnej výstavy YOUNG ART SHOW. Vo výstavnej sieni
sa konala výstava umeleckého skla a obrazov českého výtvarníka Stanislava Žampacha z
Uherského Brodu.
Medzinárodný filmový festival CINEMATIK (7. ročník) – v Dome umenia bolo uvedených
28 filmov, ktoré videlo 4 300 návštevníkov.
Výchovno-vzdelávacie podujatia pre deti a mládež:
V programovej ponuke boli zastúpené rozprávky pre deti, podujatia so zameraním na
výchovu, vzdelávanie, na zvýšenie environmentálneho povedomia mládeže, na prevenciu
proti drogám a násiliu. Zrealizovalo sa 15 podujatí.
Výstavná činnosť:
V spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave sa uskutočnili 3 výstavy: Putovanie do
krajiny zázračna (výstava bábok), Ján Cikker – život a dielo, Tri dámy slovenského
divadelného kostýmu (dokumentačná výstava).
Prehľad podujatí v roku 2012
Podujatia
Vo vlastnej réžii
V spolupráci
Iný krátkodobý prenájom
Výstavy
SPOLU:

Počet

Návštevnosť
10 455
55
51
27 201

18
124

10 910
48 566

Prehľad podujatí vo
vlastnej réžii v roku 2012,
rozdelených podľa
umeleckých žánrov
Počet
Divadelné predstavenia
Koncertné vystúpenia
Filmové podujatia
Folklór
Balet
Predstavenia pre deti
Komorný umelecký večer
SPOLU:

11
16
14
3
1
9
1
55

Návštevnosť
4 397
2009
786
760
160
2273
70
10 455
44

Prehľad podujatí v
spolupráci v roku 2012,
rozdelených podľa
umeleckých žánrov
Počet
Divadelné predstavenia
Koncerty populárnej
hudby
Jazzové koncerty
Folklór
Výchovno-vzdelávacie
programy
Vystúpenia ZUŠ
Zábavné programy
Akadémie a konferencie
Medzinárodný filmový
festival
Podujatia pre firmy a OZ
SPOLU:

Návštevnosť
900
2
6
4
5

3051
920
2000

6
12
2
11

2750
5750
850
5850

1
2
51

4300
830
27 201

Priemerná návštevnosť na jedno podujatie v roku 2012 bola 391 návštevníkov.
Pravidelná informovanosť o podujatiach na webovej stránke sa zabezpečovala
uverejňovaním programu na www.domumenia-piestany.sk a www.nocka.sk.
Propagačná činnosť sa zabezpečovala formou tlače, rozhlasu, televízie, webových stránok
v okolitom regióne. Informovanosť o podujatiach sa zabezpečovala na regionálnej úrovni v
spolupráci s TV Karpaty, týždenníkom Piešťanský týždeň, portálom www.PNky.sk a s Revue
Piešťany, súčasťou bolo priebežné zverejňovanie na Facebooku.

Medaila Daniela Gabriela Licharda

Por.

Meno navrhnutého jednotlivca /

číslo

Názov navrhnutého kolektívu

Príležitosť

Oblasť

Miesto odovzdania

1.

Juraj Bačinský

70 rokov

výtvarné umenie

Košice, 22. 2. 2012

2.

Mária Hnidková

75 rokov

paličkovaná čipka

Žilina, 30. 5. 2012

3.

Bartolomej Gajdoš

folklór
člen spevokolu
Dr. S. Daxnera

Šaffova ostroha, máj

5.

Jozef Choma

88 rokov
135.výročie
založenia
spevokolu

6.

František Žovinec
Mesto Skalica, D. G. Lichard

folklór
rozvíjanie odkazu nár.
dejateľa

Trenč. Turná, máj

7.

80 rokov
200. výročie
narodenia

8.

Marián Járek

hudobný folklór

Akademická Nitra, júl

9.

Divadelný súbor Dubové

65 rokov
100. výročie
založenia

ochotnícke divadlo

Dubové, august

Tisovec, 18. 5. 2012

Skalica, 30. 4. 2012
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10.

Júlia Jakubčinová

65 rokov

osvetová činnosť

životné jubileum

11.

Martin Kubinec

70 rokov

hudobný folklór

Koliesko, august

12.

Marian Lacko

50 rokov

ochotnícke divadlo

13.

Pavol Jaroslav Králik

75 rokov

osvetová činnosť

Scénická žatva
Scénická žatva, Martin,
august

14.

Jozef Dedík

dychová hudba

15.

Dychová hudba Kodurka

70 rokov
60. výročie
založenia

dychová hudba

16.

Ján Śouc

85 rokov

folklór

Dychfest, Dolná Krupá,
august
Dychfest, Dolná Krupá,
august
Zvolenská Slatina,
september

17.

Martin Kubinec

70 rokov

hudobný folklór

Poltár, september

18.

Mária Ambrušová

60 rokov

osvetová činnosť

Lučenec, september

19.

Hana Košková

70 rokov

literárna činnosť

Lučenec, september

20.

Robert Schill

65 rokov

amatérska fotografia

21.

Antónia Chaloupková

70 rokov

folklór

Lučenec, september
Záhorské OS
Senica, november

Pocta generálneho riaditeľa/generálnej riaditeľky NOC
Pocta generálnej riaditeľky NOC pozostáva z certifikátu. Všetci navrhovaní
jednotlivci a kolektívy získali toto ocenenie v súlade so Zásadami udeľovania ocenení NOC.
V sledovanom období bola udelená takto:

Por.
číslo

Meno navrhnutého jednotlivca /

Príležitosť

Oblasť

Miesto odovzdania

Názov navrhnutého kolektívu

1.

Igor Šimko

60 rokov

fotografia

2.

Bohuslav Žitňan

folklór

3.

Galantská paleta

70 rokov
10. výročie
založenia

výtvarné umenie

Košice, 16. 2. 2012
Trenč. Turná
14. 5. 2012
Dunajská Streda
20. 4. 2012

4.

Genovéva Megová

88 rokov

folklór

Nitra, 12. 3. 2012

5.

Blanka Juhaňáková

50 rokov

zborový spev

Mládež spieva, máj

6.

Stanislav Prokeš

60 rokov

film

CINEMA 2012

7.

Tibor Hrušovský

75 rokov

výtvarné umenie

Spiš. folk. slávnosti, jún

8.

Milan Ogurčák

75 rokov

výtvarné umenie

Spiš. folk. slávnosti jún

9.

Zuzana Koscelanska

60 rokov

osveta a kultúra

Spiš. folk. slávnosti jún

11.

Rudolf Pagáč

dychová hudba

Dolná Súča
5. 6. 2012

12.

FS Kliperčan

Elena Mináčová

60 rokov
Klenovská
rontouka

folklór

Spiš. folk. slávnosti, jún
Klenovská rontouka
22. 6. 2012
Klenovská rontouka
22. 6. 2012

Pavol Mináč

Klenovská

folklór

Klenovská rontouka

13.

Dušan Šarkan

14.
15.

40. výročie
založenia
40. výročie
založenia

folklór
tradičné remeslá
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rontouka

22. 6. 2012

Dušan Palacka

60 rokov
Zoborské
Slávnosti

dychová hudba

Veľký Lapáš
24. 6. 2012
Veľký Lapáš
24. 6. 2012

18.

FS Ipeľ

MN FF

folklór

júl

19.

Michal Kapasný

folklór

Východná, júl

20.

Hvezdáreň v Medzeve

FFV
15. výročie
založenia

popularizácia astronómie Dni mesta Medzeva, júl

21.

Peter Feder

50 rokov

dychová hudba

22.

Angela Czintelová

60 rokov

paličkovaná čipka

23.

Ján Šafar

70 rokov

hudobný folklór

24.

Emília Śmelková

70 rokov

paličkovaná čipka

25.

Pavol Lofaj

umelecké rezbárstvo

26.

Folk. súbor Stromíš

50 rokov
45. výročie
založenia

hudobný folklór

27.

Jozef Kľučiar

80 rokov

osvetová činnosť

28.

Arnold Merva

87 rokov

osvetová činnosť

29.

Mária Mišunová

60 rokov

zborový spev

30.

Jozef Kútny

60 rokov

osvetová činnosť

31.

Tibor Lešš

60 rokov

insitné umenie

32.

Anna Tóthová

70 rokov

folklór

33.

Jiřina Gašparíková

75 rokov

insitné umenie

34.

Erika Žigová

osvetová činnosť

35.

Ján Veselý

50 rokov
20. výročie
založenia
festivalu

ochotnícke divadlo

36.

Mária Ruttkayová

60 rokov

ochotnícke divadlo

37.

Ján Sabovčík

ochotnícke divadlo

38.

DFS Skorec

60 rokov
20. výročie
založenia

Trebišov, október
Divadelný festival,
Trebišov, október
Divadelný festival,
Trebišov, október

folklór

Lučenec, september

39.

Ján Kroták

60 rokov

folklór

Lučenec, september

40.

Ján Žilák

osvetová činnosť

Lučenec, september

41.

FS GARAM MENTI

folklór

Levice, november
Levice, november

42.

Július Halász

60 rokov
60. výročie
založenia FS
60. výročie
založenia FS

16.

Ladislav Duda

17.

dychová hudba

Festival DH, Vištuk, júl
V. ročník workshopu
paličkovanie čipky,
september
Gemerský folk. festival,
Rejdová, august
V. ročník workshopu
paličkovanje čipky,
september
Liptovský Mikuláš,
september
Gemerský folk. festival,
Rejdová, august
november 2012
Dni obce Močenok,
september
Dni obce Močenok,
september
Dni obce Močenok,
september
Dni obce Močenok,
september
Dni obce Močenok,
september
Dni obce Močenok,
september
Gorazdove organové dni,
Zvolen, september

folklór
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45.

Fotoklub Retina, Senica

70. výročie
založenia

fotografia

Senica, november

46.

Ľubomír Jarábek

60 rokov

fotografia

47.

Štefan Zvarík

fotografia

48.

FS Sliačanka

80 rokov
80. výročie
založenia

Senica, november
KKS Žilina,
december
Večer aut. folk.
Bratislava, 14. 12. 2012

folklór

3.2 Rozpočet organizácie

Záväzný ukazovateľ na rok 2012 bol v kategórii platy a mzdy stanovený vo výške
524 757 €. Vzhľadom na to, že uvedený ukazovateľ je nedostačujúci z pohľadu potrieb
organizácie, je organizácia nútená vykrývať nedostatok finančných prostriedkov na mzdy a
platy z vlastných tržieb.
Listom č. MK - 585/ 2012 – 103/ 2382 zo dňa 06. 03. 2012 boli rozpočtovým
opatrením č. 1 upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu:
Prvok 08T0103
Podpora kultúrnych aktivít PO a RO (600)
Z toho: Tovary a služby (630)

4 999,00 €
4 999,00 €

Listom č. MK - 585/ 2012 – 103/ 836 zo dňa 21. 03. 2012 boli rozpočtovým
opatrením č. 2 upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu:
Prvok 08S0107
Kapitálové výdavky celkovo (600)

11 997,60 €

Listom č. MK - 585/ 2012 – 103/ 5063 zo dňa 20. 04. 2012 boli rozpočtovým
opatrením č. 3 upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu:
Prvok 08T0104
Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí
Z toho: Tovary a služby (630)

6 910,00 €
6 910,00 €

Listom č. MK - 585/ 2012 – 103/ 9 203 zo dňa 25. 06. 2012 boli rozpočtovým
opatrením č. 4 upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu:
Prvok 08T0103
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
Kapitálové výdavky

223 040 €
223 040 €

Listom č. MK - 585/ 2012 – 103/ 8 457 zo dňa 12. 06. 2012 boli rozpočtovým
opatrením č. 5 upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu:
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Prvok 08S0107
Osvetová činnosť a tradičná ľudová kultúra
Bežné výdavky celkovo (600)
Z toho: Tovary a služby (630)

297 000 €
297 000 €

Listom č. MK - 585/ 2012 – 103/ 8 935 zo dňa 15. 06. 2012 boli rozpočtovým
opatrením č. 6 upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu:
Prvok 08T0103
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
Z toho: Tovary a služby (630)

275 850 €
275 850 €

Prvok 08T0105
Projekt informatizácie kultúry
Z toho: Tovary a služby (630)

10 000 €

Listom č. MK - 585/ 2012 – 100/ 13348 zo dňa 18. 09. 2012 boli rozpočtovým
opatrením č. 7 upravené – presunuté – záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu:
Prvok 08T0103
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
Z toho: Tovary a služby (630)
Oživená história na Slovensku a v Európe a monografia Osuské

- 20 000,00 €
- 4 000,00 €

Prvok 08T0103
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
Z toho: Tovary a služby (630)
Projekt Legenda o rytieroch zo Sitna – detský zborový spev

20 000,00 €
4 000,00 €

Listom č. MK - 585/ 2012 – 100/ 15055 zo dňa 10. 10. 2012 boli rozpočtovým
opatrením č. 8 upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu:
Prvok 08S0107
Osvetová činnosť a tradičná ľudová kultúra
Bežné výdavky celkovo (600)
Z toho: Mzdy a platy (610)
Z toho: Odvody
(630)

74 041,00 €
54 866,00 €
19 175,00 €

Listom č. MK - 585/ 2012 – 100/ 16641 zo dňa 12. 11. 2012 boli rozpočtovým
opatrením č. 9 upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu:
Prvok 08T0104
Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí
Z toho: Tovary a služby (630)

5 500,00 €
5 500,00 €

Vystúpenie hudobnej skupiny Gypsy Music Alexandra Dašku v Ruskej federácii
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Listom č. MK - 585/ 2012 – 103/ 17115 zo dňa 14. 11. 2012 boli rozpočtovým
opatrením č. 10 upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu:
Prvok 08T0103
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
Z toho: Tovary a služby (630)
Projekt Legenda o rytieroch zo Sitna – detský zborový spev

150 000,00 €

Listom č. MK - 585/ 2012 – 100/ 14030 zo dňa 21. 11. 2012 boli rozpočtovým
opatrením č. 11 KV na BV upravené – presunuté – záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu:
Prvok 08T0103
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
Z toho: Tovary a služby (630)

+ 30 600,00 €

Interiérové vybavenie V-klubu
Prvok 08T0103
Podpora kultúrnych aktivít RO a PO
Z toho: Tovary a služby (700)
Rekonštrukcia časti objektu NOC inv. 27725

- 30 600,00 €

Listom č. MK - 585/ 2012 – 100/ 17 575 zo dňa 21. 11. 2012 boli rozpočtovým
opatrením č. 12 upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu:
Prvok 08S0107
Osvetová činnosť a tradičná ľudová kultúra
Bežné výdavky celkovo (600)
Z toho: Tovary a služby (630)

2 900 €
2 900 €

Listom č. MK - 585/ 2012 – 100/ 17881 zo dňa 27. 11. 2012 boli rozpočtovým
opatrením č. 13 upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu:
Prvok 08T0104
Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí
Z toho: Tovary a služby (630)

191,00 €
191,00 €

Fórum slovanských kultúr „Môj portrét pre múzeum“
Listom č. MK - 585/ 2012 – 100/ 18988 zo dňa 06. 12. 2012 boli rozpočtovým
opatrením č. 14 upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu:
Prvok 08S0107
Osvetová činnosť a tradičná ľudová kultúra
Bežné výdavky celkovo (600)
Z toho: Tovary a služby (630)

479 €
479 €
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Projekt Kultúrne poukazy

Listom č. MK - 585/ 2012 – 100/ 18803 zo dňa 11. 12. 2012 boli rozpočtovým
opatrením č. 15 upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu:
Prvok 08T0104
Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí
Z toho: Tovary a služby (630)

5 000,00 €
5 000,00 €

Projekt Medzinárodný kongres Svätí Cyril a Metod medzi slovanskými národmi –
1150 rokov od začiatku misie
Listom č. MK - 585/ 2012 – 100/ 18960 zo dňa 13. 12. 2012 boli rozpočtovým
opatrením č. 16 upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu:
Prvok 08S0107
Osvetová činnosť a tradičná ľudová kultúra
Bežné výdavky celkovo (600)
Z toho: Tovary a služby (630)

10 000 €
10 000 €

Listom č. MK - 585/ 2012 – 100/ 19323 zo dňa 20. 12. 2012 boli rozpočtovým
opatrením č. 17 upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu:
Prvok 08S0107
Osvetová činnosť a tradičná ľudová kultúra
Bežné výdavky celkovo (600)
Z toho: Tovary a služby (630)

40 000 €
40 000 €

Listom č. MK - 585/ 2012 – 100/ 19308 zo dňa 21. 12. 2012 boli rozpočtovým
opatrením č. 18 upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu:
Prvok 08S0107
Osvetová činnosť a tradičná ľudová kultúra
Bežné výdavky celkovo (600)
Z toho: Tovary a služby (630)

50 000 €
50 000 €

V zmysle schváleného rozpočtu NOC vypracovalo vyrovnaný rozpis rozpočtu
výnosov a nákladov. Finančné prostriedky na bežné výdavky boli pravidelne uvoľňované
mesačne vo výške 1/12 rozpočtovaných výdavkov.
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Prehľad záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu k 31. 12. 2012 – bežné výdavky
(v eurách)
Ukazovateľ
08S0107

Schválený
rozpočet
1,450,000

Upravený
rozpočet
1,924,420

524,757

524,757

1,450,000

1,924,420

0
0
0

531,449
17,601
10,000
559,050
2,483,470

Z toho mzdy, platy
Bežné výdavky spolu
Prioritné projekty
08T0103
08T0104
08T0105
Spolu prioritné projekty
CELKOVO bežný transfer
3.2.1

1 450 000

Plnenie ukazovateľov rozpočtu

a) Prevádzkové dotácie – Bežný transfer
Prehľad čerpania bežného transferu za rok 2012 podľa jednotlivých programov
(v eurách)

Zdroj
A
111
111
111
111

Kód
program
b
08S
08S
08S
08S

111
111
111
111
111

08S
08T
08T
08T
08T

SPOLU

Položka
prvok
c
08S0107
08S0107
08S0107
08S0107
08S0107
08T0103
08T0104
08T0105

d
610
620
630
640

Upravený
rozpočet k 31. 12. 2012
2
579,623.00
333,489.66
1,001,393.61
9,913.73

Čerpanie
k 31. 12. 2012
3
579,623.00
333,489.66
901,393.61
9,913.73

600
630
630
630
600

1,924,420.00
531,449.00
17,601.00
10,000.00
559,050.00

1,824,420.00
326,201.19
10,936.52
4,350.56
341,488.27

2,483,470.00

2,165,908.27
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b) Dotácie na investície – Kapitálový transfer

Program

08S0107

Prvok

716000

08T0103

717002

08T0103

717002

Názov
investičnej
akcie
NOC
rekonštrukcia sídelnej
budovy
SPOLU
08S:
Rekonštrukcia sídelnej
budovy
v BA
Rekonštrukcia sídelnej
budovy
v PN

Číslo
IA
v
registri
investícií

Schválený
rozpočet
2012

Upravený
rozpočet
2012

27725

0

11,997.60

11,976.00

0.00

11,997.60

11,976.00

0.00

27725

173,040.00

142,439.87

30,600.00

28218

50,000.00

0.00

50,000.00

223,040.00

142,439.87

80,600.00

235,037.60

154,415.87

80,600.00

SPOLU
08T:
SPOLU
08S+08T:

Čerpanie
k 31. 12.
2012

Presun do
roku 2013

Listom č. MK - 585/ 2012 – 103/ 836 zo dňa 21. 03. boli rozpočtovým opatrením č. 2
/ KV upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu:
Prvok 08S0107
Kapitálové výdavky celkovo (700)

11 997,60 €

Listom č. MK - 585/ 2012 – 103/ 9203 zo dňa 25. 06. 2012 boli rozpočtovým
opatrením č. 4 / KV upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu:
Prvok 08T0 103
Kapitálové výdavky celkovo (700)

223 040,00 €
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3.2.2

Rozbor nákladov a výnosov

Celkové náklady organizácie k 31. 12. 2012 boli v sume 2 904 161,47 € a výnosy boli
vo výške 2 990 171,71 €.
Najväčšou nákladovou položkou boli služby (účtovná skupina 518 – 733 629,97 €) a
mzdy s dohodami o vykonaní práce (účtovná skupina 521 – 1 036 561,12 €). Odvody
organizácie do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne boli k 31. 12. 2012 vo výške
292 794,08 €.
Veľmi významnou nákladovou položkou sú aj náklady na spotrebu energií a vody –
vo výške 205 898,12 €.
Ku koncu roka 2012 dosiahla organizácia výnosy predovšetkým z prenájmov
priestorov. Výnosy z bežných transferov zo ŠR (účtovná skupina 681) boli vo výške
2 217 625,52 €. Výnosy z kapitálových transferov (účtovná skupina 682) boli vo výške
341 630,23 €.
Analýza nákladov:
Spotreba materiálu – účtovná skupina 501:
Na nákupy tovarov a materiálu sa vyčerpali finančné prostriedky v sume 79 529,69 €.
Z toho na:
10,568.42
6,219.22
7,457.39
14,011.72
7,567.97
7,369.03
26,335.94

operatívna evidencia
kancelársky materiál
spotreba PHM
knihy, uč. pomôcky, medaily
čistiace prostriedky
ostatný materiál
materiál – podujatia

Spotreba energií a vody – účtovná skupina 502:
Celkové náklady na spotrebu energií boli v hodnote 205 898,12 €.
Z toho náklady na spotrebu elektrickej energie v budovách NOC (Bratislava a Piešťany) boli
ku koncu roka 2012 vo výške 63 724,66 €, náklady na spotrebu vody 6 442,06 € a náklady
na spotrebu plynu vo výške 135 731,40 €. Výška nákladov na spotrebované energie je
čiastočne kompenzovaná príjmami za prevádzkové náklady nájomníkov.
Oprava a údržba – v účtovnej skupine 511:
Celkové náklady na opravy a údržbu boli v hodnote 32 009,59 €. Z toho oprava budovy NOC
a DU, Piešťany 19 089,00 €, hlavne odstránenie havárie oporných stĺpov v okolí budovy
NOC a oprava kanalizačných zvodov v suteréne. Oprava dopravných prostriedkov 3 184,75 €
a oprava strojov a zariadení 9 735,84 €, hlavne oprava a údržba výťahov.
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Cestovné náhrady – v účtovnej skupine 512:
Na cestovné náklady zamestnancov a účinkujúcich na podujatiach sa vynaložila suma
9 382,33 €. Pri tuzemských cestovných náhradách sa použili finančné prostriedky
predovšetkým na úhradu výdavkov za cestovné, ubytovanie, stravu, na služobné cesty
zamestnancov organizácie.
Reprezentačné výdaje – v účtovnej skupine 513:
Celkové náklady na reprezentačné účely boli vo výške 798,99 €.
Ostatné služby – v účtovnej skupine 518:
Použili sa finančné prostriedky v sume 733 629,97 € takto:
6,515.09
26,347.77
10,525.68
11,582.79
73,787.26
73,659.60
5,027.85
11,040.80
35,590.68
4,554.02
18,208.98
24,967.82
61,506.61
281,543.41
14,289.48
18,576.97
11,777.49
26,053.68
10,910.00

poštovné
telekomunikácie
tlač – edičné
ost. služby – Piešťany
autorské honoráre
predstavenia – Piešťany
zrážková voda, stočné
strážna služba GYM Security
revízie a kontroly
deratizácia a odvoz odpadu
právne služby a poradenstvo
ostatné služby
nájomné a prenájom techniky na
podujatiach
ostatné služby na podujatiach
internet a tech. podpora
preprava + poplatok za diaľnice bez
známok
licenčné poplatky
inzercia, reklama, propagácia
stavebné práce

K 31. 12. 2012 boli vykonané preventívne mesačné kontroly a školenia PO a odborné
prehliadky požiarnych klapiek (2 ks), ako aj odborné prehliadky a skúšky EPS. Vykonali sa
odborné mesačné, štvrťročné, ročné a trojročné revízie osobného a nákladného výťahu;
technické odborné kontroly dymovej cesty od kotlov ústredného kúrenia a meranie
komínových ťahov v zmysle vyhl. č. 95/2004 (2 x ročne). V zmysle vyhlášky č. 718/2002 Z.
z. sa uskutočnili odborné prehliadky tlakových zariadení NTL parnej kotolne, odborné
prehliadky plynových zariadení NTL parnej plynovej kotolne. Pravidelne sa vykonáva revízia
hasiacich prístrojov, kontrola a tlaková skúška hydrantov.
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Osobné náklady – v účtovnej skupine 521:
Celkové mzdové náklady k 31. 12. 2012 spolu s osobnými príplatkami a odmenami boli vo
výške 1 036 561,12 €.
Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce (ekonomická klasifikácia 637027) boli
v celkovej výške 187 105,47 €.
Sociálne a zdravotné poistenie – v účtovnej skupine 524:
Celkové náklady na odvody k 31. 12. 2012 boli vo výške 292 794,08 €.
Zákonné sociálne náklady – v účtovnej skupine 527:
Celkové náklady na zákonné sociálne náklady k 31. 12. 2012 boli vo výške 54 301,43 €.
Z toho na odstupné 9 436,60 €, odchodné 7 177,00 €, príspevok na stravovanie
zamestnancom 26 482,70 € a prídel do sociálneho fondu 9 157,57 €.

Dane a poplatky – v účtovnej skupine 532, 538, 545 a 548:
Pol. 532 – Daň z nehnuteľností – vo výške 23 860,69 €
Pol. 538 – Poplatky, kolky, členské
1. poplatky za komunálny odpad – 11 114,85 €,
2. ostatné poplatky – koncesionárske, kolky, notárske poplatky – 955,92 €,
3. diaľničné známky a mýto – 112,50 €,
4. kolky a notárske poplatky – 236,07 €
Pol. 545 – Pokuty a penále
1. sociálna poisťovňa – 2 522.77 €,
2. úrad práce a soc. veci zamestnávanie zdrav. postihnutých – 1 810,00 €,
3. penále za omeškanie platieb faktúry – 218,94 €
Pol. 548 – Ostatné prevádzkové náklady
1. zákonné a havarijné poistenie áut – 3 322,63€,
2. náhrady cestov. nákladov iným než vlastným zamestnancom – 56 668,90 €,
3. zaniknutý nárok na odpočet DPH – 8 776,24 rozdiel medzi koeficientom.

3.2.3

Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov

Národné osvetové centrum ako štátna príspevková organizácia finančne pokrýva
náklady na svoju prevádzkovú činnosť nielen zo štátneho rozpočtu, ale aj z vlastných tržieb.
Tržby organizácia dosahuje z prenájmov obchodných priestorov podnikateľským subjektom
– firma GONET Communications a zlatníctvo, menšie tržby dosahuje prenajímaním
kancelárií organizáciám, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR (Literárne informačné
centrum, Slovenská filharmónia), v správe obce (Divadlo Astorka, Združenie Slovákov
v zahraničí). Firme GONET Communications bola doručená výpoveď z nájmu, lebo si
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neplnila svoje záväzky k Národnému osvetovému centru. Pohľadávka vo výške 89 689,13 €
bude ďalej postúpená na vymáhanie súdnou cestou.
Výnosy organizácie za prenájom priestorov k 31. 12. 2012 predstavovali 177 961 €,
za predaj výrobkov, edičných titulov boli tržby 4 071,22 €, medzi ostatné výnosy patria
sponzorské príspevky 45 960,00 € , účastnícke poplatky, poplatky z kurzov.
1. Tržby z predaja vlastných publikácií, časopisov, CD a DVD boli vo výške 4 071,22 €.
2. Výnosy z predaja služieb – 409 457,97 €
• prenájom a prevádzkové náklady kancelárskych priestorov a iných priestorov
(predajne, šatne a pod.) – dlhodobé prenájmy 104 430 €,
• prenájom priestorov – krátkodobé prenájmy 71 814,82 €,
• prevádzkové náklady – krátkodobé prenájmy 38 628,04 €,
• tržby z podujatí – 148 525,45 €.
3. Ostatné výnosy – 14 539,13 €.

Hodnotenie tržieb Domu umenia, Piešťany
Prehľad podujatí v roku 2012
Podujatia:
Vo vlastnej réžii
V spolupráci / krátkodobý
prenájom
Iný krátkodobý prenájom
Výstavy
SPOLU:

Počet
55

Návštevnosť
10 455

Tržby
100 527,90

51

27 201

18 205,43
6 690,99

18
124

10 910
48 566

125 424,32

Prehľad uskutočnených podujatí vo vlastnej réžii
rozdelených podľa umeleckých žánrov

Divadelné predstavenia
Koncertné vystúpenia
Filmové podujatia
Balet
Folklór
Predstavenia pre deti
Komorný umelecký večer
SPOLU:

Počet
11
16
14
1
3
9
1
55

Návštevnosť
4 397
2 009
786
160
760
2 273
70
10 455

Tržby
51 076,00
32 117,50
1 534,40
2 287,50
9 041,00
3 801,50
670,00
100 527,90
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Dom umenia získal svojimi aktivitami ďalšie finančné prostriedky:
1.
Mesto Piešťany poskytlo na 57. piešťanský festival 300 €;
2.
MK SR prostredníctvom mesta Piešťany poskytlo Domu umenia účelový grant vo
výške 2.000 € na 57. piešťanský festival – koncert Lúčnica – zbor a orchester;
3.
MK SR prostredníctvom mesta Piešťany poskytlo Domu umenia účelový grant vo
výške 3.000 € na 57. piešťanský festival – koncert Violin orchestra, Bratislava;
4.
MK SR prostredníctvom mesta Piešťany poskytlo Domu umenia účelový grant vo
výške 2.030 € na tlač bulletinov, letákov a plagátov na 57. piešťanský festival;
5.
Slovenské liečebné kúpele, a. s. zrealizovali slávnostnú recepciu v deň otvorenia 57.
piešťanského festivalu pre oficiálnych hostí (cca 200 ľudí) v hodnote 1.500 €;
6. Firma ENERGYR, s. r. o. financuje prenájom reklamnej plochy v Novom Meste nad
Váhom – 398,28 € ročne.

3.2.4. Hodnotenie hospodárskeho výsledku
Podľa hlavnej účtovej knihy boli náklady (účtovná skupina 5) v celkovej sume 2 904
161,47 € a výnosy (účtovná skupina 6) boli v celkovej sume 2 990 171,71 €. Hlavnou
prioritou organizácie bolo znižovanie nákladov na prevádzku a správu budov. Účtovný zisk
je vo výške 86 010,24 €.
3.2.5. Prioritné projekty

P.č.

Prvok

Rozpoč.
opatrenie
číslo

a

Názov projektu

b
Cena ministra kultúry SR
za rok 2011

1

08T0103

1 BV

2

08T0104

3 BV

3

08T0104

3BV

Týždeň Slovenska
v Burgose
Slávnostné umiestnenie
a odhalenie busty
M. R. Štefánika na
vojenskom cintoríne
v Roverte

4

08T0103

4 KV
27725

Rekonštrukcia časti
objektu NOC

5

08T0103

4 KV
28218

6
7
8

08S0107
08T0103
08T0103

5 BV
6 BV
6 BV

9

08T0103

6 BV

Dom umenia, Piešťany –
hygienické zariadenia
FFV, Scén. žatva,
DU, BA, DTK, Soc.
prevencia, propagačná
činnosť
Kresťanské tradície
Stratené mesto
Stratégia osvetovej
činnosti a miestnej a
regionálnej kultúry

Objem
poskytnutých
finančných
prostriedkov
(v eurách)

Objem
vyúčtovaných
finančných
prostriedkov
(v eurách)

Rozdiel
(+/-)
(1-2)
(v eurách)

1

2

3

4,999.00

4,351.19

647.81

Vyúčtované,
rozdiel vrátiť

3,910.00

3,745.52

164.48

Vyúčtované,
rozdiel vrátiť

3,000.00

3,000.00

0.00

Vyúčtované

173,040.00

142,439.87

30,600.13

Zmena účelu
R.O.

50,000.00

0.00

50,000.00

Presun do roku
2013

297,000.00
10,000.00
185,000.00

297,000.00
10,000.00
185,000.00

0.00
0.00
0.00

Vyúčtované
Vyúčtované
Vyúčtované

56,850.00

56,850.00

0.00

Vyúčtované

Poznámka
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10

08T0103

6 BV

Monografia Osuské

11

08T0103

6 BV

12

08T0105

6 BV

13

08T0103

7 BV

14

08T0104

9 BV

15

08T0103

16

08T0103

10 BV
11 KV /
BV

Legenda o rytieroch
zo Sitna
Vystúpenie Gypsy Music
Alexandra Dašku
v Ruskej federácii
Legenda o rytieroch zo
Sitna
Svetelná a ozvuč.
technika

17

08T0104

13 BV

18

08T0104

15 BV

Presun do RO
7
Presun do RO
7
Vyúčtované,
rozdiel vrátiť

4,000.00

4,000.00

0.00

Living history

20,000.00

20,000.00

0.00

Webová stránka

10,000.00

4,350.56

5,649.44

94,000.00

70,000.00

24,000.00

5,500.00

5,368.23

131.77

150,000.00

0.00

150,000.00

30,600.00

0.00

30,600.00

Vyúčtované,
rozdiel vrátiť
Vyúčt. k
31.03.2013
Vyúčt. k
31.03.2013

Fórum slovanských
kultúr – UNESCO 2012

191.40

191.40

0.00

Vyúčtované

Medzinárodný kongres
C.M. 1150 rokov

5,000.00

0.00

5,000.00

Vyúčt. k
31.03.2013

3.2.6

Rozbor výdavkov podľa prvkov

a)

Základný prvok, v ktorom organizácia realizuje svoju základnú činnosť

Vyúčtované,
rozdiel vrátiť

Osvetová činnosť a tradičná ľudová kultúra
Z: 111 - 08S0107
Celkovo
Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet
Skutočnosť

610

620

1 450 000,00 524 757,00 191 530,00

630
733 713,00

640

710

0,00

0,00

1 936 417,60 579 623,00 333 489,66 1 001 393,61 9 913,73

11 997,60

1 836 396,00 579 623,00 333 489,66

11 976,00

901 393,61 9 913,73

Z: 45 - 08S0107
Celkovo
Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet
Skutočnosť

610

620

630

437 120,00 225 622,00 68 370,00 143 128,00

640

710

0,00

0,00

437 120,00 225 622,00 76 533,10 132 492,90 2 472,00

0,00

499 272,28 204 775,01 98 076,59 193 948,66 2 472,00

0,02
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b)

prioritné projekty

Podpora kultúrnych aktivít RO a PO – 08T0103
Celkovo

610

620

630

640

710

Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet

0,00

0,00

0,00

0,00

723 889,00

0,00

0,00

531 449,00

0,00 192 440,00

Skutočnosť

468 641,06

0,00

0,00

326 201,19

0,00 142 439,87

0,00

0,00

Podpora kultúrnych aktivít v zahraničí – 08T0104
Celkovo

610

620

630

640

710

Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 601,00

0,00

0,00

17 601,00

0,00

0,00

Skutočnosť

10 936,52

0,00

0,00

10 936,52

0,00

0,00

Projekt informatizácie kultúry – 08T0105
Celkovo

610

620

630

640

710

Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

0,00

0,00

Skutočnosť

4 350,56

0,00

0,00

4 350,56

0,00

0,00

Z: 131B
Celkovo
Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet
Skutočnosť

610

620

630

640

710

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 600,00

Program 0A90608 Z: 11S1
Celkovo
Schválený
rozpočet

0,00

610
0,00

620
0,00

630
0,00

640
0,00

710
0,00
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Upravený
rozpočet
Skutočnosť

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 439 000,83 2 695,34

904,80

0,00

0,00

3 435 400,69

Program 0A90608 Z: 11S2
Celkovo
Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet
Skutočnosť

610

620

630

640

710

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

606 882,49

475,66

159,66

0,00

0,00

606 247,17

610

620

Program 0A90608 Z: 11S3
Celkovo
Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet
Skutočnosť

630

640

710

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

520 576,41

405,08

139,89

0,00

0,00

520 031,44

4. Hodnotenie fondov organizácie
Sociálny fond
Sociálny fond organizácia tvorí 1,25 % z miezd, počiatočný stav sociálneho fondu bol
1 757,38 € .
Tvorba fondu v roku 2012 bola vo výške 9 157,57 € a splátky pôžičiek boli vo výške –
1 260,00 €,
Čerpanie fondu predstavovali:
• príspevok na dopravu – 1 680,00 €,
• príspevok na stravovanie zamestnancov – 3 006,99 €.
Konečný stav sociálneho fondu k 31. 12. 2012 bol vo výške 7 487,96 €.

5. Podnikateľská činnosť
Organizácia nevykonáva podnikateľskú činnosť.
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6. Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie
Majetok organizácie je možné rozdeliť na obežný majetok, hmotný a nehmotný
majetok, pohľadávky, finančný majetok, prechodné účty aktív.
Hmotný a nehmotný majetok organizácie v nadobúdacej cene predstavuje hodnotu 9 741
005,81 €. V roku 2012 sa zvýšila cena majetku o 4 725 695,19 € (rekonštrukcia
a modernizácia nákladného výťahu, rekonštrukcia časti sídelnej budovy NOC a nákup
výpočtovej techniky zo štrukturálnych fondov pre OPIS).
Organizácia vyradila nefunkčný a opotrebovaný majetok v hodnote 291 915,33 €. Dopravné
prostriedky v organizácii majú zostatkovú hodnotu vo výške 0 € a umelecké diela a zbierky
vo výške 8 544,95 €.
Pohľadávky a záväzky v organizácii sú krátkodobého charakteru. V účtovníctve sa vykazujú
pohľadávky v hodnote 144 239,75 €.
Opravná položka na pohľadávky po lehote splatnosti je vytvorená v celkovej hodnote
18 862,18 €. Firme GONET Communications bola doručená výpoveď z nájmu, lebo si
neplnila svoje záväzky k Národnému osvetovému centru. Pohľadávka vo výške 89 689,13 €
bude ďalej postúpená na vymáhanie súdnou cestou.
Organizácia má dohodnutý splátkový kalendár s organizáciami (A4 – asociácia združení, a
SZSK – Združenie Slovákov v zahraničí) v celkovej hodnote 19 119,37 €.
Krátkodobé záväzky vykazuje organizácia v celkovej hodnote 62 665,37 €. Z toho záväzky
po lehote splatnosti sú v hodnote 8 617,24 € (Barrister a TV Karpaty).

Stav a pohyb majetku v roku 2012

Účet

Hmot. majetok

13

Softvéry

66 521,00

42 568,94

-23 952,06

14

Graf. dizajn –
ocen. práva

5 138,42

5 138,42

0,00

21

Budovy, stavby

3 705 221,02

3 752 419,25

47 198,23

22

Stroje, prístroje a
zariadenia

926 665,59

5 380 727,57

4 454 061,98

23

Dopr. prostriedky

60 293,10

60 293,10

0,00

28

DDHM

353 244,32

317 751,89

-35 492,43

29

ODHM

33 932,75

25 896,89

-8 035,86

Stav k 01. 01. 2012

Stav k 31. 12. 2012

Rozdiel v €

62

31

Pozemky

147 664,80

147 664,80

0,00

32

Umelecké zbierky
a diela

8 544,95

8 544,95

0,00

41

Obstaranie DNM

0,00

0,00

0,00

42
SPOLU

Obstaranie DHM

0,00
5 307 225,95

0,00
9 741 005,81

0,00
4 433 779,86

Dlhodobý nehmotný majetok
Na účte 021 – Budovy a stavby
– na účte vznikol prírastok v celkovej hodnote 164 015,87 €, z toho 9 600 € – rekonštrukcia
nákladného výťahu v budove NOC, Bratislava, rekonštrukcia časti objektu budovy NOC Vklub a projekt 154 415,87 €. Technické zhodnotenie sa realizovalo na základe rozpočtových
opatrení MK SR č. 4 / KV a č. 2 / KV.
Úbytok v hodnote 116 817,64 € sa týkal vodojemu a čerpacej stanice vo Východnej. Obe boli
prevedené na obec Východná.
Na účte 022 – Pracovné stroje, zariadenia a prístroje
V rámci projektu Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra nám bola dodaná technika
v obstarávacej hodnote 4 561 679,32 €. Na základe inventarizácie majetku a zásob k 31. 12.
2012 navrhli ČIK, UIK a vyraďovacie komisie vyradiť a dať na likvidáciu opotrebovaný
a nefunkčný majetok, ktorý už neslúži svojmu účelu, v hodnote 107 617,34 €.
Na účte 028 – DDHM
– z dôvodu nefunkčnosti, opotrebovania a zastaranosti a na základe návrhu na vyradenie
majetku vznikol úbytok na účte 028 vo výške 35 492,43 € – vyradený majetok.

7. Personálne otázky
V súvislosti s novými úlohami súvisiacimi so smerovaním Národného osvetového
centra v zmysle rozhodnutí Ministerstva kultúry SR a na základe reštrukturalizácie
Národného osvetového centra v súvislosti s projektovým riadením vyplývajúcim z úloh
organizácie v oblasti osvetovej činnosti a národných projektov OPIS PO 2 bolo vydané
v roku 2012 rozhodnutie generálneho riaditeľa č. 1/2012 zo dňa 14. 03. 2012 na vykonanie
organizačných zmien v NOC k 15. 03. 2012, rozhodnutie poverenej generálnej riaditeľky
NOC č. 2/2012 zo dňa 28. 06. 2012 na vykonanie organizačných zmien v NOC k 28. 06.
2012 a súčasne bol vydaný dodatok č. 17 a č. 18 k Organizačnému poriadku Národného
osvetového centra. S uvedenými úlohami súvisí – od nástupu novej generálnej riaditeľky do
funkcie – vydané rozhodnutie generálnej riaditeľky č. 3/2012 zo dňa 03. 08. 2012 na
vykonanie organizačných zmien v NOC ku dňu 06. 08. 2012 a súčasne bol vydaný dodatok č.
19 k Organizačnému poriadku NOC. Pre Dom umenia v Piešťanoch bolo vydané rozhodnutie
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generálnej riaditeľky č. 4/2012 zo dňa 05. 09. 2012 na vykonanie organizačných zmien
v NOC ku dňu 05. 09. 2012 a súčasne bol vydaný dodatok č. 20 k organizačnému poriadku
NOC. Ďalej boli vydané rozhodnutia GR: rozhodnutie generálnej riaditeľky č. 5/2012 zo dňa
14. 11. 2012 na vykonanie organizačných zmien v NOC ku dňu 15. 11. 2012 a súčasne bol
vydaný dodatok č. 21 k organizačnému poriadku NOC; rozhodnutie generálnej riaditeľky č.
6/2012 zo dňa 19. 12. 2012 na vykonanie organizačných zmien v NOC ku dňu 01. 01. 2013
a súčasne bol vydaný dodatok č. 22 k organizačnému poriadku NOC a rozhodnutie generálnej
riaditeľky č. 7/2012 zo dňa 28.12.2012 na vykonanie organizačných zmien týkajúcich
zriadenia Európskeho kontaktného bodu v NOC na základe rozhodnutia ministra kultúry SR
č. MK – 3276/2012-10/19130 zo dňa 18. 12. 2012 o zmene a doplnení zriaďovacej listiny
NOC s cieľom delimitácie kancelárie Európskeho kontaktného bodu z Divadelného ústavu do
NOC dňom 01. 01. 2013 a súčasne bol vydaný dodatok č. 23 k organizačnému poriadku
NOC.
Počet zamestnancov je každoročne určený orientačným limitom, stanoveným
Ministerstvom kultúry SR. Na rok 2012 bol orientačný limit pracovníkov – priemerný
prepočítaný evidenčný stav zamestnancov stanovený počtom 83 miest, z toho 69,5 miest pre
pracovisko Bratislava a 13,5 miest pre pracovisko Piešťany.
Rozpis funkčných miest organizácie v zmysle Organizačnej štruktúry NOC k 31. 12.
2012 je 84,75 funkčných miest, z toho OPIS PO 2 je 5 funkčných miest. Fyzický stav
pracovníkov k 31. 12. 2012 bol 84 zamestnancov, z toho 52 žien a 32 mužov.
Priemerný evidenčný počet zamestnancov za rok 2012 bol 87 zamestnancov (fyzický
stav) a 80 zamestnancov (prepočítaný stav).
Národné osvetové centrum zamestnáva na skrátený pracovný úväzok 20
zamestnancov. Títo pracovníci neboli v pracovnom procese znevýhodňovaní oproti
zamestnancom pracujúcim na plný úväzok. Plné obsadenie čiastkových funkčných miest
organizácia využívala súvislosti s rozsahom aktivít v rámci celej organizácie a pri
zabezpečení činnosti útvaru informačno-komunikačných technológií, ISO a národné projekty
OPIS PO 2 zo štrukturálnych fondov.
V NOC bol v roku 2012 stanovený 37,5-hodinový týždenný pracovný čas a je
dlhodobo zavedený pružný pracovný čas. Nadčasovú prácu sa podarilo eliminovať len
u niektorých pracovníkov. Plnenie tejto úlohy nie je dlhodobo možné vzhľadom na úlohy,
ktoré NOC plní v rámci celoslovenskej pôsobnosti pracovníkov podieľajúcich sa na
zabezpečení kultúrnych podujatí a aktivít najmä v dňoch pracovného pokoja.
V rámci rozvoja ľudských zdrojov organizácia umožnila pracovníkom zúčastniť sa na
odborných školeniach a seminároch súvisiacich s novou legislatívou, ktoré bolo potrebné
aplikovať v činnosti jednotlivých útvarov.
Okrem pracovníkov v trvalom pracovnom pomere sa v NOC uzatvárajú
mimopracovné pomery formou dohôd o vykonaní práce, dohôd o pracovnej činnosti, dohôd
o brigádnickej práci študentov, a to najmä s externými pracovníkmi, ktorí sa podieľajú na
kultúrnych podujatiach.
Už dlhoročne sa vytvárajú možnosti na konzultácie študentov pre potreby
bakalárskych a magisterských prác, doktorandov pre potreby dizertačných prác, na
vykonávanie odbornej praxe študentov stredných škôl a vysokých škôl a na vykonávanie
absolventskej praxe v období max. 6 mesiacov.
V NOC nie sú v súlade s príslušnými ustanoveniami pracovnoprávnych predpisov
žiadne prejavy diskriminácie, v riadiacich funkciách je prevažná časť žien a organizácia
nerobí žiadne rozdiely v ich odmeňovaní v porovnaní s mužmi.
NOC zabezpečuje plnenie úlohy prístupu k zamestnanosti pre všetkých a vytvára
podmienky pre ženy matky v rámci plnenia ich rodičovskej funkcie.
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Organizačná štruktúra NOC k 31. 12. 2012
Orientačný limit funkčných miest
Útvar generálneho riaditeľa
Útvar kultúrno-osvetovej činnosti
Útvar záujmovej umeleckej činnosti
Útvar výskumu a štatistiky
Útvar informačno-komunikačné technológie, ISO a národné projekty
Útvar ekonomiky a podporných činností
Dom umenia, Bratislava
Dom umenia, Piešťany

84 zamestnancov
13 + 1/2
11 + ¼ + 2/3
13 + ½ + 2/3
6
9 + 3/4
13 + 1/2
2
13 + 1/2

Veková štruktúra
VEK

POČET

Do 25 rokov
26 – 30 rokov
31 – 35 rokov
36 – 40 rokov
41 – 45 rokov
46 – 50 rokov
51 – 55 rokov
56 – 59 rokov
Nad 60 rokov
SPOLU

0
5
8
7
6
12
11
17
18
84

Vzdelanostná štruktúra pracovníkov
VŠ
USO
SO
Z
SPOLU

48
24
10
2
84
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8. Ciele organizácie v roku 2012 a prehľad ich plnenia
Okruh cieľov Národného osvetového centra vychádza z rozhodnutia Ministerstva
kultúry SR o vydaní zriaďovacej listiny a jej následných doplnení. Základnou úlohou
Národného osvetového centra je podpora kultúrno-osvetovej činnosti a jej realizátorov na
celom území Slovenskej republiky a rozvoj kultúry, kultúrneho vedomia a národného
povedomia, posilňovanie významu ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva a historických
štruktúr konkrétneho prostredia.
ŤAŽISKOVÉ ČINNOSTI:

a) teoreticko-koncepčná
•

•
•

tvorba materiálov, resp. príprava podkladov k materiálom pre Ministerstvo kultúry
SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo vnútra SR,
tretí sektor (zásady celoštátnych súťaží amatérskej umeleckej tvorby a
záujmových aktivít, periodicita, garanti, podpora práce s deťmi a mládežou);
zastúpenie v komisiách, poradných a expertných skupinách;
metodická činnosť a poradenstvo;

b) poradensko-vzdelávacia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

metodika a poradenstvo (pre subjekty v miestnej a regionálnej kultúre,
posudzovanie projektov);
rozvoj spolupráce so subjektmi z oblasti vzdelávania (tretí sektor, školstvo);
podpora celoštátnych a vládnych kampaní, programov a aktivít nadrezortného
charakteru;
profilovanie vzdelávania a návrhy pre potreby Ministerstva kultúry SR;
semináre, školenia a iné formy prezenčného vzdelávania;
dištančná forma vzdelávania;
poradenstvo o grantových schémach a finančných mechanizmoch EÚ;
realizácia akreditovaných foriem vzdelávania;
realizácia neakreditovaných foriem vzdelávania;

c) informačno-dokumentačná
•
•

zhromažďovanie, spracúvanie a archivácia obrazových a zvukových záznamov
(podujatia Národného osvetového centra, oblasť tradičnej ľudovej kultúry,
záujmovej umeleckej činnosti);
koordinácia;

d) výskumno-analytická
•

reprezentatívne sociologické výskumy;
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•
•
•

spracovanie a hodnotenie údajov z kultúrno-osvetovej činnosti (Register
kultúrnych aktivít, databázy kultúrno-osvetovej činnosti);
projekty ekonomiky kultúry a sociológie kultúry;
zber a spracovanie štatistických údajov KULT;

e) edičná a publikačná
•

f)

periodiká a časopisy, neperiodické publikácie (dva vlastné časopisy, publikácie
pre potreby Národného osvetového centra, Ministerstva kultúry SR,
špecializovaná publikačná činnosť, bulletiny, pozvánky, tlačivá, propagačné
materiály);

prezentačno-propagačná
•
•
•
•

udržiavanie a rozvíjanie vzťahov s domácimi a zahraničnými partnermi (členstvo
v medzinárodných organizáciách, spolupráca, dohody, výmena skúseností);
výstavy, filmové, divadelné a hudobné prezentácie (realizácia a produkcia);
reprezentácia SR doma aj v zahraničí (medzinárodné súťaže, festivaly, veľtrhy,
prezentačné podujatia);
propagácia (realizácia špecializovaných podujatí a činností, tlačové besedy,
správy, články a ďalšie príspevky do médií, tlačové strediská, propagačné
materiály, internetová schránka);

g) súťaže, prehliadky, festivaly
•

•

prezentácia a konfrontácia tvorivosti na postupových súťažiach, festivaloch a
výstavách (amatérske divadlo, divadlo dospelých hrajúcich pre deti, divadlo
mladých, detská dramatická tvorivosť, umelecký prednes a divadlo poézie,
amatérska fotografia, amatérsky film a video, výtvarná tvorba, folklór, nefolklórny
tanec, zborový spev, dychová, komorná, symfonická a populárna hudba, literárne
aktivity, putovné výstavy z oblasti sociálnej prevencie);
udržanie a zlepšovanie umeleckých výsledkov jednotlivcov a kolektívov
(školenia, tvorivé dielne, semináre, poradné zbory, metodika a vzdelávanie,
spolupráca s občianskymi združeniami, so slovenským strediskom AITA/IATA a
FIAP).

9. Hlavné skupiny používateľov výstupov organizácie
Produkty a činnosti Národného osvetového centra majú svojich používateľov v celej
šírke kultúrnych zariadení, v odbornej a laickej verejnosti, a to najmä:
•

v štátnej správe – organizácie a inštitúcie rezortu kultúry, školstva, rezortu
zahraničných vecí, knižnice, ďalšie organizácie štátnej správy;
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•
•

•
•

v samospráve – regionálne osvetové a kultúrne strediská, mestské
a miestne kultúrne inštitúcie a zariadenia, mestské knižnice, ZMOS;
v treťom sektore a v ostatných organizáciách – partneri v zahraničí,
kultúrne inštitúcie, cestovné agentúry a kancelárie, organizácie cestovného
ruchu, spolupracujúce organizácie zo SR, spolupracujúce organizácie zo
zahraničia, médiá, informačné agentúry, záujmové a občianske združenia,
nadácie;
školská mládež v oblasti vlastivedy;
vo verejnosti – pedagógovia a študenti, manažéri, vedúci kolektívov
záujmovej umeleckej činnosti, profesionálni pracovníci miestnej kultúry,
zamestnanci v zariadeniach regionálnej kultúry (múzeá, galérie, hvezdárne,
divadlá, knižnice), ktorí sa venujú kultúrno-osvetovej činnosti,
záujemcovia o rozvoj miestnej kultúry a záujmovej tvorivosti, realizátori
výchovno-vzdelávacích programov a projektov, zahraniční účastníci
festivalov a divadelných predstavení, zahraniční klienti cestovných
kancelárií, pracovníci našich kultúrnych stredísk v zahraničí a
predstavitelia organizácií Slovákov žijúcich v zahraničí.

10. Zhodnotenie výsledkov kontrol vykonaných kontrolnými orgánmi
Kontroly vykonané kontrolným referátom NOC:
1. Vykonávanie predbežnej finančnej kontroly dokladov NOC, v tom osobitne faktúr za
FFV 2012.
2. Kontrola interných dokladov FFV 2012 – platby v hotovosti počas FFV z finančných
prostriedkov získaných zo vstupného.
3. Kontrola platieb odvodov sociálneho a zdravotného poistenia za mesiace január –
apríl 2012, neuhradených faktúr za rok 2012, čerpania mzdových prostriedkov NOC
k 30. 06. 2012 a dodržiavania zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a vypracovanie
správy o finančnej situácii v NOC.
4. Kontrola výdavkov na odborné prehliadky a revízie elektrických spotrebičov
a plynových zariadení z hľadiska vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. (o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci s technickými zariadeniami), zákonov č. 124/2006 Z. z.
a č. 125/2006 Z. z. (o inšpekcii práce a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci) a
čerpania nákladov na čistiace a hygienické prostriedky z hľadiska hospodárnosti.
5. Kontrola dodržiavania zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní pri výbere
dodávateľov tovarov a služieb pre NOC za rok 2012 a kontrola evidencie a úplnosti
dokladov v centrálnej evidencii a pri faktúrach.
Vonkajšie kontroly
V termíne od 13. 08. 2012 do 09. 10. 2012 bola v Národnom osvetovom centre
vykonaná vonkajšia kontrola z MK SR, odbor kontroly a inšpekcie.
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Predmet kontroly bola následná finančná kontrola dodržiavania hospodárnosti,
efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami, vykonávanie
predbežných finančných kontrol dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní, splnenia
opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnými kontrolami a odstránenia
príčin ich vzniku za obdobie od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2011.
Výsledok kontroly: bol vydaný príkaz GR č. 14/ 2012 na odstránenie nedostatkov a následne
sprava o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou
kontrolou.

Riešenie sťažností
Národnému osvetovému centru k 31. 12. 2012 nebola doručená žiadna sťažnosť.

11. Záver
Zriaďovacia listina a Plán hlavných úloh NOC na rok 2012, schválený Ministerstvom
kultúry SR, tvorili základné rámce, ktoré modifikovali plnenie základného poslania
organizácie. Odborná činnosť sa realizovala formou projektového a líniového riadenia.
Okrem projektov financovaných zo štrukturálnych fondov to boli aj ďalšie úlohy riešené
formou projektov. Organizácia má dve pracoviská, a to v Bratislave a Piešťanoch.
Úroveň a kvalita manažovania a celej činnosti v NOC sa sledovala v systéme
manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001 / ISO 9001:2000. Systém je
aplikovaný v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti, teórie, výskumu, analýz, metodiky,
informatiky a dokumentácie kultúry, činností na ďalšie vzdelávanie zamestnancov a
dobrovoľných pracovníkov so zameraním na miestnu a regionálnu kultúru a v oblasti
vydavateľskej činnosti v líniovom a projektovom riadení. V sledovanom období prešla
recertifikačným auditom.
K významným úlohám, ktoré NOC riešilo v sledovanom období, patrili projekty
vyplývajúce zo štrukturálnych fondov. V sledovanom období sa zameralo hlavne na dva
národné projekty v rámci OPIS PO (NP 7 Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra
a NP 9 Harmonizácia informačných systémov).
Z hľadiska odbornej garancie oblasti kultúrno-osvetovej činnosti sa inštitúcia
zamerala na implementáciu Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry v SR a Stratégie
rozvoja osvetovej činnosti. Pokračovala v spracúvaní a dopĺňaní doteraz nezverejnených
materiálov na vlastnej webovej stránke, ktoré výrazne ovplyvňujú rozvoj a smerovanie
osvetovej činnosti na Slovensku. Napĺňal sa schválený Komplexný systém vzdelávania.
Pracoval poradný zbor pre vzdelávanie v oblasti kultúry, ktorý okrem iného odporučil vybrať
jednotlivé heslá do Slovníka miestnej a regionálnej kultúry, ktorý sa spracúva formou
dlhodobého projektu. Boli vybrané heslá, ktoré po odbornej oponentúre budú prezentované
odbornej aj širokej verejnosti. NOC je odborným garantom aj realizátorom úlohy a využíva
spoluprácu s externým prostredím, najmä s akademickou pôdou – FiF UK a ďalšie vysoké
školy.
Systematická činnosť Národného osvetového centra v roku 2012 vychádzala z
napĺňania kontraktu na rok 2012, uzavretého s Ministerstvom kultúry SR, a získaných priorít
na schválené kultúrne aktivity v danom roku od Ministerstva kultúry SR. Vzhľadom na to, že
schvaľovanie priorít bolo ukončené až v mesiaci júni t. r., projekty NOC, financované
z priorít Ministerstva kultúry SR, bolo možné začať v tomto režime až po ich definitívnom
odsúhlasení, čo čiastočne komplikovalo ostatné aktivity a činnosť organizácie.
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Nosná časť odbornej činnosti bola zameraná na záujmovú činnosť v miestnej a
regionálnej kultúre vrátane tradičnej ľudovej kultúry. Pracovníci NOC zabezpečovali
odborno-metodickú a výchovno-edukačnú stránku podujatí a snažili sa touto činnosťou
skvalitňovať odborný rámec a úroveň celoštátnych súťaží, ako aj ďalšieho vzdelávania
pracovníkov i ďalších neprofesionálnych nadšencov a aktivistov pôsobiacich v miestnej a
regionálnej kultúre. V prezentačnej oblasti k najvýznamnejším podujatiam už tradične patrili
Folklórny festival Východná 2012 a Scénická žatva 2012, na ktorých sa svojimi
vystúpeniami predstavili aj zahraniční hostia.
Vzdelávacie podujatia pokračovali v nastavených rámcoch. Vzdelávanie sa
poskytovalo akreditovanou aj neakreditovanou formou tak pre pracovníkov kultúry, ako aj
pre dobrovoľníkov, nadšencov a aktivistov participujúcich na miestnej a regionálnej kultúre.
Vydala sa publikácia Historické, spoločenské a kultúrne dedičstvo sídiel a rozvoj miestnej
a regionálnej kultúry, ktorá bude slúžiť aj ako učebnica dištančného vzdelávania – kurzu
vyplývajúceho zo Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a dotýkajúcej sa Stratégie
rozvoja osvetovej činnosti.
K projektom so širším ako celoslovenským dosahom patrili: projekt Dni tradičnej
kultúry (V4) a projekt Prečo som na svet rád/rada.
Národná osveta sa prezentovala 6 dvojčíslami. Javisko vychádzalo ako štvrť ročník,
pričom jedno z čísiel bolo dvojčíslo.
Národné osvetové centrum bolo v roku 2012 poverované zabezpečovaním produkcie
kultúrnych podujatí v Dome umenia v Bratislave a Dome umenia v Piešťanoch.
Bratislava 21. 2. 2013
PhDr. Jana Kresáková
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