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VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ORGANIZÁCIE

Spišské kultúrne centrum a knižnica vzniklo 1. 1. 2021 zlúčením dvoch pôvodne samostatných
kultúrnych inštitúcií (Spišská knižnica a Spišské osvetové stredisko), v rámci racionalizácie
kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, na
základe Uznesenia č. 384/2020 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva KSK zo dňa 15. 5. 2020.
Charakter a pôsobenie pôvodných inštitúcií však zostáva zachovaný tak, aby obidve
rovnocenné zložky (OSVETA a KNIŽNICA) novovzniknutej inštitúcie (SKCaK) naďalej napĺňali
svoje nenahraditeľné poslanie.
Vzájomné spojenie však zároveň vytvára príležitosť pre nové jedinečné možnosti rozvoja a
spolupráce, ako aj vznik zaujímavých a netradičných aktivít.
Našou veľkou snahou je vytvoriť zo Spišského kultúrneho centra a knižnice svojráznu kultúrnu
organizáciu s pevným miestom na poli kultúrneho diania.

OSVETA
Realizuje kultúrno‐vzdelávacie aktivity v súlade so zákonom o osvetovej činnosti, s cieľom
napomáhať rozvoju kultúry v podmienkach miest a obcí v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica
na základe potrieb jeho obyvateľov, vychádzajúc z kultúrno‐spoločenského potenciálu daného
regiónu.
Zastrešuje starostlivosť o jednotlivé druhy neprofesionálneho umenia: výtvarné umenie,
fotografia, film, street art, divadlo, umelecké slovo, tradičná ľudová kultúra a folklór, remeslá,
kultúrno‐duchovná oblasť, zborový spev, menšinová kultúra.
Organizuje prehliadky, súťaže, výstavy, workshopy, plenéry, tvorivé dielne a festivaly.
Poskytuje poradenské a metodické služby, podporuje talenty. Uchováva, ochraňuje a
sprístupňuje hodnoty tradičnej ľudovej kultúry a záujmovo‐umeleckej činnosti.

KNIŽNICA
Knižnica je univerzálnou verejnou knižnicou s regionálnou pôsobnosťou v okresoch Spišská
Nová Ves a Gelnica.
Zhromažďuje, spracováva a sprístupňuje knižničný fond, poskytuje komplexné knižnično‐
informačné a bibliografické služby, vrátane miestnych a regionálnych informácií, a organizuje
kultúrno‐vzdelávacie podujatia. Zabezpečuje všetkým občanom prístup k dokumentom a
informáciám z vlastných i externých zdrojov. Zároveň zabezpečuje a koordinuje knižničné,
informačné, bibliografické, metodické a vzdelávacie služby knižničného systému okresu
Spišská Nová Ves a Gelnica. Osobitnú pozornosť venuje aj literárnemu dianiu v spišskom
regióne.
Prezentácia aktivít SPIŠSKÉHO KULTÚRNEHO CENTRA A KNIŽNICE má priaznivé zázemie
predovšetkým v regionálnych médiách, ale ťažiskové podujatia sa darí propagovať aj v
celoslovenskom zábere.
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2

KOMPLEXNÉ ZHRNUTIE PREDCHÁDZAJÚCEHO ROKA

Rok 2021 bol poznačený pandémiou Covid‐19 čo sa vo veľkej miere odzrkadlilo aj v obmedzí
našej činnosti. Mnohé podujatia, hlavne väčšieho charakteru (Spišské folklórne slávnosti,
Spišský Jeruzalem...) sme z uvedeného dôvodu nemohli vôbec realizovať.
Činnosť a aktivity organizácie sme sa snažili prispôsobiť daným okolnostiam a realizovať pri
dodržiavaní platných protipandemických opatrení. Hľadali sme nové možnosti a spôsoby ako
komunikovať naše aktivity verejnosti.

2.1 ÚSPECHY ORGANIÁCIE
Transformácia dvoch výrazne rozdielnych kultúrnych inštitúcií (pôvodné Spišské osvetové
stredisko a pôvodná Spišská knižnica), vykonávajúcich svoju činnosť na základe dvoch
rozdielnych zákonov (Zákon 189/2015 Z. z. o kultúrno osvetovej činnosti, Zákon 126/2015 Z.
z. atď.) prebehlo plynule, bez akýchkoľvek viditeľných problémov z pohľadu verejnosti, a to aj
napriek neľahkej východiskovej situácii v knižnici a napriek všeobecnej známej nepriaznivej
situácii v oblasti kultúrneho diania v súvislosti s pandémiou Covid‐19.
Schválenie novej organizačnej štruktúry prinieslo možnosť realizovať viaceré personálne
zmeny, ktoré viedli k zlepšeniu kvality a efektivity práce. Pracovný pomer ukončili viacerí
dôchodcovia a boli prijatí mladí, pružní a tvoriví zamestnanci. Boli vytvorené nové pracovné
miesta:
 vedúca marketingu a propagácie
 grafik a administrátor
 referent IT špecialista
 lektor workshopov
 referent pre tradičnú ľudovú kultúru, menšiny a zborový spev
 referent kultúrno‐osvetovej činnosti pre okres Gelnica
Vytvorenie úseku Marketingu a propagácie a pracovného miesta grafik a administrátor
prinieslo výrazné zlepšenie grafických výstupov hlavne pre časť knižnica.
Aktívnym prístupom na sociálnych sieťach, denným prezentovaním činnosti a aktivít knižnice,
hlavne na portáloch facebook a Instagram došlo k zvýšeniu záujmu verejnosti o aktuálne
dianie.
Bola vytvorená úplne nová, príťažlivá a súčasná web stránka pre časť knižnica.
Novovzniknutá inštitúcia začala prenikať do povedomia verejnosti aj vďaka vytvoreniu jej
novej vizuálnej identity inštitúcie, bolo vytvorené:
 logo
 web
 facebook
 Instagram
 youtube
 mailové adresy
 nové označenie budov (Zimná 47, Letná 28, Sídlisko Mier)
Vytvorenie novej atraktívnej spoločnej vizuálnej identity každého podujatia, ktoré má svoj
atraktívny jednotný vizuál vo forme ‐ plagáty, webové výstupy, sociálne siete.
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Boli prehodnotené aktivity osvety a knižnice, hľadali sa vhodné vzájomné prepojenia.
Vytvorenie pracovného miesta referent KOČ v Gelnici prispelo k rozvoju regionálnej identity
a pozitívne ovplyvnilo informovanosť o kultúrnych podujatiach a prvkoch cestovného ruchu v
okrese. Zvýšila sa miera zapojenia obcí do projektových výziev, ktoré na to inak nemajú
personálne a časové kapacity. Výrazne sme podporili rozvoj a propagáciu miestnej baníckej a
tradičnej kultúry poskytovaním odborného poradenstva, projektového manažmentu a
grafických služieb. Aktívne sa zapájame do zachovávania a prezentácie kultúrneho dedičstva,
súčasného umenia a literatúry.

2.2 ÚSPECHY NEPROFESIONÁLNEJ TVORBY
2.2.1 Divertimento musicale
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálnej komornej hudby
Výber poroty krajského kola
Zlaté pásmo s návrhom na postup do celoštátneho kola/Súbor priečnych fláut SYRINX,
pedagogička Mgr. Denisa Kotradyová, Dis. art. /II. veková skupina/Inštrumentálne zoskupenia
od tria po noneto/ZUŠ v Spišskej Novej Vsi

2.2.2 Výtvarné spektrum
Celoštátna postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby
Vystavujúci autori na celoštátnom kole
Synagóga v Leviciach/Levický hrad
Wintzler Nicholas/„Waxworks IV“/interiérová farba na plátne/ Krompachy
Paličková Anna/„Rybičky, Rybky“/kombinovaná technika /Spišská Nová Ves
Zimmermann Gregor/„Figúra“/akryl/ Kluknava
Ocenení autori na krajskom kole
Východoslovenské múzeum v Košiciach
Čestné uznanie/I. veková skupina/kategória maľba
Nováková Viktória/„Korene“/kombinovaná technika/Spišské Vlachy
Cena/I. veková skupina/kategória maľba
Wintzler Nicholas/„Waxworks IV“/interiérová farba na plátne/Krompachy
Cena /II. veková skupina/kategória kresba a grafika
Paličková Anna/„Rybičky, Rybky“/kombinovaná technika/Spišská Nová Ves
Cena /III. veková skupina/kategória insitná tvorba
Zimmermann Gregor/„Figúra“/akryl/ Kluknava
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2.2.3 Amfo
Celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby
Ocenení autori na celoštátnom kole
online priestor/Slovenská národná knižnica
2. miesto/III. veková skupina/experiment
Iva Liptáková/„Do zvetranej siene vkročíš“,/„Kde blízko je do splynutia“/„Tu stíšiš svoj
hlas“/Harichovce
Čestné uznanie /II. veková skupina/farebná fotografia
Dominika Šimková/„Slobodne“/Spišské Vlachy
Ocenení autori na krajskom kole
Spišské kultúrne centrum a knižnica
1. miesto/III. veková skupina/farebná fotografia
Viera Sabovčíková/„V spleti pavučiny“/Spišská Nová Ves
1.miesto/bez rozlíšenia veku/experiment
Iva Liptáková/„Do zvetranej siene vkročíš“/Harichovce
Čestné uznania /II. veková skupina/čiernobiela fotografia
Dominika Šimková/„Spútaná“/„Odovzdávam sa ti, až stratím samú seba“/„Až tam“/Spišská
Nová Ves
Čestné uznanie /II. veková skupina/farebná fotografia
Dominika Šimková/„Slobodne“/Spišská Nová Ves
Čestné uznanie/III. veková skupina/farebná fotografia
Viera Sabovčíková/„Krok po kroku“/Spišská Nová Ves
Čestné uznanie/bez rozlíšenia veku/cykly a seriály
Andrej Pižem/„Najmenšie veľhory“ I., II., III., IV./Spišská Nová Ves
Čestné uznanie/bez rozlíšenia veku/experiment
Iva Liptáková/„Kde blízko je do splynutia“/„Tu stíšiš svoj hlas“/Harichovce

2.2.4 Cineama
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby
Ocenení autori na krajskom kole
Gemerské osvetové stredisko
1. miesto a GOSKAR (hlavná cena v skupine) /I. veková skupina/animovaný film
Nataša Strelová/„Go Throuhg Encyclopedia“/Spišské Tomášovce
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2. miesto/I. veková skupina/animovaný film
Nataša Strelová/„Parazit“/Spišské Tomášovce
2. miesto/I. veková skupina/hraný film
Kolektív autorov ZŠ Hutnícka/„Tínedžeri v moci internetu“/Spišská Nová Ves
Čestné uznanie/I. veková skupina/hraný film
Samuel Uharček/„Online vyučovanie“/Spišská Nová Ves
Čestné uznanie/I. veková skupina/ experiment, videoklip
Júlia Erbanová/„Animácia o peniazoch“/Spišská Nová Ves
Čestné uznanie/bez rozlíšenia veku/minútový film
Karolína Kurillová/„The fantasy of Minimalism“/Kluknava
Ocenení autori na celoštátnom kole
Národné osvetové centrum
2. miesto /I. veková skupina/animovaný film
Nataša Strelová/„Go Throuhg Encyclopedia“/Spišské Tomášovce
Čestné uznanie/I. veková skupina/hraný film
Kolektív autorov ZŠ Hutnícka/„Tínedžeri v moci internetu“/Spišská Nová Ves
Čestné uznanie/bez rozlíšenia veku/ minútový film
Karolína Kurillová/„The fantasy of Minimalism“/Kluknava

2.3 ZAVEDENÉ NOVINKY
Vďaka vytvoreniu nového pracovného miesta referent IT špecialista sme začali pracovať na
digitalizácii archívnych materiálov pôvodného Spišského osvetového strediska a spracúvať
zastarané dokumentačné formáty (VHS, disketa...), ktorých životnosť je na hranici
použiteľnosti. Rozbehli sme tak dôležitý proces dokumentácie a sprístupňovania nehmotného
kultúrneho dedičstva, ktorý nám vyplýva aj zo zákona o kultúrno‐osvetovej činnosti. Celkovo
bolo zdigitalizovaných 77 záznamov VHS.
Obsadenie uvedeného pracovného miesta zároveň zlepšilo nepriaznivý stav knižnično‐
informačných systémov, správy webovej stránky a PC techniky v časti – knižnica.
Pracovné miesto lektor workshopov prinieslo nové podnety pre amatérskych tvorcov a širokú
verejnosť, v rôznych oblastiach vizuálneho umenia, nové aktivity v podobe pravidelných
vzdelávacích kurzov s názvom Ateliéry a ďalšie možnosti získavania finančných príspevkov
formou účastníckych poplatkov.
Vynovenie priestoru pôvodnej nepoužívanej grafickej dielne (preplnenej nepotrebnými
predmetmi) na účely vedenia kurzov Ateliéry.
(Pracovné miesto referent pre tradičnú ľudovú kultúru, menšiny a zborový spev nebolo do
konca roka 2021 obsadené, preto ho nie je možné zhodnotiť.)
Bola rozšírená ponuka knižnično‐informačných služieb pre verejnosť v podobe zaobstarania
biblioboxu (špeciálny box na vrátenie kníh) pred budovu knižnice na Letnej 28, v snahe lepšie
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a bezplatne sprístupniť knižničné služby verejnosti, hlavne v čase protipandemických opatrení.
V spolupráci s portálom Palmknihy (eReading) sme začali ponúkať úplnú novinku v knižnično‐
informačných službách, a to prístup k viac ako 10 000 e‐knihám, pre všetkých registrovaných
čitateľov knižnice. Táto služba doteraz v knižnici nebola zavedená.
Zviditeľnenie inštitúcie zapojením sa do celoslovenských projektov ‐ Prečítané leto, Dni
európskeho kultúrneho dedičstva, Kultúrne leto SNV, Noc s Andersenom.
Našou veľkou snahou bolo dostať do povedomia verejnosti knižnicu ako priestor pre klubovú
činnosť. V tejto oblasti sme zaviedli novinky v podobe klubových aktivít Čítame detským
srdiečkam a Knižný klub beletrie.
Ďalšou novinkou v časti knižnično‐informačných služieb bol projekt verejného čítania na
námestí v SNV zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti pre deti s názvom Rande
s leporelom.
Počas všeobecného zatvorenia knižníc v dôsledku pandemických opatrení sme v snahe
poskytnúť čitateľovi nepretržité využívanie knižničných služieb, ponúkali možnosť vypožičania
a vrátenia kníh „pri okienku“.
V priebehu roka 2021 knižnica spustila službu „odloženie z poličky“, vďaka ktorej si čitatelia
mohli online rezervovať požadovanú literatúru.

2.4 VÝNIMOČNÉ AKTIVITY
Realizácia 5. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky dospelých speváckych zborov
Viva il canto, 15. ‐ 16. 10. 2022 v priestoroch Koncertnej sály Reduta v Spišskej Novej Vsi, pod
odbornou garanciou Národného osvetového centra, v záštite primátora mesta Spišská Nová
Ves, za finančnej podpory Fondu na podporu umenia.
Podujatie sa podarilo zorganizovať v „plnej paráde“ aj napriek neľahkej pandemickej situácii
v súvislosti s Covid‐19 a dodržaní všetkých protipandemických opatrení v čase 1. stupňa
ohrozenia (červená farba).
Celé podujatie bolo zaznamenávané TV Redutou a s posunom 2 hodín streemované cez náš
youtube OsvetaSNV.
Naša organizácia sa úspešne zapojila do grantovej výzvy Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky so žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, prostredníctvom
sprostredkovateľského orgánu IROP (Integrovaný regionálny operačný program). Spomedzi
viacerých projektov podaných v rámci KSK nás zriaďovateľ zaradil do užšieho výberu práve náš
projekt.
Vo veľmi krátkom časovom horizonte sa nám v spolupráci s Agentúrou na podporu
regionálneho rozvoja Košice podarilo podať projekt s názvom Kompletné zmodernizovanie a
zvýšenie hygienických štandardov v priestoroch Knižnice SKCaK v Spišskej Novej Vsi.
Naplnenie cieľa projektu sa má dosiahnuť prostredníctvom dvoch hlavných aktivít:
 zvýšenie kvality poskytovaných služieb
 zvýšenie úrovne hygienických štandardov.
V rámci ponúkaných možností projektovej výzvy sme sa zamerali na týchto päť hlavných
okruhov:
 Vytvorenie oddychových zón, súčasného dizajnu, nábytkového vybavenia, zútulnenie
a funkčnosť priestoru.
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Výmena a redizajn osvetlenia v záujme zníženia energetickej náročnosti, zlepšenie
technických, estetických a pracovných podmienok.
Zmodernizovanie nevyhovujúceho IKT vybavenia.
Inštalácia klimatizačných zariadení pre eliminovanie tepelnej záťaže.
Zlepšenie úrovne hygienických štandardov.

2.5 PROBLÉMOVÉ OBLASTI
Zatekanie strechy, zamokanie a zvýšená vlhkosť okolo strešných okien, poškodená
historická fasáda a zničený sokel, balkón v havarijnom stave.
Realizácii samotného vyššie uvedeného projektu IROP musí nevyhnutne predchádzať oprava
a rekonštrukcia zničenej historickej fasády, vyriešenie defektov strechy, a to hlavne
z dôvodu zamokania a vlhnutia konštrukcií ako aj samotných priestorov knižnice.
Zo stavebno‐technického hľadiska je potrebné analyzovať konštrukcie a zistiť pôvod zatekania
a vlhnutia konštrukcie strechy (strešného plášťa), ktoré sa prejavuje hlavne v oblasti strešných
okien, kde dochádza k degradácii konštrukcií.
Rovnako je potrebné riešiť opravu a sanáciu poškodenej historickej fasády a opadaného sokla.
Taktiež je potrebné nutne opraviť pôvodný historický balkón na priečelí budovy, nakoľko je
v havarijnom stave a padajúca omietka ohrozuje chodcov.

2.6 SILNÉ STRÁNKY ORGANIZÁCIE
Transformácia organizácií priniesla výhody, ktoré možno považovať za silné stránky
organizácie:
 možnosť budovať nový pracovný tím
 tvorivý kolektív
 výborná komunikácia s verejnosťou
 úspešnosť projektov
 silné zázemie na poli kultúrneho diania v regióne
 schopnosť vnímať potreby talentov v regióne a reakcie na ne
 oživenie činnosti knižnice smerom ku kultúrno‐spoločenským aktivitám
 rozvoj formátu knižnice ako komunitného priestoru otvoreného pre verejnosť vďaka
spolupráci s osvetou
 väčšiu /vzájomnú propagáciu jednotlivých aktivít
 využívanie priestorov knižnice na literárne aktivity osvety
 vzájomné využívanie materiálového vybavenia
 efektívne prepojenie projektovej činnosti
 personálna zastupiteľnosť v prípade nevyhnutnosti (najmä do centrály knižnice)
 väčšie pokrytie čitateľskej obce a záujemcov o kultúrno‐osvetovú činnosť
 zníženie nákladov na propagáciu
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2.7 SLABÉ STRÁNKY ORGANIZÁCIE





náročnejší spôsob fungovania v súvislosti s ekonomickou činnosťou, pretože
ekonómka a personalistka sedia v inej budove (nemožnosť nastavenia zmien
vzhľadom k nejasnosti pozície riaditeľa)
dlhodobá nejasnosť pozície riaditeľa
chýba dostatočne veľká výstavná miestnosť
obmedzujúce finančné hospodárenie
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3
ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE ODBORNEJ ČINNOSTI A
HOSPODÁRENIA
3.1 OSVETA
Kvalita verejných služieb, orientácia na
návštevníka

2020

2021

Zdroj, vysvetlivka

41

KULT – 1. Modul, riadok 1., stĺpec 1

3924

44
5267

8

8

1252

3 985

cieľ: zvyšovať kvalitu služieb
Základné ukazovatele
Počet jednotlivých foriem podujatí podľa oblastí
KOČ spolu
Počet účastníkov podujatí KOČ
Súťaže, prehliadky ‐ počet
Počet návštevníkov na súťažiach a prehliadkach
vrátane účinkujúcich

KULT – 1. Modul, riadok 1., stĺpec 2
KULT – 3. Modul, riadok 2, stĺpec 1
KULT – 3. Modul, riadok 2, stĺpec 7+ 9

Festivaly‐ počet
Počet návštevníkov na festivaloch vrátane
účinkujúcich

0

0

KULT – 3. Modul, riadok 15, stĺpec 1

0

0

Celkový počet aktivít

41

44

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

Platená návštevnosť spolu – počet platiacich

0

81

Neplatená návštevnosť spolu – počet neplatiacich

0

5267

vypĺňať ako v predchádzajúcich
rokoch
vypĺňať ako v predchádzajúcich rokoch

3.2 KNIŽNICA
Kvalita verejných služieb, orientácia na
Návštevníka

2020

2021

Zdroj, vysvetlivka

cieľ: zvyšovať kvalitu služieb
Základné knižničné ukazovatele
počet aktívnych používateľov knižnice spolu

1 889

1734 KULT – 4. Modul, r. 1

počet výpožičiek spolu

77 147

75 688 KULT – 3. Modul r. 1

z toho absenčných

72 894

74 647 KULT – 3. Modul r. 2

z toho prezenčných

4 253

1041 KULT – 3. Modul r. 3

knižničný fond ‐ stav/počet

84 422

83 082 KULT – 2. Modul, r. 1

Počet návštevníkov knižnice spolu

25 959

51 327 KULT – Modul , r. 19

platená návštevnosť

1 889

neplatená návštevnosť

25 959

Počet podujatí organizovaných knižnicou spolu
(celkový počet aktivít)

86

vypĺňať ako
1 734 v predchádzajúcich rokoch
vypĺňať ako
51 327 v predchádzajúcich rokoch
70 KULT – 4. Modul r. 3

12

3.3 FINANČNÁOBLASŤ
SPIŠSKÉ KULTÚRNE CENTRUM A KNIŽNICA
Finančná oblasť
cieľ: znižovať náklady a zvyšovať mieru
samofinancovania

2020

2021

Náklady spolu

529.288,42

náklady spojené s KOČ

KULT – 5. Modul, r. 19

Náklady na činnosť

91.954,30

KULT – 5. Modul, r. 20

mzdové náklady celkom (vrátane odvodov)

337.279,93

KULT – 5. Modul, r. 22+r.24+r.25

Prevádzkové náklady
Kapitálové výdavky

95.361,19
4.693

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

výdavky na prevádzku

437.334,12

k 31.12., účtovné výkazy

výdavky na činnosť

91.954,30

k 31.12. , účtovné výkazy

Príjmy spolu

655.722,11

KULT – 5. Modul, r. 1,

na bežné výdavky

579.666,50

k 31.12., účtovné výkazy

4.693,‐‐

k 31.12. , účtovné výkazy

Bežné výdavky

Transfer od zriaďovateľa
na kapitálové výdavky
spolu

584.359,50

KULT – 5. Modul, r. 4

Ďalšie príjmy
z prenájmu

0
13.491,61

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

dary a sponzorské

57.871,‐‐

KULT – 5. Modul, r. 12

spolu

71.362,61

z vlastnej činnosti

Externé grantové a projektové zdroje
kultúrne poukazy

0

získaná suma

transfery z rozpočtu obcí, miest

0

KULT – 5. Modul, r. 5

domáce projekty: tuzemské granty spolu

0

KULT – 5. Modul, r. 8

0

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

zahraničné projekty: zahraničné granty spolu
počet podaných projektov
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počet schválených projektov

14

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

65.543,89
2020

2021

Cieľ: cielená propagácia, zavádzanie inovácií:
počet aktivít realizovaných v spolupráci s inými KZ
v KSK

0

počet nových partnerstiev

1

Nadácia otvorenej spoločnosti

1
40

Rande s leporelom
Viď príloha Marketing

počet nových kľúčových aktivít
počet kľúčových mediálnych výstupov
Strategický rozvoj

2020

2021

cieľ: systematický a dynamickejší vlastný rozvoj
vypracovaná profilová karta rozvoja

nie

vlastný ukazovateľ rozvoja

nie

nie
definovať, iba ak bol nejaký špecificky
stanovený
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4
PLNENIE KONCEPCIE ROZVOJA KULTÚRY V KOŠICKOM
SAMOSPRÁVNOM KRAJI 2020‐2025 (2030)
4.1 REGIONÁLNA KULTÚRNA IDENTITA
Zámer: posilnenie pozitívneho vzťahu obyvateľa k regiónu prostredníctvom kvalitnej ponuky
kultúrnych služieb založených na regionálnych špecifikách
Zamerali sme sa hlavne na posilnenie regionálnej kultúrnej identity v Hnileckej doline (okr.
Gelnica), ktorá dlhodobo stagnuje. Viď časť Regionálny rozvoj.
Plnenie indikátorov
● nové kultúrne produkty a služby založené na regionálnych špecifikách

4.1.1 Opatrenia a aktivity
realizovať nový a samostatný program na posilnenie pozitívneho vzťahu obyvateľov k regiónu
 vytvorenie pracovného miesta referent KOČ pre okres Gelnica
‐ obsadené v septembri 2021


Deň baníkov v Gelnici
‐ participácia na podujatí



Gelnické iluminácie
‐ participácia na festivale



Po stopách permoníkov
‐ príprava projektu na výstavbu banského náučného chodníka v Turzovskej doline



Cesta remesla
‐ príprava projektu pre mesto Gelnica



Návrat tradícií
‐ príprava projektu pre obec Žakarovce



Informačný bod
‐ zriadenie okresného informačného bodu v Baníckom múzeu



Naši regionálni autori
‐ predstavenie literárnej tvorby našich regionálnych autorov v knižnici formou online
príspevkov na FB KnižnicaSNV



Album regionálnych osobností
‐ obsahuje abecedne usporiadané výstrižky z rôznych novín a časopisov o
významných osobnostiach z regiónu s presným uvedením zdroja
‐ je súčasťou ponuky našej regionálnej literatúry
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vytvárať podmienky na podporu talentov a rozvíjať ľudský potenciál v kultúre (capacity
building)


realizácia postupových súťaží
‐ Cineama, regionálna súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby, online forma
‐ Vesmír očami detí, výtvarná súťaž zameraná na oblasť vesmíru, online forma
‐ Amfo, regionálna súťažná prehliadka amatérskej fotografickej tvorby, realizovaná
výberom
‐ Amfo, krajská súťažná prehliadka amatérskej fotografickej tvorby, online forma
‐ Výtvarné spektrum, súťažná výstava výtvarných prác členov Art klubu, online
forma
‐ Hviezdoslavov Kubín, okresného kola súťaže v umeleckom prednese poézie a
prózy realizované alternatívnou formou
‐ Divertimento musicale, krajská súťažná prehliadka komornej hudby, realizovaná
výberom
‐ Viva il canto, celoštátna súťažná prehliadka zborového spevu



realizácia postupových, klubových a jubilejných výstav
‐ Fotografia 2020, klubová výstava Foto klubu za rok 2020, online forma
‐ Maliarky, jubilejná výstava členiek Art klubu, online forma
‐ Spišská paleta, výstava výtvarných prác členov Art klubu
‐ Ján Ilkovič, autorská výstava fotografií
‐ Let’s dance, autorská výstava výtvarných diel Paulíny Halasovej
‐ Zimmerman, autorská výstava člena Art klubu
‐ Židovská SNV, putovná výstava K‐art Košice, o.z.
‐ Fotografia 2021, klubová výstava Foto klubu
‐ Umenie v parku, výstava výtvarných diel a fotografií



ponuka viacerých literárnych aktivít pre obyvateľov regiónu v súvislosti so
40. výročím založenia Spišského literárneho klubu
‐ Uličníci, výstava fotografií Fotomasa a básní Martina Horbala
‐ stretnutia Spišského literárneho klubu v priestoroch SKCaK
‐ Hokerlík, prezentácia autorskej tvorby a aktivít členov SLK a vydanie zborníka
Priúzko, „Café pod lesom“, amfiteáter Gelnica



aktivity k 100‐mu výročiu založenia jedného z najstarších ochotníckych divadelných
súborov na Slovensku, Divadelný súbor J. G. Tajovského v Jaklovciach
‐ zabezpečenie propagácie k oslavám (plagáty, bulletin, rollup banner)
‐ pamätný list
‐ digitálna maľba v zarámovanom skle, ocenenie pre každého člena súboru
‐ výroba dokumentárneho filmu a tlač DVD s coverom: „100 rokov ochotníckeho
divadla v obci Jaklovce“
‐ zabezpečenie propagácie (plagáty, bulletin, rollup) k muzikálu „Ženský zákon“

iniciovať moderné vzdelávacie a popularizačné aktivity o kultúre a umení so zameraním na
mladú generáciu, sprístupňovať kultúrnu pre všetky vekové generácie
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vytvorenie pracovného miesta referent KOČ, lektor workshopov
‐ obsadené v septembri 2021



príprava nového projektu „Ateliéry“
‐ lektorské autorské kurzy zamestnankyne
‐ 2x do mesiaca
‐ kresba, olejomaľba
‐ určené pre začiatočníkova a pokročilých neprofesionálnych výtvarníkov
‐ individuálny rast
‐ individuálne vedenie zo strany lektorky

realizovať aktivity na intenzívnejšiu participáciu obyvateľstva




facebookové výzvy na aktivity v knižnici
vytvorenie informačných stránok pre obec Žakarovce a Múzeum obce Žakarovce na
platforme Facebook
zaškolenie pracovníkov obecného radu do pokročilých funkcií spravovania
propagačných účtov

podporovať zachovanie a rozvoj miestnej kultúry a kultúry národnostných menšín






príprava podujatia Hospodi pomiluj, prehliadka zborového spevu východného obradu
v obci Poráč
nadviazanie spolupráce s baníckymi spolkami a speváckymi zbormi, plánovaná
prehliadka baníckych speváckych zborov v Gelnici
nadviazanie spolupráce s karpatsko‐nemeckými spolkami v obciach Švedlár, Mníšek
nad Hnilcom, Gelnica
podieľanie sa na organizácii Dní baníkov v Gelnici
v spolupráci s o. z. Vostok klub (klub slovensko‐ruského priateľstva) realizácia kultúrno‐
vzdelávacieho podujatia Literárne ozveny od Baltu po šíru step na tému ruská kultúra
a literatúra

špecificky riešiť oblasť tradičnej ľudovej kultúry (TĽK), prioritne Tradičné ľudovo‐umelecké
remeslá





vytvorenie pracovného miesta referent pre tradičnú ľudovú kultúru, menšiny, zborový
spev
pracovné miesto referent pre tradičnú ľudovú kultúru, menšiny a zborový spev nebolo
do konca roka 2021 obsadené, preto nie je možné výpovedne zhodnotiť aktivity v tejto
oblasti
poskytnutie množstva kontaktov remeselníkov do databázy GOS pre účely
„remeselníckeho inkubátora“
aktualizácia databázy remeselníkov a priebežné dopĺňanie

folkloristika so základnými prejavmi – hudba, spev, tanec
 priebežná aktualizácia databázy FS, FSk, FS, DFS, SSk
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realizácia 2 tanečných škôl na Spiši, v obciach Smižany a Spišské Tomášovce, v rámci
pôvodne plánovaného cyklu tanečných škôl zameraných na osvojenie si tanečných
zručností a spoznanie foriem ľudového tanca

využívať kultúru ako nástroj pre sociálny dialóg, integrované a dlhodobo udržateľné riešenia


Alfatounčatá si čítajú – partnerstvo v projekte Nadácie otvorenej spoločnosti, pri
rozvoji a podpore čítania u marginalizovných skupín. Realizácia 15 spoločných
individuálnych online čítaní a 1 osobného stretnutia s deťmi v Základnej škole Jurské.
16 čítaní s porozumením so žiakmi ZŠ Jurské, jedno čítanie a výučba v ZŠ Jurské.



Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok – charitatívna celoslovenská zbierka pre
seniorov v partnerskom domove dôchodcov v SNV.



V spolupráci s Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny, pracovisko SNV, sme realizovali
projekty na ochranu detí a mládeže pred násilím Je priateľ na internete skutočný
priateľ ? a Tínedžer vo virtuálnom svete.

modernými formami vrátane sociálnych médií propagovať nielen ponuku nových kultúrnych
služieb, ale aj aktivity regionálnej samosprávy v tejto oblasti



zlepšenie informovanosti verejnosti o dianí a aktivitách knižnice vytvorením novej
facebookovej stránky knižnice
vytvorenie pracovného miesta, ktoré zodpovedá za „napĺňanie“ a obsah tejto FB
stránky

zlepšiť informovanosť o kultúrnej ponuke v regióne


zdieľanie informácií z KSK, mesta SNV prostredníctvom našich FB stránok

4.2 PROGRAM KULTÚRNY CESTOVNÝ RUCH
Zámer: zviditeľniť Košický samosprávny kraj prostredníctvom kultúrneho cestového ruchu
V roku 2021 sme sa zamerali na vytvorenie stratégie rozvoja a propagácie Gelnického okresu
ako ucelenej turistickej destinácie v spolupráci s obcami v okrese Gelnica. V Baníckom múzeu
sme zriadili dočasný turistický info‐point v spolupráci s Turistickým Informačným Centrom
Spišská Nová Ves a Regionálnym Informačným bodom Košice. Snažíme sa o zviditeľnenie a
zvýšenie konkurencieschopnosti miestnych atrakcií, kultúrneho a montánneho dedičstva,
preto sme vytvorili vizuál turistických informačných brožúr (Banícke Múzeum Gelnica,
Gelnické Výhľady) a pracujeme na brožúrach pre obce Žakarovce, Smolnícka Huta, Smolník,
Kojšov a Kluknava. Podieľame sa na vytváraní nových náučných chodníkov a propagovaní už
existujúcich trás. Asistujeme obciam v rozvoji a propagácii ich kultúrneho dedičstva. Podieľali
sme sa na organizovaní kultúrnych akcií za cieľom prilákania návštevníkov do okresu (Deň
Baníkov, Gelnické Iluminácie).
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Plnenie indikátorov:
● nové produkty kultúrneho cestovného ruchu

4.2.1 Opatrenia a aktivity
rozširovať ponuku kultúrnych služieb a podujatí viac do regiónu a podporovať ich prepojenie s
ďalšou turistickou ponukou v lokalite








projekt ‐ amatérsky prírodopisný seriál Život vo Volovských (4 časti)
‐ jedna z častí je prepojenie na lokalitu Turzovské kúpele a prepojenie na historicky
hlavné banské kráľovské mesto Gelnica a súvisiace lokality (3. časť Banské chodníčky)
‐ námet, réžia, produkcia, kamera, strih, postprodukcia a PR
aktualizácia turisticko‐informačného bodu v Baníckom múzeu v Gelnici
grafické spracovanie a tlač náučno‐informačnej brožúry pre Banícke múzeum v Gelnici
grafické spracovanie kultúrneho vianočného billboardu pre mesto Gelnica
legislatívna príprava na registráciu Múzeum obce Žakarovce
príprava podkladov pre výrobu a inštalovanie „knižnej búdky“ v obci Žakarovce

zlepšiť spoluprácu s oblastným organizáciami cestovného ruchu a krajskou organizáciou
cestovného ruchu, inými záujmovými združeniami




dlhodobá spolupráca so združením Volovské z Gelnice ‐ rozvoj prírodného turizmu,
projekt Volovské v lavici ‐ podpora ekologického vzdelávania na základných a stredných
školách v okresoch SNV a GL
nadviazanie spolupráce s predstaviteľmi masmediálneho domu Hnilecká dolina
vytváranie kontaktov a spolupráce s mimovládnymi organizáciami v okrese Gelnica
‐ Občianske združenie Gelnickí permoníci, Gelnica
‐ Občianske združenie Zapadnutý Kút, Gelnica
‐ Banícky spolok Gelnica, Gelnica
‐ Montánny spolok Fénix, Gelnica
‐ Občianske združenie Uľjana, Gelnica
‐ Občianske združenie Žakarovčan, Žakarovce
‐ Občianske združenie Vietor, Prakovce

zavedené opatrenia pre lepší „pro klientsky prístup“








využívanie youtube platformy pre streamovanie počas celoštátnej súťažnej prehliadky
zborového spevu Viva il canto
nákup a využívanie biblioboxu
nová knižnično‐informačná služba – e‐knihy
zavedenie predregistrácie v online katalógu knižnice
služba „odloženie z poličky“
služba „knihy pri okienku“ v čase pandémie
donáška objednaných kníh pre seniorov

zlepšiť spoluprácu s oblastnými organizáciami cestovného ruchu a krajskou organizáciou
cestovného ruchu, inými záujmovými združeniami
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vytvorenie pracovného miesta, ktoré zodpovedá za „napĺňanie“ a obsah tejto FB
stránky

rozvíjať podmienky a infraštruktúru pre osobitné oblasti ako sú náboženský turizmus, vidiecky
turizmus a pod.


konzultácie a príprava programu Dni Spišského Jeruzalema

4.3 PROCES OPTIMALIZÁCIE SPRÁVY A PREVÁDZKY KULTÚRNYCH
ZARIADENÍ
4.3.1 Opatrenia a aktivity:
prehodnotiť sieť kultúrnych zariadení ‐ racionalizovať počet a pokrytie územia kultúrnymi
službami s ohľadom na nové potreby, ako aj nákladovú efektívnosť


v rámci racionalizácie kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, na
základe Uznesenia č. 384/2020 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva KSK zo dňa 15. 5. 2020
bolo Spišské osvetové stredisko zlúčené so Spišskou knižnicou a od 1. 1. 2021 vznikla
nová inštitúcia s názvom Spišské kultúrne centrum a knižnica

strategický rozvoj
vypracovať/aktualizovať pre každé kultúrne zariadenie vlastnú rozvojovú koncepciu


v máji 2021 bola vypracovaná Koncepcia rozvoja Spišského kultúrneho centra
a knižnice, ktorú Mgr. Monika Tkáčová prezentovala na zasadnutí Kultúrnej komisie
KSK

realizovať prioritné sektorové zámery podľa typov kultúrnych zariadení
KNIŽNICA
zabezpečiť výraznejšie spolupodieľanie sa na činnosti a prevádzke zo strany miestnej
samosprávy, kde majú knižnice sídlo


účasť predstaviteľov mesta na podujatiach a aktivitách (Rande s leporelom, Stretnutie
s poéziou, Dni európskeho kultúrneho dedičstva, uvedenie biblioboxu)

realizovať prierezové programy celoživotného vzdelávania, osobitne rozvoja čitateľskej
gramotnosti a aktivity komunitného charakteru


aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti
‐ Prečítané leto
‐ Rande s leporelom
‐ Alfatounčatá si čítajú
‐ Prázdniny s opicou Škoricou
‐ Čítame detským srdiečkam
‐ Informačné výchovy
‐ Knihomilka odporúča/online
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aktivity komunitného charakteru
‐ Stretnutie s poéziou
‐ Knižný klub beletrie
‐ Literárne hodinky pre dôchodcov

aktívne využívať regionálne bohatstvo v knižniciach



kvízová súťaž pre dospelých o vedomostiach o regionálnych autoroch a literatúre
Spiša, Literárny región Spiš
predstavenie tvorby regionálnych autorov, online aktivita, Naši regionálny autori



pokračovať v procese digitalizácie
‐ príprava vhodných dokumentov z fondu knižnice



zapojiť regionálne knižnice do benchmarkingu
‐ priebežné vkladanie potrebných údajov



zjednotiť informačné systémy
‐ využívanie knižnično‐informačného systému TRITIUS



modernizovať interiérové vybavenie knižníc
‐ podaný projekt Kompletné zmodernizovanie a zvýšenie hygienických štandardov
v priestoroch Knižnice SKCaK v Spišskej Novej Vsi

OSVETA
pokračovať v trende výraznejšej špecializácie jednotlivých zariadení


smerovanie k podpore talentov a aktivít v oblastiach
‐ neprofesionálne vizuálne umenie
‐ ochotnícke divadlo
‐ duchovná kultúra /hlavne zborový spev
‐ folklór a tradičná ľudová kultúra
‐ hovorené slovo a literárne aktivity

SPIŠSKÉ KULTÚRNE CENTRUM A KNIŽNICA
zmeniť imidž a komunikáciu každého zariadenia


vytvorenie novej vizuálnej identity
‐ logo
‐ web
‐ facebook
‐ Instagram
‐ youtube
‐ mailové adresy
‐ nové označenie budov (Zimná 47, Letná 28, Sídlisko Mier)
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PLNENIE ŠTANDARDOV

5.1 NOSNÉ/ŤAŽISKOVÉ AKTIVITY ZA ROK 2021
Aktivita

Popis

Viva il canto

Celoštátna postupová prehliadka zborového spevu, 5. ročník

Amfo

Krajské kolo postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografie, 49. ročník

Ochotnícke divadla v Jaklovciach, 100.
výročie

Súbor viacerých aktivít k výročiu

Spišský literárny klub, 40. výročie

Súbor viacerých aktivít k výročiu
Súťažná výstava výtvarných diel a fotografií v mestskom parku na námestí
v Spišskej Novej Vsi, 6. ročník
Čítanie rozprávok spojené s tvorivou dielňou pre deti v mestskom parku na
námestí v Spišskej Novej Vsi (4x)
Výstavy
Život vo Volovských vrchoch, seriál
Výzvy a súťaže v rámci knižnice
Vianočné tutorialy „Guľovačka“

Umenie v parku
Rande s leporelom

Online aktivity

5.2 OSVETA
Názov štandardu

Počet / Rok

Počet zrealizovaných
festivalov

1/2021

Poznámka
Plnohodnotný festival
‐ tematický festival
regionálneho
významu
s dodržiavaním
autenticity prvkov TĽK

Plnenie za rok 2021

0
Nerealizované z dôvodu pandémie

celoštátna
Viva il canto
krajská
Amfo, kraj
Počet zrealizovaných
súťaží / prehliadok

8

Počet zrealizovaných
výstav

10

Počet samostatne
(nie ako súčasť inej
aktivity napr.
festivalu)
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1 krajská + 4
regionálne

tvorivé dielne
workshopy
letné tábory
tanečné školy

regionálne
Vesmír očami detí
Výtvarné spektrum
Amfo, región
Cineama
Hviezdoslavov Kubín
Divertimento musicale
Fotografia 2020
Maliarky
Spišská paleta
Ján Ilkovič
Uličníci
Zimmerman
Židovská SNV
Let’s dance
Fotografia 2021
Umenie v parku
Grafiti v lavici, ZŠ Bystrany
Graffiti prázdninový džem
Život vo Volovských vrchoch II., online
Život vo Volovských vrchoch III., online
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zrealizovaných aktivít
zameraných
na zlepšenie zručností
a rozvoj vzdelávania

Počet účastníkov na
samostatne (nie ako
súčasť inej aktivity
napr. festivalu)
zrealizovaných
aktivitách
zameraných
na zlepšenie zručností
a rozvoj vzdelávania
Prezentácia
zariadenia a aktivít
mimo územia svojej
pôsobnosti
Počet spoluprác s
obcami
Počet nových
odborných
a inovatívnych aktivít
Počet
novozavedených
inovatívnych foriem
propagácie
Aktualizácia databázy
aktérov
Počet výstupov z
terénnych výskumov
nehmotného
kultúrneho dedičstva
Počet návštevníkov –
celkový počet na
všetkých aktivitách

online vzdelávanie

2%

Minimálne 2

Minimálne
s 30% obcí

Z počtu obyvateľov
v spádovej oblasti

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

Život vo Volovských vrchoch IV., online
Má remeslo zlaté dno?
Tanečná škola na Spiši I., Smižany
Tanečná škola na Spiši II., Spišské Tomášovce
Výtvarný plenér
Workshop vedúcich a dirigentov speváckych zborov
Homo universalis I., Maľba na sklo
Homo universlis II., Vyvolávanie filmu
Homo universlis III., Zväčšovanie fotografií
Guľovačka, online tutorial, 6x

Z počtu obyvateľov v spádovej oblasti 0,51%
Počet obyvateľov spolu:
124 020

nerelevantné
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1

Rande s leporelom

1

Facebook
Web
Instagram
Youtube

1x ročne

Aktualizácia zoznamov FS, FSk, DFS, Sp.Sk

1

nerelevantné

Minimálne
20%

Z počtu obyvateľov
v spádovej oblasti

4967,‐ fyzicky
28 930,‐ online
30%
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5.3 KNIŽNICA
Názov štandardu
Počet knižných jednotiek
získaných kúpou
Suma finančných
prostriedkov na
nákup
knižničných fondov

Počet titulov periodík

Počet
prevádzkových hodín
Počet výpožičiek na 1
zamestnanca vykonávajúceho
knihovnícke činnosti

Počet výpožičiek na 1 čitateľa
Počet platených
akcií, služieb a
podujatí
organizovaných knižnicou
Počet marketingových aktivít so
zameraním na propagáciu knižnice

Počet odbornej činnosti,
regionalistika a
digitalizácia

Počet / Rok
2% z knižného
fondu

Poznámka

Plnenie za rok 2021
1,52%

10 eur
na
knihu

10,68

35 ‐ 50
50 – 80
100 – 150

Podľa počtu obyvateľstva v danom
meste
5 000 – 20 000 obyvateľov
20 000 – 40 000 obyvateľov
nad 100 000 obyvateľov

min. 50 hodín /
týždeň
60 – 80% zo
slovenského
štandardu
9 000 – 12 000
výpožičiek
min. 20 / rok

56
76

Výpožičky na 1 zamestnanca
(pracovníka služieb)
vykonávajúceho knihovnícke
činnosti, v prípade kumulácie
pracovných činností vykazovať
prepočítaný stav.
Sledovať zo štatistického výkazu –
výpožičky celkom

9 459,25

43,65

0

4

1

12
Vydané bibliografie, metodické
materiály, publikačná činnosť z
regionálnych fondov, vystúpenie na
konferenciách a seminároch,
spracovanie pomôcok pre účely
bádania v regionálnych zbierkach
(katalógy, retrospektíva...);
digitalizácia – prevod knižničného
dokumentu do elektronickej formy
za účelom ochrany
a sprístupnenia – digitalizácia
vzácnych dokumentov, periodík,
knižných lístkov,
pohľadníc, AVD...)

1

Počet podujatí literárneho
charakteru + výstavy

216

Počet podujatí zamerané na
celoživotné vzdelávanie

0
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AKTIVITY V KNIŽNICI

Rande s leporelom

Aflatounčatá si čítajú
Čítame detským srdiečkam

Pravidelné letné čítania rozprávok spojené s tvorivou dielňou pre deti
v mestskom parku v Spišskej Novej Vsi. Projekt z verejných zdrojov podporil
FPU.
Online čítania s marginalizovau skupinou a osobné čítanie v Základnej škole
Jurské, Realizované v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti v rámci
celoslovenského projektu Aflatoun.
Cyklus klubových stretnutí zameraných na rozvoj predčitateľskej
gramotnosti pre najmenších čitateľov v spolupráci s MC Dietka.

Literárne ozveny ‐ Od Baltu po šíru step

Podujatie realizované v rámci Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2021.

Stretnutie s poéziou

Pravidelné stretnutia priaznivcov poézie slovenských autorov
realizované v spolupráci s Maticou Slovenskou v SNV.

Knižný klub beletrie

Pravidelné klubové stretnutia o knihách a autoroch.

Prázdniny s opicou Škoricou

Letná súťaž pre deti a mládež o slušnom správaní.

Literárna hodinka

Cyklus rozprávkových stretnutí s predškolákmi, zameraný na informačnú
výchovu v knižnici.
Výtvarná súťaž v tvorbe komiksu v spolupráci s ÚPSVaR, pracovisko Spišská
Nová Ves v rámci Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím.
Literárne hodinky s hudobnou produkciou v domove dôchodcov v SNV na
aktuálne témy v danom mesiaci – Deň matiek, Veľká noc…

Príbehy obrazov a sôch

Tematické podujatie zamerané na výtvarné umenie.

Svety ukryté v knižnici

Tematické dopoludnie o knihách spojené s tvorivou dielňou.

Moje prečítané leto

Výtvarná súťaž prebiehajúca súbežne s celoslovenským podujatím Prečítané
leto 2021.

Tínedžer vo virtuálnom svete

Súťaž vo výtvarnej a literárnej tvorbe pre región Spiš, zameraná na ochranu
pred násilím na deťoch a mládeži v spolupráci s ÚPSVaR, pracovisko Spišská
Nová Ves v rámci Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím.

Prečítané leto

Realizácia letných 9 tematických výstav v priestoroch knižnice
k celoslovenskému podujatiu.

Rozprávkový kolotoč
„Je priateľ na internete skutočný priateľ?“

Vzhľadom na existenciu v online priestore sme zaznamenali nárast vo vyhľadávaní v online
katalógu knižnice, oproti roku 2020 o 33 175, počet prístupov o 10 901 a počet prihlásení do
elektronického výpožičného protokolu o 2 730.
Počet registrovaných používateľov sa v roku 2021 znížil v porovnaní s rokom 2020 o 155. Tento
pokles ovplyvnilo zatvorenie knižnice pre COVID‐19 a pre obmedzenia s tým spojené.
V priebehu roka 2021 bolo do fondu knižnice doplnených 2 073 knižničných jednotiek, z toho
1 260 kúpou, 803 darom a 10 ako náhrada za stratené dokumenty. Na ich kúpu bolo použitých
časť finančných prostriedkov z dotačného programu Fondu na podporu umenia na rok 2020
vo výške 4 422,89 € (423 zv.), časť finančných prostriedkov z dotačného programu FPU na rok
2021 vo výške 101,41 € (9 zv.) ‐ (ostatné fin. prostriedky z Fondu na podporu umenia budú
použité v roku 2022 v sume 3 898,59 €), so spolufinancovaním KSK vo výške 445,00 €, finančné
prostriedky z iných zdrojov KSK v sume 3 000 € (269 zv.) a finančné prostriedky z vlastných
zdrojov KS K v sume 5 439,32 € (492 zv). Vzhľadom na to, že koniec realizácie grantového
programu FPU z roku 2021 je určený v zmluve do 30. 6. 2022 budú ostatné fin. prostriedky
použité v roku 2022. V roku 2021 bolo teda skutočne na nákup knižničných jednotiek
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vyčerpaných 13 463,62 €. Za uvedenú sumu bolo kúpou doplnených 1 260 zv. Priemerná
veľkoobchodná cena kúpou získanej knižničnej jednotky bola 10,68 €. Z rozpočtu KSK bolo na
nákup KF použitých 11 895,21 €.
Fond regionálnej literatúry bol v roku 2021 doplnený o 26 zväzkov, vyradených bolo
6 zväzkov. Ku koncu kalendárneho roka túto skupinu literatúry tvorilo 2 275 zväzkov. Pre
čitateľov sú k dispozícii v študovni pre dospelých. Záujemcom o informácie týkajúce sa regiónu
slúži aj Album regionálnych osobností.
Počas roka 2021 sme celkovo zaznamenali 219 výpožičiek regionálnej literatúry. Pracovníci
knižnice vyhľadali čitateľom 3 368 bibliografických a faktografických informácií. Konzultačné
a poradenské služby boli poskytované čitateľom osobne, elektronicky ale aj telefonicky.
Vďaka finančnej podpore Košického samosprávneho kraja získala knižnica v októbri 2021
špeciálny box na vrátenie zapožičaných kníh – Bibliobox, ktorý bol umiestnený pred budovou
knižnice. Jeho funkcia sa osvedčila najmä pri vracaní vypožičaných kníh počas zatvorenia
knižnice. Do konca roka 2021 bibliobox využilo 297 používateľov, týmto spôsobom bolo do
knižnice vrátených 754 kníh.
Na základe zmluvy s portálom Palmknihy – eReading sprístupnila knižnica od 20. 12. 2021
svojim čitateľom e‐knihy, ktoré si v období od 20. 12. 2021 do 31. 12. 2021 vypožičalo 10
čitateľov v počte 14 elektronických kníh.
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6
VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH NA JEDNOTLIVÝCH ÚSEKOCH
ODOBORNEJ ČINNOSTI
6.1 HLAVNÁ ČINNOSŤ ‐ OSVETA
6.1.1 Kultúrno‐výchovná činnosť
Grafiti v lavici, ZŠ Bystrany
Graffiti workshop pre žiakov základných škôl v okrese Spišská Nová Ves, ktorého hlavným
zámerom bolo priblížiť moderné výtvarné umenie a subkultúru graffiti. Prednáška o vzniku,
vývoji a súčasnosť graffiti a street‐art scény. Ukážky rôznych štýlov a foriem tohto umenia,
praktické ukážky, maľovanie na stenu a kreatívny workshop. Spolupráca s marginalizovanou
Rómskou komunitou.
Graffiti prázdninový džem
Letný graffiti workshop pre deti, ktorého hlavným zámerom bolo priblížiť moderné výtvarné
umenie a subkultúru graffiti. Prednáška o vzniku, vývoji a súčasnosť graffiti a street‐art scény.
Ukážky rôznych štýlov a foriem tohto umenia, praktické ukážky, maľovanie na stenu a
kreatívny workshop.
Život vo Volovských vrchoch II., III., IV. online
Pokračovanie amatérskeho prírodopisného dokumentárneho seriálu približujúceho unikáty
prírody a života krajinného celku Volovské vrchy. Jeho hlavným zámerom bolo priblížiť
autentickú karpatskú prírodu, podporiť rozvoj prírodného turizmu a ekologické vzdelávanie v
školách okresov Spišská Nová Ves a Gelnica.
Druhá časť seriálu predstavuje ranné pozorovanie v lokalite Biele skaly a Hekerová, kde
dlhodobo pozorujeme pobytové stopy Vlka dravého a taktiež sme zaznamenali výskyt
chráneného druhu najväčšieho tetrovitého vtáka Hlucháňa hôrneho.
Tretia časť je zameraná na najvýznamnejšie banské oblasti viažuce sa na okolie niekdajšieho
hlavného banského mesta Gelnica. Zamerali sme sa na banské chodníčky v lokalitách
Slovenské Cechy, Mokré pole a čarovného Turzovského jazera.
Štvrtá časť seriálu predstavuje vtáčie územie, ktoré je jedným z troch najvýznamnejších území
na Slovensku pre hniezdenie druhov ako sú bocian čierny, včelár lesný, sova dlhochvostá, žlna
sivá či výr skalný. Zamerali sme sa na lokality medzi Poráčskou a Lacemberskou dolinou s
nočným pozorovaním a počúvaním vtáctva a zvukov lesa v okolí Suchinca a Slovinskej skaly.
Má remeslo zlaté dno?
Informačné stretnutie remeselníckeho inkubátora Gemer (RINK) s remeselníkmi regiónu Spiš
v spolupráci s Gemerským osvetovým strediskom. Remeselníci počas stretnutia mohli
načerpať inšpiráciu a získať nové poznatky o prezentácii a predaji vlastných výrobkov.
Tanečná škola na Spiši I., Smižany
Šiesta séria úspešného projektu v oblasti tradičnej kultúry zameraného na vyučovanie
tradičných ľudových tancov pod vedením odborných tanečných lektorov Mareka Sabola a Júlie
Leškaničovej. Hudobne tanečnú školu doprevádzala ĽH Filipa Žigu z Gelnice. Vyučovali sa
tance: Poľka z Hertníka – Šariš, Do šaflika a čardáš – Spiš. Projekt z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.
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Tanečná škola na Spiši II., Spišské Tomášovce
Šiesta séria úspešného projektu v oblasti tradičnej kultúry zameraného na vyučovanie
tradičných ľudových tancov pod vedením odborných tanečných lektorov Mareka Sabola a Júlie
Leškaničovej. Hudobne tanečnú školu doprevádzala ĽH Filipa Žigu z Gelnice. Vyučovali sa
tance: Krucena z Krivian ‐ Šariš, Čardáš zo Zámutova – Horný Zemplín. Projekt z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Homo universalis I., Maľba na sklo
Vzdelávací workshop zameraný na zlepšenie zručností a vedomostí neprofesionálnych
výtvarníkov. Maľba na sklo sa konala 7. 10. 2021 v priestoroch SKCaK pod vedením lektorky
Zdenky Koštialovej. Účastníci sa naučili základy tejto techniky, vyskúšali si namaľovať nepravú
vitráž a svoje diela si odniesli domov. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu
umenia.
Homo universlis II., Vyvolávanie filmu
Vzdelávací workshop zameraný na zlepšenie zručností a vedomostí neprofesionálnych
fotografov. Workshop sa konal 13. 10. 2021 vo fotoateliéri „Cmavá chyža“ v Spišskej Novej Vsi
pod vedením lektora Jakuba Fabiana. Workshop pozostával z teoretickej časti, kde sa fotografi
dozvedeli aké nástroje používať na digitálnu fotografiu, aký je potrebný materiál k tejto
fotografii a k samotnému vyvolávaniu filmu. V druhej časti si účastníci prakticky vyskúšali ako
sa vyvoláva film. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Homo universlis III., Zväčšovanie fotografií
Vzdelávací workshop zameraný na zlepšenie zručností a vedomostí neprofesionálnych
fotografov. Workshop sa konal 13.10.2021 vo fotoateliéri „Cmavá chyža“ v Spišskej Novej Vsi
pod vedením lektora Jakuba Fabiana. Workshop mal najprv teoretickú časť, kde sa účastníci
dozvedeli ako zväčšiť fotografiu na fotopapier, aké papiere používať a celkový postup pri práci
vo fotokomore. V druhej praktickej časti workshopu si účastníci sami zväčšovali fotografie.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Guľovačka, online tutorial, 6x
Séria vianočných online aktivít v podobe 4 video tutoriálov a 2 čítaní pre deti.
Tutoriály boli zamerané na rozvoj manuálnych zručností žiakov, na lepšie ovládanie jemnej
motoriky a výrobu vianočných dekorácií.
Tutoriály:
‐ vianočné ozdoby zo slaného cesta
‐ mikulášska čiapka
‐ adventná sviečka
‐ vianočný perníček z filcu
Videá boli zverejnené od 8. 12.2 021 na našej webovej stránke, youtube a facebookovej
stránke.
Výtvarný plenér
Počas víkendu 24. ‐ 26. 9. 2021 sme realizovali v rekreačnej oblasti Sigord pri Prešove plenér
pre neprofesionálnych výtvarníkov. Výtvarníci mali možnosť tvoriť priamo v prírode pod
odborným vedením skúseného lektora Mgr. art. Milana Špaka. Lektor zároveň viedol odborné
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prednášky a rozborové semináre pre účastníkov. Ústrednou témou plenéra bola „Krajina plná
pokladu“. Výtvarníci zachytávali svoje vízie o krajine počas ťažby opálu a zobrazovali reálnu
tvár krajiny po ťažbe. Účastníci z rôznych kútov východného Slovenska navštívili opálové bane,
lúky nad Zlatou baňou a lodenicu na Sigorde. Ich diela budú vystavené na tematickej výstave
v roku 2022. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Workshop vedúcich a dirigentov speváckych zborov
Workshop zameraný na podporu a rozvoj dirigentských zručností, realizovaný 8. ‐ 9. 10. 2021
v koncertnej sále ZUŠ Dezidera Štraucha v Smižanoch. Obsahom boli vybrané prvky techniky
dirigovania pre začiatočníkov a pokročilých, príprava dirigenta a štúdium partitúry. Lektorka
Mgr. Tatiana Švajková, PhD. sa taktiež venovala spôsobom práce so zborom a princípom
metodiky práce. Značný časový horizont venovala príčinám intonačných nepresností zborovej
interpretácie a spôsobom ich nápravy a prevencie. Mgr. Viera Džoganová sa vo svojich
sobotňajších prednáškach a aktivitách venovala problematike práce v detskom speváckom
zbore a špecifikácii jednotlivých vekových skupín ako aj nácviku a interpretácii skladieb
v detskom speváckom zbore. V závere predstavila súčasnú tvorbu pre deti od Kamily
Šimonovej. Lektorky sa snažili odovzdať svoje dlhoročné skúsenosti a praktické rady, hlavne
však nasmerovať dirigentov na vlastnú cestu práce so speváckym zborom. Projekt z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
V dôsledku pandémie Covid‐19 sme nerealizovali plánované workshopy:
‐ Spišský objektív (rozvoj neprofesionálneho filmu)
‐ Woprevedis (vzdelávanie vedúcich detských dramatických kolektívov)

6.1.2 Tradičná ľudová kultúra
Folklór – hudba spev, tanec
Vzhľadom k pandemickej situácii v súvislosti s Covid‐19 nebolo možné uskutočniť viaceré
plánované podujatia v oblasti folklórneho diania. Činnosť jednotlivých kolektívov bola začne
obmedzená.
K 30. 4. 2021 ukončil dohodou pracovný pomer zamestnanec na pracovnom mieste „animátor
kultúry“ pre oblasť folklóru. V rámci procesu formovania novej organizačnej štruktúry nebolo
možné plynule obsadiť toto pracovné miesto.
ZUČ, festivaly
V dôsledku pandémie Covid‐19 nebolo možné zrealizovať žiadny z plánovaných festivalov:
Spišské folklórne slávnosti, 48. ročník
Spišský Jeruzalem, 8. ročník
Spišské zborové dni
Hospodi pomiluj

6.1.3 Neprofesionálne divadlo a hovorené slovo
Ochotnícke divadlo
V rámci aktivít v oblasti ochotníckeho divadla sme aktívne metodicky pomáhali pri príprave
aktivít súvisiacich s oslavami 100. výročia od založenia DS J. G. Tajovského v Jaklovciach.
Realizovali sme:
‐ metodickú pomoc pri príprave muzikálu Ženský zákon
‐ prípravu online podujatia k storočnici

28

‐ výroba pamätných cien (digitálna maľba) pre všetkých členov súboru
‐ realizáciu filmového dokumentu „100 rokov ochotníckeho divadla v obci Jaklovce“
‐ prezentáciu v reportáži pre RTVS televízia Regina
‐ príprava grafických výstupov (plagát, banner, pozvánka, bulletin, rollup)
Aktivity boli podporené finančnou dotáciou KSK.
Hviezdoslavov Kubín
67. ročník okresného kola súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy sme zrealizovali
alternatívnou formou a odborná porota rozhodla na základe zaslaných videí recitátorov.
Odborná porota bola zložená zo spisovateľov a skúsených porotcov celoslovenských
recitačných súťaží: Júlia Čurillová, Ján Petrík, Štefan Šimko a Martin Hlavatý. Výsledky boli
zverejnené na webovej stránke a sociálnych sieťach Spišského kultúrneho centra a knižnice.
V dôsledku pandémie Covid 19 sme nerealizovali tieto plánované podujatia:
Z rozprávky do rozprávky
Regionálna súťažná prehliadka detských dramatických kolektívov
Štúrov Zvolen
Regionálna súťažná prehliadka v rétorike

6.1.4 Foto, film
Fotografia 2020
12. ročník fotografickej výstavy členov Foto klubu Spiš. Kolekcia vystavených fotografií
zobrazovala to najlepšie z tvorby 14 členov Foto klubu Spiš za uplynulý rok 2020. Vystavené
fotografie si autori vyberali sami, prezentovali tak svoj unikátny pohľad na svet. Z dôvodu
lockdawnu bola výstava realizovaná aj online formou prostredníctvom nášho webu
a facebooku.
Foyer SKCaK, Zimná 47
Amfo, regionálne kolo
49. ročník regionálneho kola amatérskej fotografickej súťaže sa realizovalo alternatívnom
formou ‐ výberom fotografií autorov a ich priamym postupom do krajského kola súťaže.
Amfo, krajské kolo
49. ročník krajského kola amatérskej fotografickej súťaže sme realizovali v priestoroch SKCaK
Do krajského kola postúpilo 58 autorov s 225 fotografiami, súťažili v štyroch vekových
skupinách a týchto kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná fotografia, cykly a seriály,
experiment. Odborná porota v zložení Vlado Eliáš, Mgr. Branislav Hanus a Mgr. art. Vanda
Smreková hodnotila súťažné fotografie podľa presne stanovených kritérií. Ocenených bolo 75
najlepších fotografií od 26 autorov. Ocenené fotografie postúpili na celoštátne kolo súťaže.
Pred vernisážou sa konal rozborový seminár, kde mali súťažiaci autori možnosť konzultovať
svoje fotografie s porotou. Zaradenie novej kategórie „experiment“ prinieslo nové výzvy
a možnosti pre autorov, čoho dôkazom je aj úspech našej autorky Ivy Liptákovej. Projekt
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
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Fotografia 2021
13. ročník výstavy prezentoval najnovšiu tvorbu 13 neprofesionálnych fotografov. Kolekcia
ponúkala 65 fotografií. Tematicky v nej prevládala pouličná fotografia, portrétna fotografia,
krajinná scenéria, fragmenty architektúry a objavila sa aj kolorovaná fotografia. Hlavnou
myšlienkou podujatia bolo prezentovať každoročne najlepšie diela, ktoré si vybrali autori sami.
Výstava najlepšie prezentuje úroveň našich fotografov a zároveň vystihuje smer akým sa uberá
dnešná fotografia na Spiši. Foyer SKCaK, Zimná 47
Cineama
Realizovali sme regionálne kolo 29. ročníka súťažnej prehliadky neprofesionálneho filmu.
Prehliadka ako taká sa nekonala vzhľadom k pandemickým okolnostiam prezenčne, účastníci
si však jednotlivé filmy mohli napozerať sami v pohodlí svojho domova. Vyhodnotenie a rozbor
súťažných filmov prebehlo online formou. Celkovo sa do regionálneho kola zapojilo 10 snímok
v žánrových kategóriách: animovaný film, hraný film, experiment a minútový film. Mnohé boli
úspešné aj na regionálnom či celoštátnom kole.

6.1.5 Neprofesionálna výtvarná tvorba
Maliarky
Štyri ženy, štyri výtvarníčky, štyri členky Art klubu oslavujúce svoje životné jubileá. Výstava
predstavila to najlepšie z celoživotnej tvorby Anny Paličkovej, Gertrúdy Hojstričovej, Danky
Koškovej a Alexandry Dutkovej. Každá autorka má svoj jedinečný rukopis a obľúbené
maliarske techniky. Z dôvodu lockdawnu bola výstava realizovaná aj online formou
prostredníctvom nášho webu a facebooku. Výstavná miestnosť SKCaK, Zimná 47
Spišská paleta
Výstava výtvarných diel 8 členov Art klubu prezentujú ich najnovšiu tvorbu vytvorenú za
posledný rok. Autori nie sú obmedzení formátmi, témou ani technikou, prezentujú svoju
vlastnú tvorbu, svoje cítenie a myšlienkové pochody. Výstava pomáha prezentovať
a podporovať talenty spišských umelcov. Foyer SKCaK, Zimná 47
Ján Ilkovič
Autorská výstava fotografií člena Foto klubu Spiš, Jána Ikoviča prezentujúca jeho tvorbu.
Mladý fotograf má veľký talent a reprezentuje náš región prostredníctvom fotografií na
rôznych zahraničných webových portáloch. Autor sa venuje vo svojej tvorbe fotografovaniu
slovenskej prírody a dokumentuje ju. Foyer SKCaK, Zimná 47
Uličníci
Výstava fotografií Fotomasa a básní Martina Horbala pri príležitosti 40. výročia Spišského
literárneho klubu. Išlo o netradičné spojenie vizuálneho a literárneho umenia ‐ básne
a fotografie. Foyer SKCaK, Zimná 47
Zimmerman
Autorská výstava výtvarných diel člena Art klubu Radovana Zimmermana. Autor aktívne tvorí
od roku 2000 a svojimi dielami reprezentuje región Spiš po celom svete. Radovan je členom
Art klubu a pravidelne sa zúčastňuje výstav a súťaží. Na výstave prezentoval diela vzniknuté za
ostatný rok. Vo svojej tvorbe sa rozhodol zintenzívniť farebnosť a očariť tak pozorovateľa na
prvý pohľad. Výstavná miestnosť SKCaK, Zimná 47

30

Židovská SNV
Putovná výstava výtvarných diel s tematikou židovstva v spolupráci s občianskym združením
K‐art. Poplenérová výstava jubilejného 10. ročníka košického medzinárodného plenéru vznikla
v Košiciach. Práve tam mali účastníci zobrazovať hlavnú tému, ktorou boli „židovské Košice“.
Diela neprofesionálnych maliarov reflektujúce na židovský odkaz. Po roku výstava pokračovala
do Humenného, Kežmarku a Banskej Štiavnice a zavítala aj k nám. V každom meste lokálni
neprofesionálni výtvarníci pridávali svoje diela a zväčšovali tak objem výstavy a zároveň
vyjadrovali svoj pohľad na vlastnú židovskú obec. Z nášho Art klubu sa k výstave pripojili diela
autorov: výtvarníčka Viera Ruschová a diela fotografov: Iva Liptáková, Jirko Salzman, Anna
Slebodová, Veronika Krajňáková. Výstavná miestnosť SKCaK, Zimná 47
Vesmír očami detí
Výstava regionálneho kola 36. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže sa konala online od 18.
3. 2021. Vyhlasovateľom súťaže je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Výstava
reprezentovala detské vnímanie a predstavivosť a ústrednou témou bol vesmír. Súťažiaci boli
rozdelení do 5 kategórií: žiaci z materských, základných a základných umeleckých škôl
z okresov Spišská Nová Ves a Gelnica. Odborná porota v zložení Mgr. art. Nikola Babjaková,
Mgr. art. Dominika Vojtášová a Veronika Vlašicová vybrali 5 najlepších diel z každej kategórie,
ktoré následne postúpili na celoslovenské kolo súťaže. Online výstava
Výtvarné spektrum
Výstava regionálneho kola 58. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej
výtvarnej tvorby sa konala online. Vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum
Bratislava z poverenia Ministerstva kultúry SR. Do súťaže sa zapojilo 14 autorov so 44 dielami,
ktorí boli rozdelení do dvoch vekových skupín. Každá obsahovala tri kategórie – maľba, kresba
a grafika, priestorová tvorba. Špeciálnu skupinu tvorili kategórie insitná tvorba, digitálna
maľba a experiment. Diela neprofesionálnych výtvarníkov hodnotila odborná porota v zložení
Mgr. art. Diana Čižmárová, Ing. arch. Stanislava Kočišová a Veronika Vlašicová. Ocenených
bolo 14 diel, ktoré postúpili na krajské kolo súťaže. Výstava každoročne pomáha rozvíjať
a hľadať nové talenty v oblasti výtvarného umenia. Online výstava
Umenie v parku
Vernisáž a výstava 6. ročníka súťaže výtvarných diel a fotografií, ktorú organizuje občianske
združenie Život v meste v spolupráci so Spišským kultúrnym centrom a knižnicou. Vzhľadom
na pandemickú situáciu sa v tomto ročníku nekonala súťaž, ale podujatie bolo realizované ako
výstava výtvarných diel a fotografií. Zapojiť sa mohli neprofesionálni výtvarníci a fotografi od
15 rokov. Výtvarné diela na výstavu vyberala kurátorka Mgr. Zuzana Juháziová. Fotografie
posudzoval spišský fotograf Peter Majkut. Aj napriek tomu, že sa tento ročník nekonal formou
súťaže, organizátori sa rozhodli štyrom vybraným autorom udeliť špeciálne ceny. Na výstavu
sa celkovo prihlásilo 18 neprofesionálnych výtvarníkov a 20 neprofesionálnych fotografov. Na
výstavu bolo vybraných 16 výtvarných diel a 12 fotografií.
Let’s dance
Výstava diel mladej profesionálnej maliarky Mgr. art. Paulíny Halasovej, ktorej tvorba má
príklon k figurálnej maľbe a prihliada na fenomény súčasnosti z feministického pohľadu sveta
instagramovej generácie. Umelkyni bola poskytnutá metodická pomoc a výstavné priestory.
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Pre návštevníkov SKCaK to prinieslo novú ponuku a oživenie vzhľadom k štandardnej ponuke
prezentácie výlučne neprofesionálnych autorov. Tvorba autorky bola zároveň vzorom
a motiváciu pre tvorbu našich neprofesionálnych umelcov. Výstavná miestnosť
SKCaK, Zimná 47

6.1.6 Menšinová kultúra
V dôsledku pandemických opatrení v súvislosti s Covid‐19 sme nerealizovali tieto plánované
podujatia:
Makovická struna
Regionálna súťažná prehliadka v speve rusínsko‐ukrajinských piesní.
Hospodi pomiluj
Regionálna prehliadka cirkevných speváckych zborov východného obradu.

6.1.7 Zborový spev
Viva il canto
Realizácia 5. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky dospelých speváckych zborov
15. ‐ 16. 10. 2022 v priestoroch Koncertnej sály Reduta v Spišskej Novej Vsi, pod odbornou
garanciou Národného osvetového centra, v záštite primátora mesta Spišská Nová Ves, za
finančnej podpory Fondu na podporu umenia.
Podujatie sa podarilo zorganizovať v „plnej paráde“ aj napriek neľahkej pandemickej situácii
v súvislosti s Covid‐19 a dodržaní všetkých protipandemických opatrení v čase 1. stupňa
ohrozenia (červená farba).
Festival odštartoval slávnostný otváracím galakoncertom, kde sa svojou umeleckou
produkciou predstavil komorný miešaný spevácky zbor Cantica Collegium musicum z Martina,
pod vedením zbormajstra Štefana Sedlického. Súčasťou programu bol aj workshop o hlasovej
výchove pre dirigentov a spevácke zbory s lektorkou Darinou Andučič‐Tóthovou.
Celé podujatie bolo zaznamenávané TV Redutou a s posunom 2 hodín streemované cez náš
youtube OsvetaSNV.

6.1.8 Komorná hudba
Divertimento musicale
Do postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej komornej hudby sa prihlásilo len jedno
hudobné teleso za Košický kraj. Vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu sme vyššie kolo
súťaže realizovali v spolupráci s Podtatranským osvetovým strediskom. Krajské kolo súťaže sa
uskutočnilo formou hodnotenia videozáznamov súťažných vystúpení a hodnotenie poroty
prebehlo 13. novembra 2021 v Podtatranskom osvetovom stredisku v Poprade – Spišskej
Sobote. Odborný seminár sa uskutočnil prostredníctvom platformy Zoom.
Porota v zložení ‐ Mgr. art. Ján Samsely (Košice ‐ predseda poroty, Mgr. art. Peter Slávik
(Košice) ‐ člen poroty, PaedDr. Mária Budzáková (Stará Ľubovňa) ‐ členka poroty, rozhodla, že
v krajskom kole Košického kraja, v 1. vekovej skupine ‐ Inštrumentálne zoskupenia od tria po
noneto, získali Zlaté pásmo s návrhom na postup do celoštátneho kola ‐ súbor priečnych fláut
SYRINX zo Základnej umeleckej školy v Spišskej Novej Vsi, pod vedením pedagogičky Mgr.
Denisy Kotradyovej, Dis. art.

32

6.1.9 Spišský literárny klub
Rok 2021 sa niesol v znamení 40. výročia vzniku Spišského literárneho klubu. Pri tejto
príležitosti bol vydavateľstvom FAMA art vydaný zborník Priúzko, ktorý je štvrtým výberom
prác členov klubu a jeho ambíciou je priblížiť aktuálnu tvorbu knižne či časopisecky
etablovaných autorov.
Napriek pandémii sa nám podarilo v roku 2021 zorganizovať tri stretnutia Spišského
literárneho klubu na pôde našej inštitúcie. Dve klasické stretnutia členov klubu a na jeseň sme
zrealizovali výjazdové stretnutie do Gelnice, kde sme v spolupráci s kultúrnym oddelením
mesta Gelnica zorganizovali literárny večer pod známym názvom nášho dlhoročného projektu
Hokerlík, v rámci ktorého sme odprezentovali nielen autorskú tvorbu členov klubu, ale
i spomínaný zborník Priúzko, prednášku o komiksovej tvorbe či histórii literatúry na Spiši.
Večer bol spojený okrem hudobného sprievodného programu aj s uvedením výstavy Uličníci v
Gelnici, kde sa predstavili členovia klubu so svojimi fotografiami a básňami. Výstava mala
premiéru v septembri v našich výstavných priestoroch v Spišskej Novej Vsi.
Počas roka 2021 vyšlo nespočetné množstvo autorskej tvorby, dramatickej tvorby, recenzií či
odborných textov v rôznych literárnych periodikách a médiách, naši členovia sa predstavili na
rôznych literárnych a kultúrnych podujatiach, kde prezentovali nielen svoju tvorbu, ale
i činnosť klubu.

6.2 HLAVNÁ ČINNOSŤ ‐ KNIŽNICA
6.2.1 Knižničné fondy
Rok

2020

Prírastky

1 708

2 073

Úbytky

5 696

3 413

84 422

83 082

Počet KF celkom

2021

Prírastky knižničného fondu podľa druhov literatúry
Druh literatúry

Počet zväzkov
kúpa

Dar

náhrada

Spolu

umelecká lit. pre dospelých

459

492

3

954

odborná lit. pre dospelých

320

150

5

475

umelecká lit. pre deti a mládež

439

123

2

564

odborná lit. pre deti a mládež

42

38

0

80

Spolu

1 260

803

10

2 073

Prírastky knižničného fondu podľa pracovísk
Pracovisko

Počet zväzkov
kúpa

Dar

náhrada

spolu

Cena
€

Úsek beletrie

312

278

2

592

3 369,42

Úsek odbornej literatúry

277

119

5

401

3 710,54

ÚLDM

343

108

1

452

2 836,47

Pobočka Mier

293

280

2

575

2 691,95

Regionálna literatúra

11

15

0

26

154,92
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Študovňa pre mládež

1

0

0

1

12,95

Študovňa pre dospelých

22

3

0

25

679,53

Ekonomický útvar

0

0

0

0

0

Metodika

1

0

0

1

7,84

Spolu

1 260

803

10

2 073

13 463,62

Úbytky knižničného fondu podľa druhov literatúry
Druh literatúry

Počet zväzkov

umelecká literatúra pre dospelých

1 676

odborná literatúra pre dospelých

308

umelecká literatúra pre deti a mládež

1 302

odborná literatúra pre deti a mládež

127 (z toho 20 ŠZ)

Spolu

3 413 (z toho 20 ŠZ)

Úbytky knižničného fondu podľa pracovísk
Pracovisko

Počet
Zväzkov

Úsek beletrie

1 336

Úsek náučnej literatúry

223

Študovňa pre dospelých

10

Regionálna literatúra

6

Úsek literatúry pred deti a mládež

1 234

Študovňa pre deti a mládež

42

Pobočka Mier

550

Metodika

0

Ekonomický útvar

12

Spolu

3 413

Celkový stav knižničného fondu k 31. 12. 2021 je 83 082 knižničných jednotiek vo finančnej
hodnote 214 969,06 €.
Prehľad podľa druhov literatúry
Druh literatúry

Počet
Zväzkov

umelecká literatúra pre dospelých

29 577

odborná literatúra pre dospelých

32 930

umelecká literatúra pre deti a mládež

15 947

odborná literatúra pre deti a mládež

4 628

Spolu

83 082

Prehľad o celkovom počte knižničných jednotiek podľa pracovísk
Pracovisko

Počet
zväzkov

Úsek beletrie

22 442

Úsek náučnej literatúry

27 612
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Študovňa pre dospelých

1 631

Regionálna literatúra

2 297

Úsek literatúry pred deti a mládež

15 675

Študovňa pre deti a mládež

1 147

Pobočka Mier

11 692

Metodika

25

Ekonomický útvar

13

Spolu

83 082

Stav špeciálnych dokumentov bol 211 zv. (AV‐72, EZ‐22, Hudobniny‐59, Mapy‐58)
Špeciálne zbierky

Počet

DVD

5

CD‐ROM

22

CD

13

Videokazety

54

Hudobniny

59

Mapy

58

Spolu

211

Do čitárne a na iné pracoviská knižnice dochádzalo 56 titulov periodík (58 ks), z toho 38
titulov (40 ks) bolo doplnených kúpou a 14 titulov darom a 4 tituly darom (nepredajné prílohy).
Za periodiká bola uhradená suma 3 455,89 €. Z odoberaných periodík bolo 1 české (Burda). Z
darovaných periodík bolo 10 regionálneho charakteru, doplnených ako povinný výtlačok:
Gelničan, Hlásnik ‐ informačný spravodajca občanov Margecian, Horizont ‐ kultúrno‐
spoločenský mesačník obce Rudňany, Ičko ‐ kultúrno‐spoločenský mesačník mesta SNV,
Krompašský spravodajca, Obecné noviny Nálepkovo, Pokoj a dobro, Prakovské noviny,
Slovinský občasník, Smižiansky hlásnik. Kúpou boli doplnené 2 tituly regionálnych periodík ‐
My Noviny Spiša a Korzár. Knižnica má vo fonde 12 titulov regionálneho charakteru.
Z rozpočtu KSK bolo na nákup KF použitých 11 895,21 €.

6.2.2 Služby
Počet používateľov
Pracovisko

Registrovaní
používatelia
2020
2021

Rozdiel

Úsek beletrie + ÚNL

1 054

1 007

‐47

ÚLDM

407

322

‐85

Dospelí

225

217

‐8

Deti

203

188

‐15

Spolu

1 889

1 734

‐155

Pobočka Mier

Počet registrovaných používateľov sa v roku 2021 znížil v porovnaní s rokom 2020 o 155.
Tento pokles ovplyvnilo zatvorenie knižnice pre COVID‐19 a pre obmedzenia s tým
spojené.
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Prehľad absenčných + prezenčných výpožičiek podľa druhu knižničných jednotiek
Knižničné jednotky

Rok 2020

Rok 2021

Rozdiel

Odborná literatúra pre dospelých

18 523

18 390

‐133

Krásna literatúra pre dospelých

35 345

36 134

+785

Odborná literatúra pre deti a mládež

3 847

2 818

‐1 029

Krásna literatúra pre deti a mládež

15 756

16 280

+524

Periodiká
Iné...(kartografické dokumenty, tlač.
Hudobniny)
Výpožičky celkom

3 512

1 834

‐1 678

164

218

+54

77 147

75 674

‐1 473

Prehľad absenčných a prezenčných výpožičiek na pracoviskách SK /rok 2021/
Oddelenie

Absenčné
Výpožičky

Prezenčné
výpožičky

Výpožičky
abs. + prez.

Centrum

57 443

475

57 918

Pobočka

17 190

566

17 756

Spolu

74 633

1 041

75 674

Počet výpožičiek v roku 2021 poklesol v porovnaní s rokom 2020 o ‐1 473, dosiahol stav
75 674.
Od 20. 12. 2021 knižnica sprístupnila svojim čitateľom e‐knihy, ktoré si v období od 20. 12.
2021 do 31. 12. 2021 vypožičalo 10 čitateľov 14 elektronických kníh.

6.3 REGIONÁLNA ČINNOSŤ
6.3.1 Metodická činnosť
6.3.1.1 KNIŽNICA
Boli zrealizované 5 metodické návštevy:
‐ Obecná knižnica Spišský Hrušov, 2x
‐ Obecná knižnica Vojkovce
‐ Obecná knižnica Hnilčík
‐ Mestská knižnica Spišské Vlachy
Počas metodických návštev bola konzultovaná pravidelná činnosť knižníc, nákup knižničného
fondu, resp. rozhovory so starostami obcí s cieľom zvýšenia financií pre tento účel. Knihovníci
boli usmerňovaní v oblasti základných knižničných činností, k získavaniu nových čitateľov a k
udržaniu stálych čitateľov, k vyraďovaniu zastaraných knižničných fondov a k potrebe
vykonávania revízií a k spôsobu ich vykonania, k získavaniu finančných prostriedkov z
grantových programov MK SR, o ktorých metodička aktuálne informovala obecné úrady v čase
podávania žiadostí.
V roku 2021 metodička spracovala štatistiku obecných a mestských knižníc okresov Spišská
Nová Ves a Gelnica a spracované informácie poslala metodickému centru do Košíc. Vydala
„Regionálny knihovník“, v ktorom sú spracované informácie o jednotlivých obecných
a mestských knižniciach okresov Spišská Nová Ves a Gelnica z pohľadu plnenia určených
štandardov MK SR.
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Stav obecných knižníc v okrese Spišská Nová Ves
Počet obecných knižníc: 25 z toho:
a/ s profesionálnym pracovníkom: 1
b/ s neprofesionálnym pracovníkom: 24 c/ stagnujúce knižnice: 3
Počet mestských knižníc: 2
Stav obecných knižníc v okrese Gelnica
Počet obecných knižníc: 11
z toho:
a/ s profesionálnym pracovníkom: 1
b/ s neprofesionálnym pracovníkom: 9 c/ stagnujúce knižnice: 1
Počet mestských knižníc: 1
6.3.1.2 OSVETA
Referentka kultúrno‐osvetovej činnosti poskytovala metodickú pomoc členom Art klubu
a Foto klubu Spiš. Z dôvodu pandémie sa nerealizovali mnohé plánované stretnutia členov
klubov. Bolo realizovaných vyše 50 individuálnych stretnutí, ktoré viedli k pomoci s prípravou
diel na regionálne kolá súťaži (Výtvarné spektrum, Amfo), prípravu diel na individuálne
a klubové výstavy. Metodická pomoc spočívala predovšetkým v radách k tvorbe, ako
pokračovať v dokončení diela, na čo sa zamerať. Rady smerovali k tomu, aby autori vkladali
myšlienky do svojich diel, a tak napredovali v osobnej tvorbe a získavali väčšie úspechy na
regionálnych a celoštátnych kolách súťaží.
V priebehu súťaže Výtvarné spektrum, ktoré sa kvôli pandemickej situácii konala online, bol
účastníkom poskytnutý odborný seminár s porotcami prostredníctvom emailovej
komunikácie.
Členom Art klubu a Foto klubu bola taktiež poskytovaná celoročná nepretržitá metodická
pomoc v online priestore prostredníctvom chatu na platforme Facebook, kde máme práve
pre tieto účely zriadený firemný profil a vytvorené špeciálne skupiny do ktorých autori
pridávajú svoje diela a konzultujú ich s referentkou kultúrno‐osvetovej činnosti.
V oblasti výtvarnej a fotografickej tvorby boli metodicky usmerňované a realizované
prezenčne 3 workshopy (z pôvodne 5 plánovaných) s názvom Homo universalis. Výber
lektorov, tém a techník tvorby vychádzal z aktuálnej potreby členov klubov a aj širokej
verejnosti. Bolo sledované a zohľadňované to, v čom sa neprofesionálni umelci potrebujú
zlepšiť a čo nové sa môžu a potrebujú naučiť.
Výrazná metodická pomoc bola poskytnutá pri realizácii celoštátnej detskej výtvarnej súťaže
Ilustrácia mojimi očami (príprava propozícií, grafický návrh plagátu, účasť v porote).
V oblasti moderného výtvarného umenia bola prostredníctvom workshopu Graffiti v lavici
poskytnutá metodická pomoc žiakom ZŠ Bystrany (ide o marginalizovanú skupinu Rómov).
Obdobná metodická pomoc bola poskytnutá účastníkom letného prázdninového workshopu
s identickým názvom.
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V rámci metodickej pomoci určenej pre školské kluby a žiakov ZŠ sme vo vianočnom období
vytvorili 5 autorských tutoriálov s názvom Guľovačka v online priestore na webe a sociálnych
sieťach našej inštitúcie. Vo vlastnej réžii sme realizovali: námet, kameru, strih, grafiku,
postprodukciu a samotnú realizáciu tutoriálov, zameraných na zručnosti, výrobu vianočných
ozdôb a doplnkov, poéziu a prózu pre detského čitateľa a umelecké slovo.
Súčasťou
súťaží:
‐
‐
‐
‐
‐

metodickej pomoci bola aj účasť zamestnancov SKCaK vo viacerých porotách
regionálne kolo Výtvarné spektrum
regionálne kolo Vesmír očami detí
Umenie v parku
Ilustrácia mojimi očami
okresné kolo Hviezdoslavov Kubín

V oblasti neprofesionálneho divadla bola poskytovaná celoročná priebežná metodická pomoc
ochotníckemu divadelnému súboru DS J. G. Tajovského v Jaklovciach, ktorá súvisela so
súborom viacerých pripravovaných aktivít (uvedených v časti Neprofesionálne divadlo)
v súvislosti s oslavami 100. výročia vzniku.
V oblasti hovoreného slova bola poskytovaná metodická pomoc jednotlivým základným
školám pri realizácii a príprave nižších kôl súťaže (školské, obvodné), spočívajúca
predovšetkým v usmerňovaní, poskytovaní informácií, konzultácií k propozíciám súťaže,
ponuke a výbere recitačných textov.
V rámci spolupráce so Spišským literárnym klubom, bola počas stretnutí, poskytovaná
metodická pomoc mladým začínajúcim autorom, spočívajúca v hodnotení ich textov
a doporučení konkrétnych literárnych súťaží a aktivít, ktorých sa ako autori môžu zúčastniť.

6.3.2 Bibliografická činnosť
Fond regionálnej literatúry bol v roku 2021 doplnený o 26 zväzkov, vyradených bolo 6 zväzkov.
Ku koncu kalendárneho roka túto skupinu literatúry tvorilo 2 275 zväzkov. K dispozícií sú v
študovni pre dospelých. Záujemcom o informácie týkajúce sa regiónu slúži aj Album
regionálnych osobností.
V roku 2021 pokračovala súbežná článková bibliografia spracovaním regionálnych periodík
okresov Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica. V roku 2021 bolo za rok 2019 vyexcerpovaných: 7
ks mesačník Ičko ‐ Informátor ‐ kultúrno‐spoločenský mesačník mesta Spišská Nová Ves.
V roku 2021 bolo za rok 2020 vyexcerpovaných: 30 ks denník Nový čas, 147 ks denník Korzár,
8 ks My – noviny východu, 6 ks Smižiansky hlásnik, 3 ks Horizont ‐ kultúrno‐spoločenský
mesačník obce Rudňany, 8 ks Krompašský spravodajca, 12 ks Ičko ‐ Informátor ‐ kultúrno‐
spoločenský mesačník mesta Spišská Nová Ves, 2 ks Hlásnik (informačný spravodajca občanov
Margecian, 4 ks Prakovské noviny, 4 ks Slovinský občasník, 4 ks Gelničan, 1 ks Banícke slovo.
V roku 2021 bolo za rok 2021 vyexcerpovaných: 6 ks My – noviny východu, 1 ks Smižiansky
hlásnik, 2 ks Krompašský spravodajca.
Celkom bolo v roku 2021 za obdobie 2019 ‐ 2021 vyexcerpovaných 215 ks regionálnych
periodík a 30 ks denníka Nový čas.
Počet záznamov zapísaných v celoslovenskej databáze VIRTUA v roku 2021
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Regionálne záznamy za rok 2019

55

Nový čas za rok 2020

1

Regionálne záznamy za rok 2020

23

Spolu

79

Zostávajúce vyexcerpované záznamy z regionálnych periodík a Nového Času, ktoré zostali,
budú vpísané do celoslovenského programu VIRTUA v roku 2022.
Všetky regionálne periodiká sú uchovávané a zviazané, mnohé tituly vydávané obcami sú k
dispozícii v archívoch web stránok obecných úradov.
Publikačná činnosť
Mgr. Krajňáková ‐ Časopis KNIŽNICA, Knižnično‐informačný systém Tritius a jeho využitie,
Tritius Library and Information System and Its Use, č. 4/2021

6.3.3 Spolupráca s inými kultúrnymi zariadeniami, rôznymi inštitúciami
Občianske združenia
Život v meste Spišská Nová Ves
K‐Art Košice
DS J. G. Tajovského v Jaklovciach
Zapadnutý Kút Gelnica, združenie Volovské
Gelnickí permoníci
Uljana, Gelnica
Žakarovčan, Žakarovce
Vietor, Prakovce
Spolky
Banícky spolok, Gelnica
Montánny spolok Fénix, Gelnica
Inšitúcie
Národné osvetové centrum
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove
Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň
Gemerské osvetové stredisko
Podtatranské osvetové stredisko
Obecné kultúrne centrum Smižany
Múzeum obce Žakarovce
Nadácie
Nadácia Jozefa Salaja pre Spišské Vlachy a Spiš
Nadácia otvorenej spoločnosti
Kluby
Spišský literárny klub
Vostok klub
Art‐klub, Foto ‐ klub
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Iné inštitúcie/organizácie
Domov dôchodcov na sídlisku Tarča v Spišskej Novej Vsi
Miestny odbor Matice Slovenskej
Materské centrum Dietka
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Spišská Nová Ves
ZUŠ
ZUŠ sv. Jána Krstiteľa, Spišské Vlachy
ZUŠ Dezidera Štraucha, Smižany
ZUŠ Spišská Nová Ves
ZUŠ Gelnica
MŠ a ZŠ
MŠ a ZŠ v okrese SNV, Gelnica
ZŠ Jurské (okr. KK)
SŠ
Spojená škola internátna, Prakovce
Knižnice
Obecná knižnica Margecany, Obecná knižnica Spišský Hrušov, Obecná knižnica Vojkovce,
Mestská knižnica Spišské Vlachy, Obecná knižnica Hnilčík
Obce a mestá
Olcnava, Spišské Tomášovce, Gelnica, Smolnícka Huta, Smolník, Margecany, Žakarovce,
Jurské, Levoča, Spišská Nová Ves
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REGIONÁLNY ROZVOJ

V okrese Gelnica dlhodobo stagnuje tradičná kultúra a ponuka kvalitných kultúrnych podujatí,
ktoré by mali potenciál budovať regionálne kultúrne povedomie založené na miestnych
špecifikách.
Jediná kultúrna inštitúcia v okrese je Banícke Múzeum v Gelnici, ktorému však chýba
kvalifikovaný personál (muzeálny, galerijný, kurátorský), z toho dôvodu táto inštitúcia stagnuje
a nemá jasné smerovanie. Aj napriek týmto reáliám má potenciál stať sa kultúrnym centrom
a vstupnou bránou turizmu pre celý okres.
V roku 2021 sme participovali na organizácií Dňa baníkov v Gelnici, najvýznamnejšieho
podujatia, ktoré oživuje banícku históriu v okrese a udržuje jej tradície stále živé. V
nastávajúcom ročníku sa chceme zamerať na oslovenie mladšej generácie a zatraktívnení
podujatia pre regionálnych návštevníkov ako aj turistov.
Na festivale Gelnické iluminácie sme sa zamerali na oživenie miestnej kultúry pomocou
súčasného umenia a literatúry s dôrazom na participáciu aj lokálnych autorov, čím budujeme
povedomie o miestnej kultúrnej scéne a snažíme sa priniesť nové podnety mladej generácii.
Obci Žakarovce poskytujeme odborné poradenstvo a grafické služby pri budovaní Múzea
obce Žakarovce, ktoré je zamerané na tradičnú ľudovú a banícku kultúru.
V spolupráci s obcou Žakarovce a mestom Gelnica sme podali projekt na vybudovanie
Baníckeho náučného chodníka Po stopách Permoníkov, ktorý má za ciel prepojiť tieto
významné banské lokality.
Pre obec Margecany sme podali projekt so zameraním na oživenie miestnej knižnice
komunitnými aktivitami.
Pre mesto Gelnica sme úspešne získali financie na projekt Cesta remesla, ktorý súborom
remeselných dielní, exkurzií a prednášok má za cieľ prinavrátiť živé remeslá do okresu Gelnica,
projekt zároveň oživí Banícke Múzeum novým typom aktivít.
Pre obec Žakarovce sme úspešne získali financie na projekt Návrat tradícií, ktoré má za cieľ
oživiť tkanie na krosnách a zhotovovanie hlinených omietok. Tento projekt bude jednou z
aktivít, ktorou chceme oživiť miestny Kultúrny dom, najstarší v okrese, ktorý dlhodobo nemá
využitie.
Keďže v okrese absentuje vzájomná informovanosť o kultúrnych podujatiach a atrakciách, dali
sme si za cieľ stať sa prostredníkom medzi jednotlivými obcami, mestom Gelnica a kultúrnymi
zariadeniami.
V Baníckom Múzeu sme v spolupráci s Turistickým Informačným Centrom v Spišskej Novej Vsi
a Regionálnym Informačným Bodom Košice zriadili Okresný Informačný Bod. Informovanosť
o regionálnych atrakciách a špecifikách je na veľmi nízkej úrovni, preto spolupracujeme s
miestnymi samosprávami na vytváraní nových informačných brožúr, ktoré sú určené pre
lokálnych návštevníkov ako aj turistov. Naším dlhodobým cieľom je vytvorenie webovej
platformy, ktorá by zastrešila kultúrne podujatia a cestovný ruch v okrese.
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VYHODNOTENIE EKONOMICKO‐HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI

V súlade s § 12 ods. 1 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením č. 480/2020 Zastupiteľstva
Košického samosprávneho kraja zo dňa 15.12.2020 bol pre SKCaK v Spišskej Novej Vsi
schválený rozpočet:
BEŽNÉ VÝDAVKY:
506.658,‐ €
BEŽNÉ VÝDAVKY NA ČINNOSŤ:
16.227,‐ €
VLASTNÉ PRÍJMY/VÝDAVKY:
22.000,‐ €
CELKOM:
544.885,‐ €
Výdavky bežného/ kapitálového rozpočtu v € podľa zdrojov a programov:
Program
0040100
0040100
0040200
0040800

Zdroj

0040200

41‐001
41‐001
41‐001
41‐001
72g
72a

0040200

72c

0040200

72c

Názov
Z daňových príjmov
Z daňových príjmov – kap.
Z daňových príjmov
Z rezervy KSK
Vlastné príjmy
Dary a granty
/NOC, Embraco/
FPU /SOS 2.500,‐ + SK
5.472,89 /
FPU, FPNM

Schválený
rozpočet
506.658,‐
0,‐
16.227,‐
0,‐
22.000,‐
2.300,‐

Upravený
rozpočet
520.666,50
5.500,‐
26.509,‐
5.000,‐
22.000,‐
2.300,‐

PS: 7.972,89
0,‐

Čerpanie
k 31.12.2021
525.657,50
4.693,‐
26.509,‐
5.000,‐
13.491,61
2.300,‐
4.422,89

63.543,89

65.543,89

Zostatok FPU k 1.1.2022: 0040200 72c: 5.398,59 €
Príjmy bežného /kapitálového rozpočtu v €:
Zdroj
72g
72g
72g
72a
72c
41
41

Názov
Poplatky a platby za predaj
výrobkov, tovarov a služieb
Úroky
Príjmy z dobropisov
Dary a granty
Dary a granty FPU, FPNM
Bežné transféry ‐ KSK
Kapitálové transféry ‐ KSK
CELKOM

22.000,‐

22.000,‐

Čerpanie
k 31.12.2021
13.473,40

0,‐
0,‐
0,‐
5.472,89
522.885,‐
0,‐
550.357,89

0,‐
0,‐
2.300,‐
63.543,89
552.166,50
5.500,‐
645.510,39

5,66
12,55
2.300,‐
58.145,30
450.658,51
4.693,‐
529.288,42

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet
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8.1 ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE
Ukazovateľ

Schválený rozpočet

Bežný transfer

Skutočnosť /čerpanie k 31.12

544.885,‐

579.666,50

640.010,39

0

5.500,‐

4.693,‐

544.885,‐

645.510,39

529.288,42

Kapitálový transfer
Spolu

Upravený rozpočet

Príjmy celkom

Výdavky celkom

534.687,01

Príjmy celkom

529.288,42

Transfer od
zriaďovateľa

644.703,39

561.843,89

Výdavky celkom

Mzdy, platy a OOV

529.288,42

247.025,01

Granty a
transfery

Príjmy z
prenájmu

67.843,89

0

Odvody

Tovary a služby

90.254,92

Výdavky celkom

13.491,61

Zostatok
prostriedkov z
predch. rokov
7.972,89 /FPU/

Bežné transfery

Kurzové rozdiely

19.329,35

0

Iné nedaňové
príjmy

167.986,14 /BV/
+ 4.693,‐ /KV/

Výdavky na prevádzku

Výdavky na činnosť

529.288,42
437.334,12

91.954,30

8.2 SPRÁVA MAJETKU
8.2.1 Opravy a údržba
Celkový objem financií

Poznámka
Údržba budovy, auta, zariadení, revízie, materiál na údržbu
auta, budovy

15.419,65

Najvýznamnejšie opravy a údržba
Názov akcie

Realizované práce

Objem
finančných
prostriedkov

Zdroj financovania

11.334,37

41‐001

432,‐

41‐001

237,60

41‐001

Výmena plynových
kotlov

Výmena kotlov, revízia, plynové
skúšky

Údržba telekom.
techniky

Servis telefón. ústredne

Čistenie a revízia
komínov

Revízia komínov

Revízia has. prístr.

Revízia HP

226,‐

41‐001

Servis výťahu

Servis výťahu

231,‐

41‐001

Poznámka

43

8.2.2 Investície: Rekonštrukcie, novostavby

Názov akcie

Termín
realizácie
celej
investičnej
akcie
(začiatok –
koniec)

BIBLIOBOX

Realizované práce
v danom roku

Objem finančných
prostriedkov

Zdroj
financovania

Poznámka

2021

4.693,‐

KSK

Nákup zariadenia

8.2.3 Prehľad o aktuálnych nájomných zmluvách
Nájomník

Trvanie nájomného
vzťahu od ‐ do

Výška získaných prostriedkov z nájmu
(vrátane služieb spojených s nájmom)
za rok 2021

Objekt – stručná špecifikácia,
adresa

Prenajímateľ ‐
vlastník

Trvanie nájomného
vzťahu od ‐ do

Výška výdavkov na nájom (vrátane
služieb spojených s nájmom) roku
2021

Pobočka Mier, Šafárikovo nám. 7,
SNV

MKC SNV

Objekt – stručná špecifikácia,
adresa
‐‐‐‐

Od 30.4.2016 ‐ trvá

Výpožička – platba za EE 1.065,‐

TRITIUS SOLUTION BRNO

TRITIUS SOLUTION
BRNO

Od 28.8.2018 ‐ trvá

Nájom za knižničný program TRITIUS

OVERALL Slovakia, s.r.o. SNV

OVERALL Slovakia,
s.r.o. SNV

Od 1.1.2021 ‐ trvá

Nájom nebytových priestorov ‐ garáž
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8.3 PROJEKTOVÁ ÚSPEŠNOSŤ
PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ
Cieľ
projektu ‐
stručne
Názov projektu

EMBRACO
KNIHY

Nákup kníh

NOC

Refundácia
nákladov:
Hviezdosla
vov Kubín,
Výtvarné
spektrum,
Viva il
Canto

SPIŠSKÉ
FOLKLÓRNE
SLÁVNOSTI

VIVA IL CANTO

VIVA IL CANTO
DIVERTIMENTO
MUSICALE
AMFO 2021

VZDEl. AKTIVITY

RANDE S
LEPORELOM
DAJME ČÍTANIU
DLHODOBÚ
PRIDANÚ
HODNOTU
WORKSHOP VED.A
DIRIGENTOV
SPEVÁCKYCH
ZBOROV
HOSPODI POMILUJ
Zostatok z r. 2020

Nákup kníh

FPNM

Finan
čný
zdroj,
progr
am,
podpr
ogra
m
72a
00402
00

Získaná
dotácia

Zdroje z
KSK

Vlastné
zdroje

Ostatné

Spolu

500

0

0

0

500

20.7.‐
4.8.21

72a
00402
00

600

0

0

0

600

25.2.‐
22.6.21

72c
00402
00

20.000,‐
čerpané
0,‐

0

0

0

0,‐

nerealizo
vané

72c
00402
00
72a
00402
00
72c
00402
00
72c
00402
00

17.000,‐
Čerpané
13.872,68
1.200,‐
čerpané
720,98
2.500,‐
čerpané
0,‐
2.000,‐
Čerpané
2.000,‐

2.046,40

0

0

15.919,08

0

0

0

720,98

0

0

0

0,‐

233,‐

0

0

2.233,‐

72c
00402
00

5.000,‐
Čerpané
2.980,40

600,20

0

0

3580,60

72c
00402
00
72c
00402
00

1.571,‐
čerpané
1.571,‐

243,50

0

0

1.814,50

1.5.‐
30.9.2021

4.000,‐
čerpané
101,41

0

0

0

101,41

10.8.21.‐
30.6.2022

Zostatok
k 1.1.22
3.898,59

72c
00402
00

2.000,‐
Čerpané
1.828,84

122,‐

0

0

1.950,84

1.9.‐
1.11.2021

Vrátené
FPU
171,16

72c
00402
00

1.500,‐
Čerpané
0,‐

0

0

0

0

r. 2022

Zostatok
k 1.1.22
1.500,‐

Termín
realizácie

Skutočné náklady projektu

15.10. ‐
16.10.202
1
15.10.‐
16.10.202
1

11.1. –
26.11.202
1
1.1. ‐
15.1
2.20
21

7.972,89
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Poznámka

Vrátené
FPU
20.000,‐
Vrátené
FPU
3.127,32
Vrátené
NOC
479,02
Vrátené
FPU
2.500,‐

Vrátené
FPU
2.019,60

NESTARNÚCE
OBJAVOVANIE
BOHATSTVA KNÍH
SPIŠSKÍ CTITELIA
TÁLIE
DIVADELNÉ
JAKLOVCE

Nákup kníh

72c
00402
00
72c
00402
00
72c
00402
00

4.422,89
1.050,‐
Čerpané
0,‐
2.500,‐
Čerpané
0,‐

0

0

0

0

0

0

0

0

2.9.2020
–
30.6.2021
1.2.2020
–
30.6.2020
r. 2020
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Vrátené
FPU
1.050,‐
Vrátené
FPU
2.500,‐

9

PERSONÁLNA OBLASŤ A ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV

Účasť na školeniach, vzdelávacích podujatiach, seminároch, konferenciách
V čase pandémie viacerí zamestnanci využívali možnosť vzdelávania najmä formou online
školení. Viď príloha č.2.
V rámci návrhu riešenia do budúcna plánujeme v rámci racionalizačných opatrení využívať
absolventskú prax a zamestnávanie pracovníkov so zníženou pracovnou schopnosťou v snahe
zníženia mzdových nákladov. Takýmto spôsobom zároveň chceme zvýšiť sociálnu politiku
organizácie.
Personálna oblasť a rozvoj ľudských zdrojov
Pracovná pozícia – názov
(v súlade s organizačnou štruktúrou)

Úväzok (v
%)

Počet ľudí –
fyzický stav
k 31.12.2021

Obsadená v roku
2021 (áno/nie)

Pozn.

100%

0

odvolaný
k 31.3.2021

100%

1

poverená
riadením od
1.4.2021

Vedúca KIS

100%

1

Vedúca ETČ

100%

1

Vedúca MaP

100%

1

Administratívny pracovník

100%

1

Referent personalistiky a miezd

100%

1

Grafik a administrátor

100%

1

Referent IT špecialista

100%

1

áno

od 1.8.2021

Referent KOČ, lektor workshopov

100%

1

áno

od 1.10.2021

Referent KOČ, okr. Gelnica

100%

1

áno

od 1.9.2021

100%

1

Referent KOČ, hovorené slovo, ochot. divadlo 100%

1

100%

0

Knihovník

100%

1

Knihovník

100%

1

Knihovník

100%

1

Knihovník

100%

1

Knihovník

100%

1

Knihovník

100%

1

Knihovník

100%

1

Knihovník

100%

1

Knihovník

100%

1

Knihovník

100%

0

MD

0,60%

0

† od
02.11.2021

Technický pracovník

100%

1

Upratovačka

0,86%

1

Upratovačka

0,73%

1

0,40%

0

Riaditeľ
Referent KOČ/Vedúca KOČ/

Referent KOČ, fotografia, výtvarné umenie

Referent KOČ, TĽK, menšiny, zborový spev

Knihovník

Upratovačka

od 1.10.2021,
návrat z MD
obsadené od
10.1.2022

obsadené od
1.2.2022
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Pohyb zamestnancov
Pohyb zamestnancov
Počet zamestnancov k 1.2. 2022 (prepočítaný stav)
Počet zamestnancov k 31.12. 2021 (prepočítaný stav)
Počet novoprijatých
Počet tých, čo odišli

25,27
23,59
3
7

Pozn.
Fyzický stav 26

Od 1. 1. 2021 z dôvodu zlúčenia Spišského osvetového strediska a Spišskej knižnice a vzniku
novej organizácie Spišského kultúrneho centra a knižnice došlo k týmto organizačným
zmenám:
1. 4. 2021 bola poverená riadením Spišského kultúrneho centra a knižnice zástupkyňa
riaditeľa, vedúca KOČ a referentka KOČ Mgr. Monika Tkáčová.
Z organizácie odišli:
K 28. 2. 2021 bolo zrušené pracovné miesto na dobu určitú administratívny pracovník,
archivár. Rozviazaním pracovného pomeru odišla z organizácie Jana Ferencová.
Na vlastnú žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru PhDr. Jozefa Lapšanského, PhD., riaditeľa
Spišského kultúrneho centra a knižnice bol s ním ukončený pracovný pomer 31. 3. 2021.
Zamestnanec bol v dôchodkovom veku.
Na vlastnú žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou bol rozviazaný pracovný pomer
s Mgr. Petrom Horváthom, animátorom kultúry pre folklór k 30. 4. 2021. Zamestnanec bol v
dôchodkovom veku.
Na vlastnú žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou bol rozviazaný pracovný pomer
s Jozefom Findurom, animátorom kultúry, výtvarníkom k 30. 6. 2021. Zamestnanec bol v
dôchodkovom veku.
2. 11. 2021 umrela zamestnankyňa Jana Dubayová.
Z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny bol rozviazaný pracovný pomer s Danou Pĺžovou,
upratovačkou k 9. 12. 2021.
Na vlastnú žiadosť bol rozviazaný pracovný pomer s Máriou Blaškovou, upratovačkou.
Zamestnanec bol v dôchodkovom veku.
Do organizácie boli prijatí zamestnanci:
1. 8. 2021 bol prijatý do pracovného pomeru na novo vytvorenú pozíciu referent IT špecialista
Lukáš Proks.
Na novú zriadenú pozíciu Referent KOČ pre okres Gelnica bola prijatá MA Danica Mlynáriková
od 1. 9. 2021.
1. 10. 2021 bolo vytvorené nové pracovné miesto Referent KOČ, lektor workshopov, ktoré sme
obsadili presunom zamestnankyne zo zastupovania počas MD, pokračovaním pracovného
pomeru, Veronikou Vlašicovou.
1. 10. 2021 nastúpila po materskej a rodičovskej dovolenke Mgr. Miriama Bukovinská.
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10

MARKETING A PROPAGÁCIA

Oddelenie marketingu a propagácie hľadá optimálne možnosti k dosahovaniu cieľov
organizácie ‐ zvýšenie návštevnosti ‐ ponuka kultúrnych služieb. Hlavným cieľom je orientácia
na návštevníka a jeho potreby. Hlavným zmyslom oddelenia je najmä informovať o organizácii
a presvedčiť potenciálnych záujemcov o návšteve inštitúcie a jej podujatí.
Propagačné aktivity
Najvýznamnejšie
propagačné aktivity
Tlačené výstupy

Sociálne médiá

(počet a stručný popis)
Plnofarebné plagáty A3, A2 na každé podujatie distribuované do verejných inštitúcií (úrady,
školy, informačné centrum, obchodné prevádzky)...
City light (veľkoplošný osvetlený propagačný, umiestnený v intraviláne mesta propagujúci
významnejšie podujatia (Knižnica online, Rande s leporelom, Viva il Canto)...
Billboard ‐ Vianočné podujatia v Gelnici
Bulletiny k postupovým súťažiam
OSVETA
Facebook
Počet sledovateľov: 1444
Počet príspevkov: 179
Instagram
Počet sledovateľov: 204
Počet príspevkov: 98
KNIŽNICA
Facebook
Počet sledovateľov: 759
Počet príspevkov 2021: 258
Instagram
Počet sledovateľov: 198
Počet príspevkov 2021: 241

Výstupy v rozhlase,
TV

Spoločný Youtoube SKCaK
Počet sledovateľov: 268
Počet príspevkov (videa): 28
Rádio Košice (2x článok + rozhovor ‐ seriál Život vo Volovských)
RTVS ‐ STV2 Televízna Regina (2x reportáž ‐ seriál Život vo Volovských, 100 rokov ochotníckeho
divadla v obci Jaklovce)
RTVS, pozvánka na tanečnú školu v Spišských Tomášovciach
Rádio Regína, telefonická pozvánka, Amfo, regionálne kolo
Rádio Slovensko, telefonická pozvánka, Židovská SNV
TV Reduta (OSVETA) ‐ reportáž:
Dve výstavy ONLINE
Amfo, kraj
Uličníci
Radovan Zimmermann
Viva il Canto
Nesmú byť zabudnutí
Homo universalis
Foto klub Spiš
Graffiti v lavici
Graffiti prázdninový džem
Let´s Dance
40 rokov Spišský literárny klub
TV Reduta (KNIŽNICA) ‐ reportáž:
Zlúčenie inštitúcií
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-

Nový rok v knižnici
Marec mesiac knihy
Rande s leporelom
Dni európskeho kultúrneho dedičstva
Bibliobox
Chod knižnice
Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

portál Hiking.sk (1x ‐ seriál Život vo Volovských)
portál Outdoorfilmy.sk (1x ‐ seriál Život vo Volovských)
portál Novejša.sk (1x ‐ seriál Život vo Volovských)
Kosiceonline.sk ‐ seriál Život vo Volovských, článok + rozhovor ‐ 2x
Volovske.sk ‐ seriál Život vo Volovských
Kamdomesta.sk ‐ 40 rokov Spišský literárny klub
Gelnica.sk ‐ 40 rokov Spišský literárny klub
portál Spišská 24 ‐ Knižnica pre všetkých
portál Spiš Korzár, 100 rokov ochotníckeho divadla v Jaklovciach
Výnimočné výstupy

Rádio Košice ‐ seriál Život vo Volovských ‐ 2x
RTVS ‐ STV2 Rádio Regina ‐ poplenérová výstava ‐Krajina plná pokladu ‐ 1 x
Televízna Regina ‐ seriál Život vo Volovských, 100 rokov ochotníckeho divadla v obci Jaklovce

Výnimočné tlačené
výstupy

časopis Krásy Slovenska ‐ seriál Život vo Volovských
časopis Gelničan ‐ 40 rokov Spišský literárny klub
časopis Život ‐ Výtvarný plenér
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PRIORITY ROZVOIA ORGANIZACIE NA NASLEDUIUCI ROK 2022

IL

Pldnovan6 khidov6 t'aiiskov6 aktivity na rok2022
Spi5sk6 folkl6rne sldvnosti, 48. rodnik
Dni SpiSsk6ho Jeruzalema, 9. rodnik
Hosoodi oomilui. 11. rodnik
Amfo, krajsk6 kolo, 50. rodnik
Divadeln6 Jaklovce, 2. rodnik
Spi5skd zborov6 dni, 31. rodnik

Pldnovan6 kl'tiiov6 t'aiiskov6 aktivity na rok 2022 - in6
Revizia kniinidn6ho fondu
Realizdcia proiektu IROP

Odstrdnenie stavebntich nedostatkov

L2

PRILOHY

Priloha
Priloha
Priloha
Priloha

d.1
d.2
d.3
d.4

Komentdr
nadregiondlnv folkl6rny festival
ku ltd rno-duchovnV festiva
preh iad ka spevdckych zborov vlichodn6ho obradu
krajsk6 kolo celoStdtnej sUt'ainej prehliadky amat6rskej
I

I

fotografie
festival ochotn[ckeho divadla
regiondlna sU{aind prehliadka zborov6ho spevu

Koment6r
vyplfvaj(ca zo zdkona t.126/2015 Z.2., pldnovand podas

2

tVidriov v mesiacoch i0l-august 2022
kompletnd zmodernizova nie a zvriSe nie hygienickiich
5tandardov v priestoroch kniZnice
zatekanie strechy, zamokanie a zvriSend vlhkos{ okolo
streinlich okien, poikodend historickd fasdda a znidenf
sokel, balk6n v havarijnom stave na budove kniinice

Organizadnd Struktfra
Udast na 5koleniach

Tabulkovri prehl'ad aktivft
Fotodokument6cia

fut, '&,

/"'E'

Vypracovala
Mgr. Monika TkStovd
poveren6 riadenfm
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Príloha č.1 Organizačná štruktúra

Letná 28

, Letná 28

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
Spišského kultúrneho centra a knižnice
platná k 31. 12. 2021

Príloha č.2 Účasť na školeniach

Účasť na školeniach, vzdelávacích podujatiach, seminároch, konferenciách
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)
15)
16)

17)
18)
19)
20)

20. 1. 2021 ‐ Štandard pre verejné knižnice (online seminár). Zúčastnení: Mgr. Dagmar
Krajňáková
27. 1. 2021 ‐ Propagačné materiály (online seminár v rámci cyklického podujatia
Verejná knižnica 4.0 a knihovník). Zúčastnení: Mgr. Krajňáková
3. 2. 2021 ‐ Štatistické zisťovanie o knižniciach SNK (online seminár). Zúčastnení: Mgr.
Krajňáková
10. 2. 2021 ‐ Knižnice na sociálnych sieťach a webe (online seminár v rámci cyklického
podujatia Verejná knižnica 4.0 a knihovník). Zúčastnení: Mgr. Krajňáková
24. 2. 2021 ‐ E‐knihy, e‐výpožičky a ďalšie digitalizované dokumenty (medzinárodný
webinár v rámci cyklického podujatia Verejná knižnica 4.0 a knihovník). Zúčastnení:
Mgr. Krajňáková
24. 2. 2021 ‐ Zázračné kľúče od hravého čítania (online seminár pre pedagógov,
knihovníkov a rodičov). Zúčastnení: PhDr. Sventeková
25. 2. 2021 ‐ Triedy, ktoré (stále) rady čítajú. Krajina čitateľov (online seminár).
Zúčastnení: Bc. Česlová
26. 2. 2021 ‐ Jazyk ako priestor domova (Centrum detskej literatúry, čítania
a slovenskej sekcie IBBY). Zúčastnení: Mgr. Korbová, Bc. Česlová
4. 3. 2021 ‐ Ako zachrániť obecné knižnice SNK (online seminár). Zúčastnení: Mgr.
Krajňáková
23. 3. 2021 ‐ Motivácia v profesii knihovník (interaktívny online seminár). Zúčastnení:
Mgr. Družbacká.
11. 5. 2021 ‐ Spoločenský protokol v knižnici SNK Martin (online seminár). Zúčastnení:
Bc. Česlová
11. 5. 2021 ‐ Crowfunding ako nástroj financovania kultúrnych objektov Nadácia
centra pre filantropiu. Zúčastnení: PhDr. Sventeková
14. 5. 2021 ‐ Slovo dalo slovo ‐ krása umeleckého textu v podaní detského interpreta
(recitačný online webinár, organizovaný Turčianskym kultúrnym strediskom v Martine).
Lektor: Mgr. Zuzana Demková. Zúčastnení: PhDr. Sventeková, Mgr. Tarajčáková, Bc.
Česlová.
14. 5. 2021 ‐ Slovo dalo slovo (certifikovaný online recitačný webinár). Zúčastnení: Bc.
Česlová
18. 5. 2021 ‐ Získavanie darov cez internet (nové spôsoby financovanie kultúrnych
aktivít ‐ Asociácia kultúrno‐osvetových činností). Zúčastnení: PhDr. Sventeková
20. 5. 2021 ‐ Slovo dalo slovo (online školenie + certifikát k vzdelávacej aktivite na
recitačnom webinári pre pedagógov a metodikov ‐ Turčianske kultúrne stredisko
Martin). Zúčastnení: PhDr. Sventeková
26. 5. 2021 ‐ Ako zmysluplne naplánovať program letnej školy (Štátny pedagogický
ústav BA + MŠ). Zúčastnení: PhDr. Sventeková
2. 6. 2021 ‐ Asertívna komunikácia a odolnosť voči stresu (online ‐ SNK Martin).
Zúčastnení: Mgr. Korbová, Bc. Česlová
8. 6. ‐ 9. 6. 2021 ‐ Tlib 2021 ‐ Význam knižníc v kontexte celoživotného vzdelávania
(odborný online seminár). Zúčastnení: Mgr. Družbacká
28. 6. ‐ 29. 6. 2021 ‐ Bibliosféry 2021 Jasná pod Chopkom ‐ predstavenie nových
informačných služieb a technológií (seminár). Zúčastnení: Mgr. Družbacká, PhDr.
Sventeková

21)

22)
23)
24)
25)
26)

27)

28)

29)
30)
31)
32)

33)

34)
35)
36)
37)
38)
39)

8. 9. 2021 ‐ Informačný seminár k predkladaniu žiadostí o nenávratný finančný
príspevok s kódom IROP‐PO7‐SC77‐2021‐75 ‐ Košice ‐ Ministerstvo kultúry SR.
Zúčastnení: PhDr. Sventeková
09. 2021 ‐ Infoseminár k výzve Terra Incognita na rok 2022 ‐ infraštruktúra.
Zúčastnení: MA Mlynáriková
09. 2021 Webinár Živé dedičstvo a vzdelávanie ‐ Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
(CTĽK)). Zúčastnení: MA Mlynáriková
14. 9. 2021 ‐ E‐vzdelávanie v prostredí knižníc ‐ SNK (online seminár). Zúčastnení: Mgr.
Krajňáková
23. 9. 2021 ‐ 2. ročník konferencie k Medzinárodnému dňu materinského jazyka.
Akadémia mladého knihovníka. Zúčastnení: Mgr. Korbová, Bc. Česlová
5. 10. 2021 ‐ Benchmarking verejných knižníc (Cieľom podujatia bolo identifikovať
silné a slabé stránky činnosti knižnice s cieľom podnietiť trvalé zlepšovanie činnosti
knižnice) ‐ SNK (online). Zúčastnení: Mgr. Krajňáková
6. 10. 2021 ‐ Účelný dizajn interiérov knižníc. Celoslovenský odborný seminár s
medzinárodnou účasťou realizovaný pri príležitosti 121. výročia Mestskej knižnice v
Bratislave ‐ Mestská knižnica BA. Zúčastnení: PhDr. Sventeková
10. 2021‐ Informačný seminár s Ministerstvom kultúry SR k Výzve zameranej na
podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou
COVID‐19 IROP‐PO7‐SC77‐2021‐75 (online seminár). Zúčastnení: MA Mlynáriková
10. 2021 ‐ Tréning komunitného organizovania Greenpeace (online seminár). Úvod do
organizovania. Zúčastnení: MA Mlynáriková
10. 2021 ‐ Tréning komunitného organizovania Greenpeace (online seminár).
Storytelling. Zúčastnení: MA Mlynáriková
10. 2021 ‐ Tréning komunitného organizovania Greenpeace (online seminár). Vzťahy
a budovanie “základne”. Zúčastnení: MA Mlynáriková
4. 11. 2021 ‐ Medzinárodná spolupráca & projekty (online seminár zameraný
na výmenu informácií, skúseností, tipov a rád pri realizácii projektov a aktivít
s medzinárodnou účasťou. Spolok slovenských knihovníkov a knižníc). Zúčastnení:
PhDr. Sventeková
24. 11. 2021 ‐ Knižnica v živote dieťaťa 4. ročník. Úloha knižnice, školy, rodiny a ich
vzájomná synergia v záujme rozvoja čitateľstva detí. Zúčastnení: Mgr. Korbová, Bc.
Česlová
11. 2021 ‐ Tréning komunitného organizovania ‐ Greenpeace (online seminár).
Skupinové rozhodovanie a manažment konfliktov. Zúčastnení: MA Mlynáriková
11. 2021 ‐ Tréning komunitného organizovania‐ Greenpeace (online seminár).
Líderstvo. Zúčastnení: MA Mlynáriková
11. 2021 ‐ Tréning komunitného organizovania ‐ Greenpeace (online seminár).
Modely organizovania. Zúčastnení: MA Mlynáriková
11. 2021 ‐ Tréning komunitného organizovania ‐ Greenpeace (online seminár).
Kampaňové plánovanie. Zúčastnení: MA Mlynáriková
11. 2021 ‐ Tréning komunitného organizovania‐ Greenpeace (online seminár).
Komunikácia. Zúčastnení: MA Danica Mlynáriková
8. 12. 2021 ‐ Hovorme o informačnom vzdelávaní I. v rámci projektu „Knižnice
a informačné vzdelávanie (webinár). Zúčastnení: Mgr. Družbacká

40)

41)
42)
43)

16. 12. 2021 ‐ eVypůjčky (online školenie o elektronických knihách organizovala firma
Palmknihy). Zúčastnení: Mgr. Družbacká, Mgr. Tarajčáková, Mgr. Kavatsiuk, PhDr.
Sventeková, Bc. Česlová, Proks
12. 2021 ‐ Tréning komunitného organizovania ‐ Greenpeace (online tréning).
Digitálne organizovanie. Zúčastnení: MA Mlynáriková
12. 2021 ‐ Tréning komunitného organizovania ‐ Greenpeace (online tréning).
Zhrnutie & Čo ďalej? Zúčastnení: MA Mlynáriková
12. 2021 ‐ Infoseminár k výzve Terra Incognita na rok 2022 ‐ podujatia (online
seminár). Zúčastnení: MA Mlynáriková

Príloha č.3 Tabuľkový prehľad aktivít

Tabuľkový prehľad aktivít SKCaK 2021
Spišské kultúrne centrum a knižnica

Termín

Názov podujatia

Forma

Stručný popis

Miesto
konania

Počet
Počet
Počet
účinkujúPočet
platia- neplatiaSpoluorga
Projek cich (lektor, návštev
Cieľová skupina
cich
cich
Vydaje €
ni-zátor
t
prednášajú- níkov
návštev návštevníci, autor,
spolu
níkov
kov
vystupujúci )

Príjmy €

Zoznam
prispevkov

Dosah
prispevkov

Interakcie
prispevkov

12

2234

198

1

186

12

JANUÁR
4.1. - 31.1.

KNIHOMILKA ODPORÚČA

Online

11.1. - 12.2.

FOTOGRAFIA

Výstava bez
Klubová výstava Foto klubu Spiš za rok 2020
vernisáže Online

12.1.

AKO SOM SA STAL
KNIHOMOĽOM

Online

13.1. - 17.2.

MALIARKY

Jubilejná výstava diel členiek ART klubu Alexandra Dutková, Anna Paličková, Gerta
Výstava bez
online
vernisáže Online Hojstričová, Danka Košková

14.1. - 31.12.

VÝROČIA A SVIATKY

Online

Pripomínanie si aktuálnych knižných výročí

online

široká verejnosť

23

3541

225

18.1 - 24.2.

CITÁTY O KNIHÁCH

Online

Knižné zamyslenie na každý deň

online

široká verejnosť

30

3946

261

22.1 - 19.11.

KNIŽNÉ NOVINKY

Online

Predstavovanie nového knižničného fondu

online

široká verejnosť

28

4004

300

21

3181

212

Predstavenie nového zaujímavého knižného titulu

Príbeh o tom, ako sa stať milovníkom kníh

online

deti MŠ a ZŠ

online

fotografi široká
verejnosť

online

široká verejnosť

výtvarníci široká
verejnosť

14

4

500

500

0,00

0,00

500,00

500,00

90,00

180,00

0,00

0,00

FEBRUÁR
1.2. - 26.2.

LOCKDOWN - AKO HO
PREŽIŤ A NEZBLÁZNIŤ SA

Online

Knižné tipy a námety aktivít na každý deň

online

široká verejnosť

1.2. - 31.3.

LITERÁRNY REGIÓN SPIŠ

Online

Kvíz pre dospelých o tom, ako poznáš Spiš

online

široká verejnosť

1

50

0,00

50,00

50,00

0,00

01.2. - 5.3.

VESMÍR OČAMI DETÍ

Výtvarná súťaž,
Detská výtvarná súťaž zameraná na oblasť vesmíru
online výstava

online

deti MŠ žiaci ZŠ,
ZUŠ, široká
verejnosť

54

400

0,00

400,00

50,00

0,00

22.2.

KVAK A ČĽUP SÚ
KAMARÁTI

Online

Online rozprávka v podaní pracovníčky knižnice

online

deti ZŠ a MŠ

1

115

14

23.2.

STRETNUTIE S POÉZIOU

Online

Slovenský politik, básnik a publicista - Viliam Paulíny Tóth - 195. výročie narodenia online

široká verejnosť

2

209

25

25.2. - 1.4.

VÝTVARNÉ SPEKTRUM

Výstava bez
Súťažná výstava výtvarných prác členov ART klubu pri SOS
vernisáže Online

online

výtvarníci, široká
verejnosť

15

600

0,00

600,00

80,00

0,00

MAREC
výstavná
miestnosť
SOS

žiaci ZŠ študenti
SŠ

Súťažná výstava
Regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby
Online

online

fotografi široká
verejnosť

TÝŽDEŇ "OTVORENÝCH"
DVERÍ

Online

Online prezentácia priestorov a činnosti knižnice

online

široká verejnosť

6

935

121

1.3. - 12. 6.

KNIHOVNÍČKY
ODPORÚČAJÚ

Online

Knižné tipy, ktoré odporúčajú knihovníčky z knižnice v SNV svojím čitateľom

online

široká verejnosť

20

3984

246

1.3. - 7.3.

KNIŽNÉ PERLIČKY

Online

To naj z regálov našej knižnice

online

široká verejnosť

3

507

29

2.3. - 13. 4.

KNIHA - MINULOSŤ A
SÚČASNOSŤ

Online

Kniha a knižnice v priereze dejín

online

široká verejnosť

12

2822

256

6.3. - 30. 4.

SLABOSTI SLÁVNYCH
SPISOVATEĽOV

Online

Zaujímavosti zo života slávnych spisovateľov

online

široká verejnosť

1

125

7

8.3.

PIESEŇ A VERŠ ZMIERŇUJÚ
Online
BREMENO KRÍŽA...

Literárna hodinka

online

široká verejnosť

1

155

18

Ekologické vzdelávanie - prezentácia najväčšej časti Slovenského rudohoria krajinného celku
Volovské vrchy

online priestor
FB, youtube,
Instagram

presun rovno
na kraj

ČO VIEŠ O HVIEZDACH?

Vedomostná
súťaž

presun rovno
na kraj

AMFO

1.3. - 7.3.

Regionálne kolo celoslovenskej postupovej vedomostnej súťaže

11

600

0,00

600,00

10,00

0,00

APRÍL
Vzdelávacia
činnosť

žiaci ZŠ študenti
SŠ

3

0

0,00

1000,00

marginalizovaná
rómska skupina

1

150

0,00

150,00

online seriál

ŽIVOT VO VOLOVSKÝCH
VRCHOCH II.

1.4. - 31.5.

AFLATOUNČATÁ SI ČÍTAJÚ Online

Pravidelné online čítania so Základnou školou Jurské

online

14.4. - 4.6.

NAŠI REGIONÁLNI AUTORI Online

Predstavenie tvorby regionálnych autorov

online

široká verejnosť

17

6339

1049

21.4. - 24.5.

KOMU SA NELENÍ, TOMU
SA ZELENÍ

Online

Informácie a rady pre záhradkárov

online

široká verejnosť

6

1240

65

27.4. - 9.6.

LETOM KNIŽNIČNÝM
SVETOM

Online

Najzaujímavejšie a najväčšie knižnice sveta

online

široká verejnosť

6

1051

98

CINEAMA

Rozbor a
vyhodnotenie
online

Nadácia
otvor.
spoloč.
Bratis.

0,00

0,00

0,00

MÁJ
4.5.

Regionálne kolo postupovej súťažnej prehliadky neprofesionálnej filmovej tvorby

online

filmári
široká
verejnosť

2

15

0,00

15,00

120,00

0,00

seniori

2

80

0,00

0,00

0,00

0,00

výtvarníci široká
verejnosť

8

250

0,00

250,00

50,00

0,00

10.5.

LITERÁRNA HODINKA

Literárna
hodinka

Literárna hodinka v Dmove dôchodcov na aktuálne témy

Domov
dôchodcov
SNV

13.5. - 11.6.

SPIŠSKÁ PALETA

Výstava, bez
vernisáže

Výstava výtvarných prác členov Art klubu, za rok 2020, zameraná na akvarel

foyer SOS

JÚN
Čítanie rozprávok na námestí

Námestie
SNV

MC
Dietka

10.6.

RANDE S LEPORELOM

Vzdelávacia
činnosť

12.6.

SPIŠSKÝ LITERÁRNY KLUB

Klubové
stretnutie

Pracovné stretnutie členov Spišského literárneho klubu

Výstavná
miestnosť
SOS

14.6.

STRETNUTIE S POÉZIOU

Vzdelávacia
činnosť

Podujatie venované slovenskému básnikovi Igorovi Gálovi

15.6. - 21.6.

PÍSMENKOVO

Vzdelávacia
činnosť

16.6.

AFLATOUNČATÁ SI ČÍTAJÚ

Vzdelávacia
činnosť

17.6. - 16.7.

AMFO

Súťažná výstava
Krajské kolo súťažnej postupovej výstavy neprofesionálnej fotografie
vernisáž

Výstav.
mietnosť,
foyer SOS

fotografi, široká
verejnosť

18.6.

GRAFFITI V LAVICI

Vzdelávacia
činnosť

Workshop graffiti pre žiakov ZŠ

ZŠ Bystrany

22.6.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN,
67. roč., okr. SNV

Súťažná
prehliadka
Online

Okresné kolo súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných
kolektívov a divadiel poézie, detí mládeže a dospelých I. - III. kategória

30.6.

KNIŽNÝ KLUB BELETRIE

Vzdelávacia
činnosť

30.6.

JE PRIATEĽ NA INERNETE
SKUTOČNÝ PRIATEĽ?

Výtvarná súťaž

6

100

0,00

100,00

1571,00

0,00

literáti

15

15

0,00

15,00

0,00

0,00

Knižnica

široká verejnosť

5

15

0,00

15,00

0,00

0,00

Tématické predpoludie pre predškolákov 3x

Knižnica pobočka
MIER

deti ZŠ

2

90

0,00

90,00

0,00

0,00

Osobné čítanie s porozumením v Základnej škole Jurské

ZŠ Jurské

marginalizovaná
rómska skupina

1

100

0,00

100,00

0,00

0,00

25

200

0,00

200,00

2233,00

0,00

žiaci 2. stupňa ZŠ

6

26

0,00

26,00

50,00

0,00

online

žiaci ZŠ, široká
verejnosť

4

50

0,00

50,00

487,16

0,00

Neformálne stretnutie členov klubu beletrie

Knižnica

široká verejnosť

2

6

0,00

10,00

0,00

0,00

Súťaž v tvorbe komiksu na zadanú tému

Knižnica pobočka
MIER

ÚPSVaR
BA

deti ZŠ

2

30

0,00

30,00

0,00

0,00

MC
Dietka

deti MŠ
ZŠ

5

100

0,00

100,00

0,00

0,00

I LOVE
SNV Tomáš
Cehlár

fvýtvarníci
fotografi
široká verejnosť

35

2000

0,00

2000,00

0,00

0,00

žiaci 1. a 2.
stupňa ZŠ

1

1

1,00

0,00

70,00

2,00

Nadác,
otvor.
spoloč.
BA /OS

deti ZŠ a MŠ

FPU

FPU

JÚL

park pred
Evanjelickým
kostolom v
SNV
park pred
Evanjelickým
kostolom v
SNV
výstavná
miestnosť a
dvor Zimná
47

8.7.

RANDE S LEPORELOM

Vzdelávacia
činnosť

9.7. - 12.9.

UMENIE V PARKU, 6. ročník

Súťažná výstava
Súťažná výstava výtvarných diel a fotografií
vernisáž

14.7.

GRAFFITI PRÁZDNINOVÝ
DŽEM

Vzdelávacia
činnosť

Workshop graffiti pre žiakov ZŠ

15.7.

PRÍBEHY OBRAZOV A
SÔCH

Vzdelávacia
činnosť

Tematické podujatie zamerané na výtvarné umenie

Letná 28

žiaci ZŠ

1

18

0,00

18,00

0,00

0,00

28.7.

KNIŽNÝ KLUB BELETRIE

Klubové
stretnutie

Neformálne stretnutie členov klubu beletrie

oddelenie
beletrie

členovia klubu

2

10

0,00

0,00

0,00

0,00

22.7. - 27.8.

JÁN ILKOVIČ

Výstava
vernisáž

Výstava fotografií neprofesionálneho fotografa

foyer, Zimná
47

fotografi široká
verejnosť

1

250

0,00

250,00

50,00

0,00

online seriál

ŽIVOT VO VOLOVSKÝCH
VRCHOCH III.

Vzdelávacia
činnosť

Ekologické vzdelávanie - prezentácia najväčšej časti Slovenského rudohoria krajinného celku
Volovské vrchy

online priestor
FB, youtube,
Instagram

žiaci ZŠ študenti
SŠ

3

0

0,00

432,00

0,00

0,00

Čítanie rozprávok na námestí

združe-nie
Volovské

žiaci

FPU

AUGUST
3.8.

MÁ REMESLO ZLATÉ DNO?

Vzdelávacia
činnosť

výstavná
Remeselnícky inkubátor Gemer (RINK), prvý v Košickom kraji, chce poskytnúť pomoc aj
remeselníkom zo Spiša. Informačné stretnutie, na ktorom môžu remeselníci načerpať inšpiráciu amiestnosť
Zimná 47
získať nové poznatky o prezentácii a predaji vlastných výrobkov.

5.8.

SVETY UKRYTÉ V KNIŽNICI

Vzdelávacia
činnosť

Temátické dopoludnie pre letný tábor

Letná 28

deti MŠ
ZŠ

9.8.

VESMÍR

Vzdelávacia
činnosť

Informačná výchova pre účastníkov letnej školy

pobočka
MIER

11.8.

LITERÁRNA HODINKA

Klubové
stretnutie

Literárna hodinka v DD na aktuálne témy

12.8.

RANDE S LEPORELOM

Vzdelávacia
činnosť

17.8. - 31.8.

LET´S DANCE

25.8.

GOS
Rožňava

remeselníci

3

10

0

10

0

0

2

30

0

30

0

0

žiaci ZŠ

1

20

0

20

0

0

DD v SNV

seniori

2

80

0

80

0

0

Čítanie rozprávok na námestí

park pred
Evanj. kostol. MC Dietka
SNV

deti MŠ
ZŠ

6

100

0

100

0

0

Výstava

Autorská výstava diel profesionálnej výtvarníčky Paulíny Halasovej.

výstavná
miestonsť

výtvarníci široká
verejnosť

5

150

0

150

0

0

KNIŽNÝ KLUB BELETRIE

Klubové
stretnutie

Neformálne stretnutie členov klubu beletrie

oddelenie
beletrie

členovia klubu

2

10

0,00

10,00

0,00

0,00

3.9. - 29.10.

ULIČNÍCI

Výstava
vernisáž

Výstava fotografií p. Sabola okorenená textami Tomáša Repčiaka

foyer Zimná
47

Mestno
SNV

fotografi literáti
široká verejnosť

2

250

0,00

250,00

20,00

0,00

4.9.

ŽENSKÝ ZÁKON

Divadelné
predstavenie

Ľudový muzikál v podaní divadleného súboru Jozefa Gregora Tajovského z Jakloviec

KD Jaklovce

DS JGT

divadelníci,
široká verejnosť

7

150

0,00

150,00

9.9.

RANDE S LEPORELOM

Vzdelávacia
činnosť

Čítanie rozprávok na námestí

park pred
Evanj. kostol.
SNV

MC
Dietka

deti MŠ
ZŠ

6

80

0,00

80,00

0,00

0,00

9.9.

LITERÁRNA HODINKA

Klubové
stretnutie

Literárna hodinka v domove dôchodcov na aktuálne témy

DD v SNV

seniori

2

60

0,00

0,00

0,00

0,00

9.9. - 22.10.

ZIMMERMANN

Výstava
vernisáž

Výstava obrazov člena Art klubu Radovana Zimmermanna

výstavná
miestnosť

výtvarníci
široká verejnosť

1

150

0,00

150,00

50,00

0,00

13.9.

STRETNUTIE S POÉZIOU

Klubové
stretnutie

215. výročie - K. Kuzmány

Letná 28

široká verejnosť

4

20

0,00

0,00

0,00

0,00

17.9.

TANEČNÁ ŠKOLA NA SPIŠI
I.

Vzdelávacia
činnosť

Cyklus tanečných škôl zameraných na osvojenie tanečných zručností, spoznanie foriem ľudovéh
KD Smižany
tanca

folklórna
verejnosť

2

53

50,00

3,00

900,00

153,00

20.9.

PRÁZDNINY S OPICOU
ŠKORICOU

Letná súťaž

Vyhodnotenie letnej výtvarnej súťaže

deti ZŠ

1

45

0,00

0,00

0,00

0,00

22.9.

ČÍTAME DETSKÝM
SRDIEČKAM

Klubové
stretnutie

Stretnutie detí a rodičov spojené s čítaním rozprávok a tvorivými dielňami na aktuálnu mesačnú
MC Dietka
tému

členovia klubu
MC DIETKA

3

20

0,00

20,00

0,00

0,00

23.9.

"MOJE PREČÍTANÉ LETO"

Výtvarná súťaž

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže

Letná 28

deti ZŠ

2

20

0,00

20,00

0,00

0,00

24.-26.9.

VÝTVARNÝ PLENÉR

Vzdelávacia
činnosť

Plenér pre neprofesionálnych maliarov

Sigord Kokošovce

výtvarníci široká
verejnosť

1

6

6,00

0,00

940,00

280,00

24.9.

LITERÁRNE OZVENY OD
Vzdelávacia
BALTU PO ŠÍRU STEP DNI
činnosť
EURÓPSKEHO
KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

2

25

0,00

25,00

0,00

0,00

žiaci

žiaci

FPU

SEPTEMBER

Letná 28

Kultúrno-vzdelávacie podujatie s OZ VOSTOK na tému ruská kultúra a život ruskej národnej
menšiny na Slovensku. Podujatie je realizované v rámci Dní Európskeho kultúrneho dedičstva Letná 28
2021

žiaci

široká verejnosť

FPU

FPU

FPU

25.9.

SPIŠSKÝ LITERÁRNY KLUB

Klubové
stretnutie

Pracovné stretnutie členov Spišského literárneho klubu

výstavná
miestnosť
Zimná 47

literáti

28.9.

TAJOMSTVÁ KNIŽNICE

Vzdelávacia
činnosť

Hodina informačnej prípravy

pobočka
Mier

deti MŠ
ZŠ

29.9.

KNIŽNÝ KLUB BELETRIE

Klubové
stretnutie

Neformálne stretnutie členov klubu beletrie

oddelenie
beletrie

online seriál

ŽIVOT VO VOLOVSKÝCH
VRCHOCH IV.

Vzdelávacia
činnosť

Ekologické vzdelávanie - prezentácia najväčšej časti Slovenského rudohoria krajinného celku
Volovské vrchy

online priestor
FB, youtube,
Instagram

5.10.

Vzdelávacia
ROZPRÁVKOVÝ KOLOTOČ
činnosť

6.10.

INFORMAČNÁ VÝCHOVA

7.10.

HOMO UNIVERSALIS I.
Maľba na sklo

8.-9.10.

WORKSHOP VEDÚCICH A
Vzdelávacia
DIRIGENTOV SPEVÁCKYCH
činnosť
ZBOROV

11.10.

INFORMAČNÁ VÝCHOVA

13.10.

13

13

0,00

13,00

0,00

0,00

2

25

0,00

25,00

0,00

0,00

členovia klubu

2

6

0,00

6,00

0,00

0,00

žiaci ZŠ študenti
SŠ

3

0

0,00

0,00

0,00

0,00

žiaci

OKTÓBER
Tématické dopoludnie

Letná 28

deti MŠ

1

15

0,00

15,00

0,00

0,00

Vzdelávacia
činnosť

Informačná výchova o knižnici

Letná 28

študenti SŠ

3

25

0,00

25,00

0,00

0,00

Vzdelávacia
činnosť

Workshop pre neprofesionálnych fotografov a výtvarníkov

výstavná
miestnosť
SOS

fotografi
výtvarníci široká
verejnosť

FPU

1

6

6,00

0,00

160,00

30,00

Workshop pre vedúcich a dirigentov speváckych zborov

ZUŠ Smižany

široká verejnosť

FPU

2

20

0,00

20,00

1950,84

0,00

Vzdelávacia
činnosť

Informačná výchova o knižnici

Letná 28

1

18

0,00

18,00

0,00

0,00

INFORMAČNÁ VÝCHOVA

Vzdelávacia
činnosť

Informačná výchova o knižnici

Letná 28

3

22

0,00

22,00

0,00

0,00

13.10.

HOMO UNIVERSALIS II.
Vyvolávanie filmu

Vzdelávacia
činnosť

Workshop pre neprofesionálnych fotografov

14.10.

HOMO UNIVERSALIS III.
Zväčšovanie fotografií

Vzdelávacia
činnosť

Workshop pre neprofesionálnych fotografov

15.10. 16.10.

VIVA IL CANTO

Súťažná
prehliadka

Celoštátna súťažná prehliadka zborovného spevu,5. ročník

Koncertná
sála Reduty v
SNV

18.10.

STRETNUTIE S POÉZIOU

Klubové
stretnutie

J. Koška - 85. výročie narodenia

Letná 28

20.10.

ČÍTAME DETSKÝM
SRDIEČKAM

Klubové
stretnutie

Stretnutie detí a rodičov spojené s čítaním rozprávok a tvorivými dielňami na aktuálnu mesačnú
MC Dietka
tému

22.10.

INFORMAČNÁ VÝCHOVA

Vzdelávacia
činnosť

Informačná výchova o knižnici

22.-23.10.

100 ROKOV
Slávnostná
Repríza hry Ženský zákon, ocenenie ochotníkov a pozvaných hostí, premiéra filmového
OCHOTNÍCKEHO DIVADLA
akadémia online dokumentu
V JAKLOVCIACH

27.10.

KNIŽNÝ KLUB BELETRIE

Klubové
stretnutie

Neformálne stretnutie členov klubu beletrie

29.10.

TANEČNÉ ŠKOLY NA SPIŠI
II.

Vzdelávacia
činnosť

Cyklus tanečných škôl zameraných na osvojenie tanečných zručností, spoznanie foriem ľudovéh KD Spišské
tanca
Tomášovce

žiaci ZŠ

študenti SŠ

Cmavá
chyža,
Levočská 1,
SNV
Cmavá
chyža,
Levočská 1,
SNV

Miestny
odbor MS

Letná 28

KD Jaklovce

Letná 28

OcÚ
Jaklovce,
DS JGT

fotografi široká
verejnosť

FPU

1

1

1,00

0,00

130,00

10,00

fotografi široká
verejnosť

FPU

1

2

2,00

0,00

130,00

5,00

spevácke zbory
široká verejnosť

FPU

120

300

0,00

300,00

15919,08

0,00

pre širokú
verejnosť

3

25

0,00

25,00

členovia klubu
MC DIETKA

3

15

0,00

15,00

0,00

0,00

študenti SŠ

3

25

0,00

25,00

0,00

0,00

divadelníci,
široká verejnosť

5

199

0,00

199,00

2100,00

0,00

členovia klubu

2

10

0,00

10,00

0,00

0,00

2

15

15,00

0,00

900,00

45,00

folklórna
verejnosť

FPU

30.10.

SPIŠSKÝ LITERÁRNY KLUB Slávnostná
akadémia
40. VÝROČIE

Prezentácia SLK 40. výročie, prezntácia vydaného zborníka

amfiteáter
Gelnica

3.11.

Súťažná
DIVERTIMENTO MUSICALE
prehliadka

4.11.-17.12.

ŽIDOVSKÁ SNV

8.11.-23.12.

literáti
široká verejnosť

9

26

0,00

17,00

200,00

0,00

Krajská súťažná prehliadka komornej a symfonickej hudby

Mestské
divadlo v
Levoči

Podtatr.
osvet.
stredisko

široká verejnosť

8

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Putovná výstava
Putovná výstava obrazov K-art Košice, o.z.
vernisáž

výstavná
miestnosť
Zimná 47

K-art
Košice,
o.z.

výtvarníci široká
verejnosť

19

100

0,00

100,00

25,00

0,00

TÍNEDŽER VO
VIRTUÁLNOM SVETE

Vzdelávacia
činnosť

Súťaž zameraná na problematiku násilia, páchanom na deťoch a mládeži

Letná 28

ÚPSVaR

študenti SŠ

4

27

0

27

0

0

10.11.

ČÍTAME DETSKÝM
SRDIEČKAM

Klubové
stretnutie

Stretnutie detí a rodičov spojené s čítaním rozprávok a tvorivými dielňami na aktuálnu mesačnú
MC Dietka
tému

členovia klubu
MC DIETKA

3

15

0,00

15,00

0,00

0,00

11.11.-17.12.

FOTOGRAFIA

Výstava

Klubová výstava Foto klubu Spiš za rok 2021

foyer Zimná
47

fotografi široká
verejnosť

15

150

0,00

150,00

65,00

0,00

15.11. 13.12.

KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ charitatívna
DO KRABICE OD TOPÁNOK zbierka

Charitatívna zbierka pre partnerský DD v Spišskej Novej Vsi

Letná 28

seniori

0

389

0,00

389,00

0,00

0,00

29.11 22.12.

ZVEDAVÝ VIANOČNÝ
ANJELIK

Online predvianočná súťaž pre deti, 4x

online

široká verejnosť

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

4

1573

50

Online tutoriál tvorivých dielní, 6x

výstavná
miestnosť
SOS

žiaci ZŠ

3

215

0,00

215,00

0,00

0,00

4

1346

186

NOVEMBER

Online

DECEMBER
6.12. - 17.12.

GUĽOVAČKA

Online
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