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ÚVOD 
 
 
 
Motto: Umenie napospol je jedna z najušľachtilejších stránok ľudstva, v ňom, kde sa ujalo,  
javí sa lepšia čiastka človeka i národa. 
 
Myšlienka, ktorú som vybrala ako motto, bola prvýkrát vyslovená v roku 1932 v Turčianskom Sv. 
Martine. Starostlivosť o ľudí, ktorí tvoria nehmotného kultúrne dedičstvo, je jedným z pilierov 
osvetovej práce. Nehmotné kultúrne dedičstvo chápeme ako slovné, tanečné, spevné, filmové, 
fotografické, divadelné, hudobné, výtvarné, literárne a iné umelecké prejavy. Sú jedinečné, 
neopakovateľné a originálne. K rozvoju nehmotného kultúrneho dedičstva prispievajú aj 
neprofesionálni umelci a organizátori kultúry. Aktívnou činnosťou prinášajú obohatenie 
spoločenského života v mestách aj obciach a individuálny úžitok, ktorý sa prejavuje sa v  prežívaní 
jednotlivca. Predmetom záujmu osvetovej práce je človek - jeho zušľachťovanie a  skvalitnenie 
života členov spoločnosti. Mali by sme prirodzene túžiť po vzdelaní, spoznávať funkcie kultúry, 
formy a metódy osvetovej práce, poznať význam tradícií a vplyvy, ktoré majú dosah na 
formovanie pozitívnych pocitov človeka. 
V archívnych materiáloch Pohronského osvetového strediska je zaznamenaný život spoločnosti 
v danom historickom období, o čom vypovedajú edičné tituly - zborníky, bulletiny, publikácie, 
elektronické nosiče, plagáty, či katalógy. Stredobodom a centrom osvetovej práce je človek, ktorý 
je tvorcom aj nositeľom nehmotných kultúrnych prejavov života občanov v regiónoch. Hovoríme 
o kreativite, potrebách spoločnosti, o tom, že človek by mal byť bytosťou emocionálnou, 
empatickou a vzdelanou, a v neposlednom rade šťastnou.  
Osvetová práca prináša prosperitu prostredia. Organizované podujatia sú príležitosťou  pre rozvoj 
a vznik miestnych firiem, turistického ruchu s pridanou jedinečnou kultúrnou hodnotou. Mnohé  
reklamné firmy, stravovacie, ubytovacie zariadenia i miestni umelci môžu ponúknuť 
návštevníkom kultúrnych podujatí svoje služby a pomáhať aj sebe. Žiaľ, ani v  osvetovej práci sme 
sa  nevyhli vplyvu trhového mechanizmu. Skutočný zisk v kultúre prichádza najmä v 
zlepšovaní  morálky, vzdelania, rozvoji kreativity, emocionality a spokojnosti z naplnenia 
kultúrnych potrieb. Prioritne by sa mali vyšpecifikovať tézy a úlohy, ktoré kultúra a osveta plní vo 
verejnom záujme. Žiaľ, celoštátne chýbajú. Historická skúsenosť zaraďuje osvetovú činnosť 
k významným kultúrnym činiteľom. Prostredníctvom inštitucionalizovaných regionálnych 
osvetových stredísk sa poskytuje neformálne vzdelávanie a profesionálne sa podporujú 
voľnočasové aktivity ako spoločenská a individuálna hodnota. 
V Pláne práce a činnosti sú zahrnuté rôzne oblasti a formy osvetovej práce: súťaže, prehliadky, 
kultúrno-spoločenské podujatia, profesijné, záujmové i občianske vzdelávanie, edičná činnosť, 
klubová činnosť, kurzy a iné činnosti, ako zasadnutia poradných zborov, inštruktážna a metodická 
činnosť pre aktérov kultúrno-osvetovej činnosti,  neprofesionálnych umelcov, pre organizátorov 
kultúrnych podujatí v obciach okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica a pre 
verejnosť všetkých vekových a sociálnych kategórií.  
Práca a činnosť  osvetového strediska prispieva k tomu, aby  sa človek stával plnohodnotnou 
sociálnou bytosťou, ktorá je aktívna v spoločenskom a kultúrnom živote. Investujme do ich 
rozvoja, vzdelávania, podporujme ich aktivity v oblasti, v ktorých má nezastupiteľné miesto 
osvetová činnosť.  
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I. HLAVNÉ ÚLOHY 
 
Hlavné úlohy, ciele, priority a obsah  činnosti Pohronského osvetového strediska - kultúrnej 
inštitúcie Banskobystrického samosprávneho kraja v Žiari nad Hronom vychádzajú:  z Osvetového 
zákona 189/2015 Z.z., zo Zriaďovacej listiny vydanej BBSK, z Uznesení vlády č. 160/2008 ku 
Koncepcii rozvoja miestnej a regionálnej kultúry, Uznesenia č. 284/2009  o Stratégii rozvoja 
osvetovej činnosti, Uznesenia vlády č. 67/2010 o Stratégii rozvoja miestnej a regionálnej kultúry, 
Národného programu boja proti drogám, Uznesenia vlády č. 666/2007 ku Koncepcii starostlivosti 
o tradičnú kultúru, z Koncepcie rozvoja kultúrnych inštitúcií Banskobystrického samosprávneho 
kraja a iných dokumentov a usmernení zriaďovateľa a Akčného plánu BBSK pre oblasť kultúry 
v časti Regionálne osvetové strediská a iných dokumentov a nariadení. 
 
Východisková spoločenská situácia pre rok 2023 
 
Slabé stránky v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti 
 
Celospoločenská situácia vyvolala celý rad nepriaznivých dopadov na kultúrno-osvetovú činnosť. 
Plán práce a činnosti na rok 2023 bude musieť zohľadniť zmeny a vývoj, ktoré spoločenská 
situácia priniesla do kultúrno-osvetového života. Spoločenská situácia, dezilúzia a dezinformačné 
kampane si pýtajú nové možnosti realizácie podujatí pre kultúrno-osvetové činnosti. Naplnenie 
plánovaných úloh  bude musieť v roku 2023 preklenúť a vyrovnať sa s nasledujúcimi  
skutočnosťami: 
 

1. Prerušenie alebo ukončenie činnosti krúžkov a súborov, ktoré sa dotýka všetkých  
vekových kategórií v oblasti neprofesionálneho umenia. 

2. Dlhoroční spoluorganizátori (najmä obce a miest) nezabezpečujú vykurovanie priestorov 
na skúšky súborov alebo na realizáciu regionálnych podujatí.  

3. Nedostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie verejných podujatí, najmä 
nepostupových súťaží, festivalov a prehliadok, kultúrno-spoločenských a výchovno-
vzdelávacích podujatí. 

4. Vplyv rastu cien energií  - najmä teplo a elektrina sú náročné na udržanie energetického 
štandardu a  zabezpečovanie plnej prevádzky POS. 

5. Predpokladáme, že zvýšenie vstupného a účastníckych poplatkov nebudú návštevníci 
schopní zaplatiť. 

6. Udržanie energetického štandardu prenajímaných priestorov v POS- joga, tanečné 
prenájmy, školenia a pod. 

7. Zníženie príjmov z vlastnej činnosti - energetickou krízou sú zasiahnuté všetky odvetvia. 
Predpokladá sa menej  sponzorov, ako aj  sponzorských príspevkov. 

8. Organizovanie duplicitných kultúrno-osvetových podujatí v múzeách, knižniciach (kurzy, 
dielne, fotografické workshopy), čím nastáva odliv aj stálych  klientov POS. 

9. Ukončenie výroby a zatváranie výrobných prevádzok v okresoch Žiar nad Hronom, Banská 
Štiavnica a Žarnovica (najvýraznejšie je ukončenie výroby SLOVALCO). 
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Silné stránky a príležitosti pre kultúrno-osvetovú činnosť. 
Kultúrno-osvetová činnosť ako súčasť spoločenského života a individuálneho prežívania 
jednotlivca ukázala svoju opodstatnenosť práve v čase ekonomických, energetických a 
pandemických kríz. Obyvatelia priaznivo reagujú na online vysielanie, niektoré uprednostňujú aj 
v súčasnej dobe z hľadiska šetrenia času a finančných prostriedkov na cestovanie. Naplnenie 
Plánu práce a činnosti v roku 2023 plne využije pozitíva a nasledovné  príležitosti: 
 

1. Silná potreba sociálneho kontaktu obyvateľov všetkých vekových kategórií, ktorú 
kultúrno-osvetová práca prináša (práca v súboroch, krúžkoch, kluboch a pod.). 

2. Potreba a naplnenie umeleckých záujmov v pravidelnej umeleckej činnosti krúžkov, 
súborov a jednotlivcov v oblasti neprofesionálneho umenia, tzv. živej kultúry - divadlo, 
folklór, hudba, spev, umelecký prednes a pod. 

3. Udržiavanie aktívneho kontaktu s neprofesionálnymi umelcami a formovanie 
vzájomného dialógu. 

4. Podpora kreativity a aktívneho prístupu obyvateľov všetkých vekových kategórií  k tvorbe 
kultúrnych hodnôt. 

5. Posilnenie profesionálnych zručností a kreativity zamestnancov POS - dramaturgia 
podujatí, komunikačné zručnosti, vypracovávanie grantov, titulkovanie príspevkov, 
posilnenie marketingových zručností, sociálnych, pedagogických a iných kompetencií, 
získanie nových poznatkov vo využívaní rôznych IT technológií a pod. 

6. Vychádzať z pretrvávajúceho záujmu o vzdelávanie cez webináre - kronikári, divadelníci, 
folkloristi, prevencia a pod. 

7. Pravidelné zverejňovanie výsledkov súťaží a výstav v online priestore. 
 
Dlhodobé ciele pre rok 2023 
 

• Kultúrno - osvetovú činnosť vnímať ako dôležitý prvok hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja Banskobystrického kraja. 

• Kultúrno-osvetovú činnosť vnímať ako dôležitú súčasť udržania a posilnenia duševného 
zdravia, najmä v krízových obdobiach. 

• Prostredníctvom  kultúrno-osvetových aktivít v okresoch Žiar nad Hronom, Banská 
Štiavnica a Žarnovica podporovať záujem o rozvoj neprofesionálneho umenia. 

• Pre potreby histórie dokumentovať a uchovávať oblasť nehmotného kultúrneho 
dedičstva v slovnom, speváckom, výtvarnom, literárnom, hudobnom a inom umeleckom 
prejave. 

• Zabezpečovať systém postupových aj nepostupových súťaží v oblasti záujmovej 
umeleckej činnosti na úrovni regionálnej, krajskej a celoslovenskej a rôznymi ďalšími 
formami a metódami osvetovej činnosti skvalitňovať umeleckú úroveň kolektívov, 
jednotlivcov v oblasti ZUČ a motivovať ich k obnoveniu činnosti. 

• Profesionálne organizovať voľnočasové aktivity detí, mládeže a dospelých, a tak vytvárať 
predpoklady pre primárnu prevenciu patologických javov v spoločnosti. 

• Poskytovať edukačnú, poradenskú, informačnú, metodickú a organizačnú pomoc pre 
záujemcov o kultúrne aktivity v obciach a mestách, školách, OZ, NO, DDS a pod. 

• Uchovávať, zveľaďovať a dokumentovať jedinečné duchovné a kultúrne dedičstvo 
regiónu pre trvalo udržateľný rozvoj. 
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• Rozvojom a podporou aktívnej účasti na tvorbe kultúry vytvárať priestor pre aktívnu 
účasť obyvateľov. Zamedziť úpadku emocionálnych a etických hodnôt v spoločnosti, a 
tlmiť šírenie nevkusu a kultúrnej negramotnosti. 

• Vzdelávacími aktivitami v oblasti neprofesionálneho umenia, občianskeho, profesijného 
a vnútropodnikového vzdelávania prispieť k odbornosti a zručnostiam tvorcov kultúry 
a obyvateľov regiónu, ku kritickému mysleniu a nepodliehaniu rôznym neovereným 
správam a informáciám. 

 
Krátkodobé ciele pre rok 2023 
 
Zamerať sa na znovu oživenie činnosti v neprofesionálnom umení: 
 

• Udržať kontakt s kolektívmi v oblasti ZUČ, najmä krúžkov a súborov všetkých vekových 
kategórií, ktoré momentálne stagnujú až na pár výnimiek.  

• Zamerať sa na oživenie činnosti krúžkov a súborov ZUČ rôznymi formami a metódami 
kultúrno-osvetovej práce (inštruktáže, metodické návštevy a pod.). 

• Organizovať podujatia pre jednotlivcov (fotografi, literáti, speváci, hráči na rôzne 
hudobné nástroje a pod.), ktorí môžu aj v domácich podmienkach individuálne  tvoriť. 

• Pracovať v priestore online, a tak pripomínať dosiahnuté výsledky práce a význam 
kultúrno-osvetovej činnosti. 

• Posilniť reálny priestor pre pravidelné tvorivé stretnutia aktérov ZUČ v priestoroch POS, 
a tak vyplniť u ľudí potrebu sociálneho kontaktu, ktorý osvetová činnosť vytvára aj pri 
nižšom počte účastníkov, napr. v klubovej práci a kurzovej činnosti ako paličkovaná čipka, 
výtvarníci, literárny klub, a pod. 

• Poskytnúť súborom reálny aj online  priestor pre stretávanie a konfrontáciu výsledkov 
činnosti ako motiváciu ku vzdelávaniu. 

• Naďalej zabezpečovať vnútropodnikové vzdelávanie, čím sa posilnia zručnosti 
a kompetencie zamestnancov POS so zameraním na rozšírenie odborných znalostí 
a posilnenie vzťahov (marketing, dramaturgia, medziľudské vzťahy a pod.). 

• Uspokojovať vzdelávacie a kultúrne potreby obyvateľov okresov Žiar nad Hronom, Banská 
Štiavnica a Žarnovica najmä cez sprostredkovanie informácií a poznatkov z kultúry, 
spoločenského a občianskeho života aj s využitím online priestoru. 

• Prehlbovať vzťah k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín, 
etnických skupín a k starostlivosti o životné prostredie. 

• Vychovávať umením k umeniu prostredníctvom záujmovej umeleckej činnosti (súťaže, 
prehliadky, festivaly, kultúrno-spoločenské podujatia, autorské večery a pod.). 

• Vyhľadávať, uchovávať a sprístupňovať ľudové tradície s dôrazom na tradičnú a ľudovú 
kultúru, tvorivo ich rozvíjať a využívať. 

• Primárnou prevenciou eliminovať vznik sociálno-patologických javov a drogových 
závislostí, hlavne na stredných a základných školách, u pedagógov posilniť vzdelávanie vo 
vybranej oblasť a pripravovať ich pre prácu s umeleckými krúžkami. 

• Znovu vzbudiť aktívny záujem o neprofesionálne umenie v umeleckých oblastiach,  
oživiť činnosť krúžkov a súborov ZUČ a tvorivo inovovať nové formy osvetovej práce. 
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Hlavné úlohy pre oblasti: 
 
Oblasť pre ochotnícke divadlo a hovorené slovo (detské, dospelé, umelecký prednes) 
Oblasť pre film a fotografiu (rôzne žánre) 
Oblasť pre folklór (detské a dospelé kolektívy, jednotlivci, folklórne skupiny, folklórne súbory, 
ľudové hudby, speváci, tanečníci, hráči na ľudové hudobné nástroje) 
Oblasť pre tanec (moderný a módny) 
Oblasť pre hudbu (dychová hudba, country hudba, vážna hudba, sólisti, moderná hudba, 
autorská hudba a iné žánre) 
Oblasť amatérskej literárnej tvorby (deti a mládež, dospelí, poézia, próza, tvorba pre deti) 
Oblasť pre spev (zborový, operný, populárny) 
Oblasť pre Školu tradičných a súčasných remesiel 
Oblasť pre výtvarníctvo  
Prevencia sociálno-patologických javov 
Oblasť vzdelávania - občianske, profesijné, záujmové 
Oblasť edičnej činnosti - pravidelné vydávanie vlastného časopisu, spracovávanie obsahovo aj 
vizuálne zaujímavých bulletinov, katalógov, dokumentačných materiálov 
 

• Realizovať vzdelávacie podujatia formou tvorivých dielní. 

• Obnoviť činnosť a zastabilizovať skupiny neprofesionálnych amatérskych umelcov, ktorí 
chcú aktívne pracovať a spolupracovať s POS. 

• Vytvoriť a upevňovať pozíciu „stálej scény“ v priestoroch POS, kde nájdu priestor pre 
účinkovanie súbory a jednotlivci, a takto sa pripravovať na kvalitnú dramaturgiu po 
revitalizácii priestorov POS (folklór, divadlo, hudba a zborový spev). 

• Dopracovať Stratégiu a taktiku marketingu, a tým zabezpečiť marketing, záväzný 
a určujúci postupy  pre zamestnancov POS. 

• Skvalitniť príspevky na dostupných sociálnych sieťach po stránke dramaturgie, výberu tém, 
obsahu školiteľskou prípravou zamestnancov POS. 

• Spracovať propagačné video alebo printový materiál zameraný na popularizáciu kultúrno-
osvetovej činnosti, a najmä Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom 
a zriaďovateľa, Banskobystrický samosprávny kraj. 

• Skvalitniť propagáciu podujatí POS v dostupných spôsoboch propagácie - masovej a 
individuálnej. 

• Zvýšiť návštevnosť izby ľudových tradícii v POS, najmä detí a mládeže, a organizovaním 
rôznych podujatí. Usporiadať nové podujatia na úsekoch a v jednotlivých umeleckých 
žánroch  (vážna hudba, folklór, country hudba, autorská hudba a pieseň), čím by sa získali 
noví amatérski umelci a noví návštevníci. 

• Udržať vysokú kvalitu podujatí a spoluprácu odborných lektorov v oblasti zborového spevu 
aj s celoslovenským rozmerom. 

• Podporiť vzdelávanie v oblasti neprofesionálneho umenia vo všetkých úsekoch s využitím 
nových tém. 

• Rozšíriť ponuku foriem podujatí (vytvoriť systém a uvádzať nové formy vystúpení, autorské 
večery, kurzy, putovné výstavy a pod.) v oblasti neprofesionálneho umenia. 

• Požiadať o zaradenie niektorých podujatí medzi garantované podujatia, napr. Textilná 
tvorba, Pod Inovcom - detský folklórny festival, Deň tanca, Najkrajšia dovolenková 
fotografia. 



8 
 

• Spracovať Koncepciu rozvoja folklóru v regióne a následne spracovať Stratégiu rozvoja 
folklóru. Využiť etnologicky zmiešané územie a zamerať sa na históriu baníctva v regióne 
Kremnica, Banská Štiavnica, Nová Baňa a Hodruša Hámre. 

• Spracovať Dramaturgický plán vystúpení neprofesionálnych umelcov v regióne, najmä 
folklór, hudba, spev a divadlo. 

• Upresniť víziu do budúcna pre dlhodobú udržateľnosť kultúrno-osvetovej práce. 

• Zvýšiť povedomie o možnostiach neprofesionálneho umenia medzi deťmi, mládežou 
a dospelými ako vhodnými voľnočasovými aktivitami pri prevencii sociálno-patologických 
javov. 

• Podporiť rôzne formy vzdelávania v oblasti neprofesionálneho vzdelávania, o ktoré je 
u obyvateľstva záujem. 

• Zvyšovať vzdelanosť a záujem o písanie kroník a monografií. 

• Skvalitniť prácu aktérov v oblasti zabezpečovania miestnej a regionálnej kultúry - 
propagácie, písania projektov a korešpondencie. 

• Získavať nových neprofesionálnych umelcov s POS dôslednou depistážou v regióne. 

• Pokračovať vo výskume ornamentu v okresoch Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská 
Štiavnica. 

• Pokračovať v tvorivých dielňach pre školy na tému jarné a zimné zvykoslovie. 

• Pokračovať v projekte Kurzy hrnčiarstva a textilných techník v Škole tradičných a súčasných 
remesiel pri POS a popularizovať ich ako vhodné voľnočasové aktivity všetkých vekových 
kategórií. 

• Približovať tvorbu výtvarníkov amatérov a udržať súčasný trend vo výtvarných smeroch, 
ako lektorov pozývať aj vyspelých amatérov. 

• Verejnosti ponúknuť priestor pre kreatívnu tvorbu prostredníctvom tvorivých dielní 
a kurzov, upevniť stabilný priestor pre neprofesionálnu tvorbu. V rámci prevencie 
poskytovať informácie aj o nových sociálno-patologických javoch. 

• Naďalej organizovať zaujímavé vzdelávacie aktivity v oblasti neformálneho záujmového 
vzdelávania pre záujemcov v  záujmovej umeleckej činnosti, občianskeho a profesijného 
vzdelávania s cieľom získania nových kompetencií a zručnosti. 

• Poskytovať edukačnú, poradenskú, informačnú, metodickú a organizačnú pomoc pre 
záujemcov o kultúrne aktivity a neprofesionálne umenie. 

• Zabezpečovať a organizovať podujatia vychádzajúce z regionálneho a historického 
kultúrneho dedičstva v obciach a mestách okresov Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad 
Hronom so zameraním na banícke tradície. 

• Podporovať neprofesionálne umenie v regióne Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad 
Hronom a vytvoriť  umelcom priestor na prezentáciu mimo daných okresov. 

• Oživiť úspešné a žiadané podujatia v okrese Banská Štiavnica. Prehodnotiť ich realizáciu 
v okolitých obciach okresu.  

 
Merateľné ukazovatele činnosti (Program 010 Kultúra, podprogram 01004 ROS): 
 

UKAZOVATEĽ PLÁN 2023 

Počet usporiadaných súťaží, prehliadok a festivalov za rok 
(hlavný organizátor) 

25 

Počet usporiadaných súťaží, prehliadok a festivalov za rok 
(spoluorganizátor)  

4 
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Počet usporiadaných výchovno-vzdelávacích podujatí za rok 
(hlavný organizátor) 

46 

Počet usporiadaných kultúrno-spoločenských podujatí za rok 
(hlavný organizátor) 

30 

 
Merateľné ukazovatele nezahŕňajú napr. kurzovú, klubovú činnosť, publikačnú a inú činnosť, 
ktorá je v Pohronskom osvetovom stredisku populárna a rozvinutá. 
Kultúrno-osvetová činnosť je jednou z významných zložiek rozvoja ľudských zdrojov. 
Prostredníctvom plánovaných kultúrnych aktivít je priestor motivovať obyvateľov k aktívnej 
účasti na tvorbe kultúrnych hodnôt. Aktívni folkloristi, divadelníci, literáti, fotografi, speváci a iní 
aktéri záujmovej umeleckej činnosti sa vo svojom voľnom čase venujú činnostiam, ktoré sú 
súčasťou ovplyvňovania kultúrneho spôsobu žitia a rozvoja  kreativity ako takej. 
Činnosť neprofesionálnych umelcov pozitívne ovplyvňuje kultúrno-spoločenský život v obciach 
a mestách regiónu - rôzne vystúpenia spoluobčanov, najmä detí,  sú vždy zaujímavé a pritiahnu 
na program celé generácie. Tým sa napĺňajú potreby sociálnych kontaktov. 
V oblasti kultúrno-osvetovej  práce je potrebné aplikovať nové aktivity, formy a metódy kultúrno-
osvetovej práce, ktoré vedú ku kvalitnej kultúre nekomerčného charakteru, vytvárajúcu osobitosť 
prostredia s osobitnou atmosférou, ktorú tvoria obyvatelia regiónu, a sú súčasťou kultúrneho 
života v okresoch Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica. 
Výber foriem a metód práce bude závisieť aj od aktuálnej situácie na Slovensku. 
 
K plneniu dlhodobých ale aj krátkodobých cieľov pre rok 2023 plánujeme využívať overené 
formy osvetovej činnosti: 
 
1. Postupové súťaže, prehliadky, festivaly s regionálnou, krajskou a celoslovenskou 

pôsobnosťou v oblasti záujmovej umeleckej činnosti. 
2. Kultúrno-spoločenské podujatia- prezentácia jedinečného, duchovného a kultúrneho 

bohatstva regiónu (autorské večery, predstavenia súborov a jednotlivcov, klubové stretnutia 
a pod.). 

3. Edukačné podujatia(výchovno-vzdelávacie) - na rôzne vybrané témy v rámci 
občianskeho, záujmového i profesijného vzdelávania, najmä pre školy a členov  kolektívov 
ZUČ (divadlo, výtvarníctvo, tanec). Ponechávame možnosť niektoré realizovať online. 

4. Prevencia sociálno-patologických javov v spoločnosti- nové témy ako reakcia na súčasnú 
spoločenskú situáciu (dezinformácie, kritické myslenie, duševné zdravie a pod.), posilnenie 
záujmu o prácu s deťmi v umeleckých krúžkoch a upevnenie zručností pedagógov. 

5. Kurzy -poskytujú hlbšie získanie zručností a vedomosti okolo hrnčiarstva a textilnej práce. 
6. Tvorivé dielne –pre všetky vekové skupiny obyvateľstva. 
7. Besedy, workshopy, webináre, rozborové semináre - zvyšujú vzdelanostnú úroveň 

obyvateľstva, ktoré rozvíja záujmy obyvateľstva  (najmä umelecké). 
8. Autorské výstavy a autorské večery pre rôzne oblasti umenia - výtvarníctvo, fotografia, film, 

textilná tvorba, remeselná výroba a pod. 
9. Klubová činnosť -v rámci posilňovania umeleckých zručností (paličkovaná čipka, patchwork, 

klub fotografov, klub výtvarníkov a pod.). 
10. Výstavná činnosť -pre všetky vekové kategórie - autorské a súťažné výstavy, foto, 

výtvarníctvo, ľudová izba pri POS. 
11. Konkrétna spolupráca na podujatiach v obciach a mestách regiónu (Nová Baňa, Žarnovica, Žiar 

na Hronom, Veľká Lehota,  Kremnica, Banská Štiavnica, atď.) 
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12. Metodická pomoc a inštruktáže súborom a jednotlivcom podľa potreby (divadelné súbory, 
folklórne súbory, obce a pod.), ktorá je potrebná po stagnácii činnosti ako dôsledku 
pandemickej a zlej ekonomickej situácie najmä kolektívnych foriem - FS, zborový spev, 
divadelné súbory, tanečné kolektívy a pod. 

13. Poskytovanie  kultúrno-výchovných služieb realizátorom miestnej osvetovej činnosti - 
školenia pre manažérov kultúry v obciach a mestách regiónu aj formou online podujatí. 

14. Edičná činnosť -zaznamenávanie výsledkov  ľudskej činnosti, ktorá  je odrazom doby. 
15. Klubové rady a zasadnutia poradných zborov sa riadia štatútom a sú  zriaďované v zmysle 

Organizačného poriadku Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom, článok 8.  
(Zasadnutia regionálnych poradných zborov (divadlo, folklór, zasadnutí a prípravných  výborov, 
klubové rady). 

16. Podujatia organizované na „kľúč“- objednávka iných subjektov (tento typ podujatí je 
nepravidelný). Cieľom je finančný zisk, čo však môže viesť k odklonu uvedených činností  
v zriaďovacej listine a zákone o osvetovej činnosti). 

17. Využiť účelovo pridelené finančné prostriedky  z VÚC na zabezpečenie postupových súťaží 
ZUČ a iných vzdelávacích podujatí . 

18. Vypracovať a predložiť projekty na FPÚ, MK SR, iné. 
19. Vypracovať projekt na  MK SR na získanie kultúrnych poukazov.  

 
Kultúrno-osvetová činnosť má možnosti využitia rôznych foriem a metód práce, ktoré je možné 
realizovať po dôkladnej analýze a poznania prostredia, ako kreativity samostatných odborných 
zamestnancov.  
 
2. Riadenie organizácie a organizačné zabezpečenie  

 
a) Plán riadenia organizácie  a organizačné zabezpečenie v roku 2023: 

- plán riadenia zo strany riaditeľa organizácie, plán vzájomnej spolupráce vedúcich 
jednotlivých oddelení 

 
Celopodnikové porady- zamerané na prípravu nových podujatí, plnenie Plánu práce a činnosti, 
plnenie aktuálnych úloh, koncepcie rozvoja organizácie a pod. a zhodnotenie realizovaných 
podujatí plnenie úloh za zamestnancov POS.  
Termín: spravidla 1x štvrťročne alebo podľa aktuálnej potreby 
 
Porady s vedúcimi oddelení -plnenie aktuálnych úloh.  
Termín: podľa aktuálnej potreby 
 
Porady na jednotlivých oddeleniach- najmä na oddelení špecializovaných kultúrno-výchovných 
činností a na ekonomicko-prevádzkovom oddelení podľa potreby plnenia úloh a zabezpečovania 
prevádzky.  
Termín: podľa naliehavosti a vyťaženosti práci v teréne 
 
Koordinačné porady- na úsekoch ZUČ zamerané na rozdelenie úloh na konkrétne podujatie 
medzi jednotlivých zamestnancov POS, za prítomnosti vedúcej oddelenia, príp. riaditeľky 
organizácie.  
Termín: pred každým väčším podujatím, na ktorom sa podieľajú aj iní zamestnanci 
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Individuálne hodnotenia úrovne jednotlivých podujatí (vyjadrenie spokojnosti a pochvala za 
výsledky práce alebo  individuálne rozhovory o zlepšení pracovných výsledkov).  
Termín: priebežne 
 
Konzultácie so zástupcom zamestnancov- komunikácia podľa naliehavosti situácie, komunikácia 
so zamestnancami v prítomnosti zástupcu zamestnancov a pod. 
Termín: priebežne 
 
Základom manažérskeho riadenia a organizačného zabezpečenia bude v plnom rozsahu  
zabezpečiť plynulé plnenie úloh súvisiacich s Plánom práce a činnosti, profesionálny výkon práce, 
informovanosť medzi zamestnancami, ktorá je upriamená na riešenie zastupiteľnosti počas PN, D, 
OČR, zabezpečenie komunikácie medzi zamestnancami, skvalitnenie pracovnej atmosféry 
a medziľudských vzťahov a zaoberanie sa návrhmi a požiadavkami zamestnancov. 
Úlohou riadenia je upriamiť pozornosť zamestnancov na postupnosť a možnosti riešenia, 
s dôrazom na využitie dostupných prostriedkov na pracovisku (komunikácia s vedúcimi oddelení, 
písomné riešenie, konzultácia so zástupcom zamestnancov ). Cieľom je posilniť dobré meno 
organizácie a členov pracovného kolektívu a zvýšiť profesionalitu a zručnosti zamestnancov. 
Zamestnanci budú naďalej v rámci formálnych pracovných stretnutí riešiť kvalitu práce, 
interpersonálne vzťahy, verejne prezentovať rôznorodé názory a hľadať riešenia, aby sa 
predchádzalo vzniku nežiaducich sociálno-patologických javov. 
 
b) Plán na zmenu organizačnej štruktúry so zreteľom na racionalizáciu a zvýšenie efektivity 
práce 
 
Odborné úseky: Organizačná štruktúra na odborných úsekoch sa nemusí meniť, no je potrebná 
zmena v obsahu pracovných náplní, aby boli rovnomerne rozdelené jednotlivé odborné úseky 
vzhľadom k súčasným potrebám a trendom neprofesionálneho umenia v spoločnosti.  
Dlhodobý plán v personálnej oblasti: V nasledujúcom období POS potrebuje najmenej 1 
zamestnanca doplniť najmä na úseku kurzov, tvorivých dielní ľudových a súčasných remesiel, 
propagácie a marketingu organizácie (inštalácia a príprava výstav, grafické spracovanie 
bulletinov a pod.) pri súčasnom zachovaní obsahu činností a rozšírení marketingu v obciach 
a mestách, ktoré v konečnom dôsledku prinesie finančný efekt pre organizáciu. 
 

b) Plán na zmenu, doplnenie vnútorných smerníc v roku 2023 
 

Nové smernice budú vydané podľa potreby a aktuálnosti a zmeny spoločenskej situácie. 
1. Smernica o pravidlách obehu účtovných dokladov 
2. Smernica o evidencii, účtovaní, odpisovaní a vyradení dlhodobého majetku POS 
3. Interný predpis k poskytovaniu stravovania 
4. Aktualizácia platných smerníc podľa  usmernení a pokynov. 
 
3. Personálne zabezpečenie  
 
Plnenie úloh budú zabezpečovať kmeňoví zamestnanci POS v počte 13  
Stav zamestnancov spolu - priemerný evidenčný počet (prepočítaný), priemerná mzda, 
priemerná veková hranica 
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PRIEMERNÝ EVIDENČNÝ POČET 
(PREPOČÍTANÝ) 

PRIEMERNÁ MZDA V 
EUR 

PRIEMERNÁ VEKOVÁ 
HRANICA 

13 1 150, 92 47 

 
a) Stav zamestnancov spolu, plánovaný vznik - ukončenie a zmeny pracovných pomerov 
v priebehu roka 2023 
 
Stav prepočítaný: 13 zamestnancov 
Stav fyzických osôb: 14 osôb 
Vzdelanie zamestnancov: 8zamestnancov má vysokoškolské vzdelanie, 1 zamestnankyňa 
bakalársky titul, 4 zamestnanci majú stredné vzdelanie s maturitou a 1 zamestnankyňa stredné 
vzdelanie bez maturity. 
 
Riaditeľka POS - 1 
Riaditeľka - okrem riadiacej práce organizácie zabezpečuje niektoré odborné činnosti podľa 
potreby (napr. predsedníčka PV, inštruktážna činnosť pri súboroch ZUČ a jednotlivcoch, členka 
odborných porôt). 
 
Oddelenie špecializovaných kultúrno-osvetových činností – 8 zamestnancov (vrátane 
zamestnankyne detašovaného pracoviska v Banskej Štiavnici) 
Samostatní odborní zamestnanci v rámci úsekov pre oblasť záujmovej umeleckej činnosti 
a vzdelávanie zabezpečujú aj prevádzku internetovej stránky, registratúru, domovnícke činnosti, 
ozvučenie, prípravu a rozmiestnenie stolov a stoličiek na podujatia POS, inštaláciu výstav, 
ozvučenie a iné činnosti.  
Zmeny na úseku odborných činností sa neplánujú, okrem zmeny v pracovných náplniach.  
 
Oddelenie ekonomicko-prevádzkové - 5 zamestnanci 
1 ekonómka,  
1 personalistka, mzdy, prevádzkarka, pokladňa 
1 vodič 
1 domovník – údržbár na úväzok 0,50 a  
1 upratovačka na úväzok 0,50 
 
Vyťaženosť ekonomického úseku je maximálna vzhľadom na náročnosť úseku - ovládanie 
programov ISPIN, SAP, HUMANET, tvorba rozpočtu, výkazníctvo, spracovanie výkazov MK SR, 
štatistík, konsolidačný balík, verejné obstarávanie, EKS, zverejňovanie zmlúv a sledovanie 
priebežných zmien v jednotlivých programoch, sledovanie zákonov resp. meniacich sa zákonov, 
s tým súvisiaca tvorba, resp. doplnenie interných smerníc a pod., výpomoc pri tvorbe projektov, 
ich finančných vyúčtovaniach, organizačná pomoc pri podujatiach, zabezpečovanie technických 
úloh. 
 
Plánovaná zmena pracovnej pozície vodič a doplnenie o činnosti, ktoré je potrebné 
zabezpečovať vzhľadom na meniace sa potreby kultúrno-osvetovej práce.  
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b) Plán školení, odborných a vzdelávacích podujatí: 
Cieľ: zvyšovať kvalifikáciu, kompetencie a zručností podľa ponuky NOC, BBSK a iných inštitúcií. 
Pozornosť zamerať na rozvoj vnútropodnikového vzdelávania, zvýšené požiadavky na 
manažérske, pedagogické, sociálne, komunikačné zručnosti, odbornosť, profesionalitu, flexibilitu 
a kreativitu. 
 
c) Zvyšovanie kvalifikácie:  
1 zamestnankyňa študuje na vysokej škole- prerušené štúdium do augusta 2023 
 
Stabilizácia  zamestnancov: Predpokladáme, že stav zamestnancov je stabilizovaný. 
 
4. Technické zabezpečenie úloh  
 
a) Plán stavebno-technických zásahov do budov v správe POS (opravy, rekonštrukcie,  
údržba (vrátane odhadu nákladov) 
Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom sídli v budove kultúrneho domu, ktorú užíva 
od roku 1977. Vlastníkom budovy je Banskobystrický samosprávny kraj.  Protokolom zo dňa 5. 8. 
2004 zveril budovu vrátane pozemku do správy POS v Žiari nad Hronom.  
 
Stavebno-technický stav budovy v súčasnosti nie je  vyhovujúci z hľadiska technologického 
riešenia, hygienického štandardu ani estetickej požiadavky. V roku 2021 bola vypracovaná 
projektová dokumentácia na revitalizáciu divadelnej sály a technického zázemia. Zatiaľ 
nepoznáme termín realizácie stavebných prác na základe spracovanej PD. Divadelná sála, 
sociálne zariadenia určené pre verejnosť, technické zázemie a elektroinštalácia vyžadujú 
komplexnú rekonštrukciu, robiť opravy väčšieho rozsahu je neefektívne. V roku 2023 plánujeme 
vykonávať drobné opravy a nevyhnutnú údržbu. 
 
b)  Prehľad majetku - branie nehnuteľného majetku do nájmu, resp. výpožičky na plnenie 
hlavných úloh činnosti kultúrnej inštitúcie a plánovaný prenájom. 
 
Pohronské osvetové stredisko nerealizuje branie nehnuteľného majetku do nájmu, resp. 
výpožičky na plnenie hlavných úloh svojej činnosti. POS má vo svojej správe budovu a priľahlú 
záhradu.  
 
c) Plán zmien technického vybavenia kultúrnej inštitúcie (nákup, opravy, výpožičky a pod.) 
vrátane odhadu nákladov 
 
Zhodnotenie technického vybavenia organizácie:  
Technické vybavenie organizácie je opotrebované a energeticky náročné. 
 
V sále POS sa  realizujú menej náročné podujatia - súťaže a malé prezentácie. Zastaralý 
a opotrebovaný je aj inventárny majetok - stoličky, stoly, nefunguje klimatizácia, osvetľovacia 
a ozvučovacia technika je energeticky náročná, čo sa javí v dobe energetickej krízy ako veľký 
problém a musíme zvážiť, aké podujatia realizovať. Ak sa Pohronské osvetové stredisko má stať 
modernou kultúrnou inštitúciou, potrebuje kvalitné materiálno technické a technologické 
vybavenie, najmä osvetlenie, ozvučovacia techniku, klimatizáciu, elektroinštaláciu, ktoré prispejú 
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ku skvalitneniu organizovaných podujatí a k úspore elektrickej energie. V roku 2023 plánujeme 
iba údržbu a nevyhnutné opravy na zariadeniach. 
 
Vzhľadom na nepriaznivú energetickú situáciu je potrebné: 
Spracovanie projektovej dokumentácie na vyregulovanie vykurovacej sústavy.............cca 800€ 
Vyregulovanie sústavy...................................................................................................cca 3000€ 
Výmena garážových dvojdverí - 3ks...............................................................................cca 8000€ 
d) Plán úloh na úseku bezpečnosti práce a návrh opatrení v prípade  zistených  
nedostatkov 
Plánovaná činnosť na úseku bezpečnosti práce bude realizovaná v zmysle zákona a usmernení 
zriaďovateľa.  
Školenia v oblasti BOZP a PO zamestnancov, vedúcich zamestnancov, členov hliadok 
a novoprijatých zamestnancov zabezpečuje bezpečnostný technik BOZP,CO a PO  Mgr. Ján Lečko. 

 
5. Vnútorná kontrola 
 
Spôsob realizácie: 

• Fyzicky niekoľkostupňová kontrola účtovných operácií z zmysle zákona. 

• Hospitácia riaditeľky na podujatiach, účasťou na prípravných výboroch, spätná väzba od  
účastníkov. 

• Anketa a dotazníkmi, pravidelne vyhodnocovanými. 

• Kontrola prichádzajúcej a odoslanej pošty v zmysle registratúrneho poriadku  POS. 
 
Návrh opatrení na skvalitnenie vnútornej kontroly 

• Dôsledne dodržiavanie ustanovení § 6 odst.3 písm. a) zákona 357/2015 Z. z. o finančnej 
kontrole a audite a o zmenách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov  dodržiavať hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelovosť pri hospodárení 
s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti. 

• Dodržiavať zásady hospodárenia, nariadení, zákonov a VZN so zverenými finančnými 
prostriedkami a majetkom BBSK.  

• Dbať na kvalitu všetkých pripravovaných a realizovaných podujatí, metodickú 
a inštruktážnu činnosť kultúrno-osvetových podujatí. 
 

Cieľom vnútornej kontroly je dbať na hospodárne vynakladanie zverených prostriedkov 
a efektívne využívať zverený majetok BBSK. Kontrola stavu pokladne, priebežná a predbežná 
kontrola účtovných dokladov, minimalizácia formálnych nedostatkov v administratívnej činnosti. 
Vnútropodniková kontrola  bude realizovaná podľa platných smerníc. 
Cieľom je aj zvýšenie kvality podujatí, metodickej a inštruktážnej činnosti kultúrno- osvetových 
podujatí. 
 
6. Plnenie opatrení vyplývajúcich z kontrolných zistení Útvaru hlavného kontrolóra BBSK 
Prijaté opatrenia po kontrole č.34/2019 sa plnia podľa Zoznamu Opatrení vydaných riaditeľkou 
POS 24. 9. 2020. 
 
 
 
7. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu záväzkov v roku 2023 
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Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v roku 2023 bude vykonaná 
v zmysle platných noriem a predpisov. 

 
Predmetom inventarizácie bude:  

• Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok 

• Drobný nehmotný a drobný  hmotný majetok 

• Finančný majetok 

• Zásoby 

• Zúčtovacie vzťahy 

• Podsúvahové účty 
 

Metódy uskutočnenia inventarizácie: 
Skutočné stavy majetku sa zistia fyzickou inventúrou a to vážením, prepočítaním, premeraním 
alebo obhliadkou. Pri majetku, u ktorého povaha nepripúšťa vykonať inventúru fyzicky, bude 
vykonaná dokladová inventúra. 
 
Skutočný stav majetku zisťovaný fyzickou inventúrou k 31. 12. 2023 musí  súhlasiť so stavom 
podľa účtovnej evidencie, s hlavnou knihou a so súvahou. Porovnaním účtovného stavu 
so skutočným stavom  budú zaúčtované prípadné rozdiely. 
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II. ORGANIZOVANIE SÚŤAŽÍ, PREHLIADOK A FESTIVALOV, 
ktorých je Pohronské osvetové stredisko hlavným organizátorom 
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a) Finančné prostriedky vynaložené na postupové súťaže a prehliadky záujmovo-umeleckej činnosti vyhlasovaných NOC v roku 2023 
 
 

NÁZOV PODUJATIA 

UKAZOVATEĽ 

Z ROZPOČTU 
DAŇOVÝCH 

PRÍJMOV BBSK - 
*UFP (€) 

Z ROZPOČTU 
DAŇOVÝCH 

PRÍJMOV BBSK - 
PRIAME NÁKLADY 

(€) 

PRÍSPEVOK Z FPU 
(€) 

PRÍSPEVOK MIEST, 
OBCÍ (€) 

VLASTNÉ ZDROJE 
ROS - POSTUPOVÉ 

SÚŤAŽE A 
PREHLIADKY ZUČ 
VYHLASOVANÉ 

NOC (€) 

INÉ 
(ŠPECIFIKOVAŤ) 

(€) 

ENIKI BENIKI 
regionálna postupová súťaž a prehliadka detského 
folklóru 

540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NOC: 2.480,00 

NOSITELIA TRADÍCIÍ 
regionálna postupová súťaž a prehliadka folklórnych 
skupín 
VIDIEČANOVA HABOVKA 
postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru 

610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NOC: 2.070,00 

AMFO 
regionálna postupová súťaž a výstava amatérskej 
fotografickej tvorby 

400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NOC: 1.340,00 

JARNÝ SALÓN 
regionálna postupová súťaž a výstava 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby 

400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NOC: 1.950,00 

CINEAMA 
regionálna súťažná prehliadka amatérskej filmovej 
tvorby 

250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NOC: 250,00 

CINEAMA 
krajská súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby 

580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NOC: 2.100,00 
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VIVA IL CANTO 
krajská prehliadka speváckych zborov 

600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NOC: 3.600,00  

MELEKOVA DIVADELNÁ NOVÁ BAŇA  
regionálna súťažná prehliadka neprofesionálneho 
divadla (Belopotockého Mikuláš) 

400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NOC: 3.000,00 

ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO 
regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej 
tvorivosti (Zlatá Priadka) 

400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NOC: 1.290,00 

ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO 
krajská súťažná prehliadka detskej dramatickej 
tvorivosti (Zlatá Priadka) 

620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NOC: 4.670,00 

ZECHENTEROVA KREMNICA 
regionálna súťažná prehliadka v umeleckom prednese 
prózy (Hviezdoslavov Kubín) 
III. - V. kategória 

200,00 0.00 0,00 0,00 0,00 NOC: 660,00 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 
regionálna súťažná prehliadka v umeleckom prednese 
detí a detských recitačných kolektívov  
I.-II. kategória 

250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NOC: 880,00 

SLÁDKOVIČOVA ŠTIAVNICA 
regionálna súťažná prehliadka v umeleckom prednese 
poézie  (Hviezdoslavov Kubín) 
III. - V. kategória 

250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NOC: 620,00 

Spolu: 13 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.910,00 
 

*UFP – účelový finančný príspevok 
 

Komentár: Finančné prostriedky na postupové súťaže a prehliadky záujmovo-umeleckej činnosti vyhlasovaných NOC v roku 2023 sme prerozdelili  podľa 

finančnej náročnosti podujatia s prihliadnutím na počet osôb, na ktoré bude mať podujatie dopad. Podujatia budeme spolufinancovať z poskytnutej dotácie z 

Národného osvetového centra a z vlastných zdrojov. 
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b)  Finančné prostriedky vynaložené na festivaly (garantované podujatia) v roku 2023  
 

NÁZOV PODUJATIA 

UKAZOVATEĽ 

Z ROZPOČTU 
DAŇOVÝCH 

PRÍJMOV BBSK - 
*UFP NA FESTIVAL 

(€) 

Z ROZPOČTU 
DAŇOVÝCH 

PRÍJMOV BBSK - 
PRIAME NÁKLADY 

(€) 

PRÍSPEVOK Z FPU 
(€) 

PRÍSPEVOK MIEST, 
OBCÍ (€) 

VLASTNÉ ZDROJE 
ROS - FESTIVAL   (€) 

INÉ (ŠPECIFIKOVAŤ) 
(€) 

       

Spolu:       
 
 

*UFP – účelový finančný príspevok 
 

Komentár: V roku 2023 POS nie je hlavným organizátorom garantovaných podujatí. 
 
c)  Plánované podujatia (súťaže, prehliadky, festivaly v roku 2023, ktorých je ROS hlavným organizátorom) 
 

1. miestne 
2. regionálne / okresné 

 

 
Názov 

 
Termín 

 
Miesto 

Počet 
Účinkujúcich     (príp.  

súťažiacich, vystupujúcich, 
vystavujúcich) 

Počet 
návštevníkov / 

divákov 

Príjem zo 
vstupného / tržby 

(€) 

priame  náklady na 
podujatie (€) 

súbor / člen jednotlivec 

DEŇ TANCA 
regionálna prehliadka moderného a 
módneho tanca 

21.3.2023 POS ZH 5/100 0 20 240,00 240,00 

MELEKOVA DIVADELNÁ NOVÁ BAŇA 
regionálna súťažná prehliadka 
neprofesionálneho divadla ( Belopotockého 
Mikuláš) 

21.-25.3.2023 
Kino Vatra  
Nová Baňa 

4/40 0 400 800,00 3.400,00 
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ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO 
regionálna súťažná prehliadka detskej 
dramatickej tvorivosti (Zlatá Priadka) 

22.3.2023 
Kino Vatra  
Nová Baňa 

3/30 0 200 200,00 1.690,00 

ENIKI BENIKI 
regionálna postupová súťaž a prehliadka 
detského folklóru 

25.3.2023 
okresy BS, ZC, 

ZH 
7/150 2 70 140,00 3.020,00 

JARNÝ SALÓN 
regionálna postupová súťaž a výstava 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby 

10.3.-9.4.23 MsKC, ZH 0/0 30 600 0,00 1.950,00 

ZECHENTEROVA KREMNICA 
regionálna súťažná prehliadka v umeleckom 
prednese prózy (Hviezdoslavov Kubín) 
III. - V. kategória 

13.4 2023 
MsKS, 

Kremnica 
0/0 15 30 0,00 740,00 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 
regionálna súťažná prehliadka v umeleckom 
prednese detí a detských recitačných 
kolektívov  
I.-II. kategória 

14.4 2023 POS ZH 1/10 20 40 0,00 1.130,00 

AMFO 
regionálna postupová súťaž a výstava 
amatérskej fotografickej tvorby 

14.4.-7.5.23 POS ZH 0/0 40 150 0,00 1.740,00 

SLÁDKOVIČOVA ŠTIAVNICA 
regionálna súťažná prehliadka v umeleckom 
prednese poézie  (Hviezdoslavov Kubín) 
III. - V. kategória 

17.4.2023 
Banská 

Štiavnica 
0/0 15 30 0,00 870,00 

CINEAMA 
regionálna súťažná prehliadka amatérskej 
filmovej tvorby 

18.5.2023 

Krajská 
hvezdáreň a 
planetárium 
M. Hella ZH 

0/0 10 20 0,00 790,00 
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SPIEVAŠ, SPIEVAM, SPIEVAME 
(Nositelia tradícií + Vidiečanova Habovka) 

10.6.2023 
KD Veľká 
Lehota 

10/50 2 70 0,00 2.600,00 

POD INOVCOM 
folklórny festival regionálnych FS a DFS 

9.-11.6.2023 
Amfiteáter 
V.Lehota 

10/250 2 1300 0,00 24.260,00 

ŽIARSKY FESTIVAL REMESIEL 
prehliadka tradičných remesiel 

9.9.2023 POS ZH 3/20 20 300 500,00 500,00 

POLÍCIA ZNÁMA NEZNÁMA 
regionálna výtvarná súťaž zameraná na 
prácu policajného zboru 

7.12.2023 
OR PZ 

Žiar nad 
Hronom 

22/250 0 100 0,00 0,00 

Spolu: 14 x x 65/900 156 3.330 1.880,00  42.930,00 
 

3. krajské 
 

 
Názov 

 
Termín 

 
Miesto 

Počet      Účinkujúcich     (príp.  
Súťažiacich, vystupujúcich, 

vystavujúcich) Počet 
návštevníkov / 

divákov 

Príjem zo 
vstupného / tržby 

(€) 

priame náklady na 
podujatie (€) 

súbor / člen jednotlivec 

DEŇ TANCA 
krajská prehliadka moderného a módneho 
tanca 

18.4.2023 MSKC ZH 10/250 0 250 200,00 3.600,00 

ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO  
krajská súťažná prehliadka detskej 
dramatickej tvorivosti (Zlatá Priadka) 

20.-
21.4.2023 

POS ZH 10/100 0 200 200,00 5.190,00 

VIVA IL CANTO 
krajská prehliadka speváckych zborov 

3.6.2023 
 

Banská Štiavnica 6/120 0 50 0,00 4.000,00 

CINEAMA 
krajská súťažná prehliadka amatérskej 
filmovej tvorby 

10.6.2023 
Krajská hvezdáreň 
a planetárium M. 

Hella, ZH 
0/0 25 0 0,00 2 .100,00 
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Spolu: 4 x x 26/470 25 500 400,00 14.890,00 
 

4. celoštátne 
 

 
Názov 

 
Termín 

 
Miesto 

Počet     Účinkujúcich     (príp.  
Súťažiacich, vystupujúcich, 

vystavujúcich) Počet 
návštevníkov / 

divákov 

Príjem zo 
vstupného / tržby 

(€) 

priame  náklady 
na podujatie (€) 

súbor / člen jednotlivec 

DEŇ TANCA 
celoslovenská prehliadka moderného a 
módneho tanca 

10.5.2023 MSKC ZH 15/300 0 300 300,00 8.000,00 

URBAN JAM 
hudobno-tanečný festival streetartovej 
kultúry 

23.6.2023 Žiar nad Hronom 3/60 10 500 300,00 9.000,00 

SALAMANDER OČAMI DETÍ 
celoslovenská výtvarná a literárna súťaž na 
tému baníctvo  

8.9.2023 Banská Štiavnica 0/0 80 60 0,00 50,00 

TEXTILNÁ TVORBA 2023 
celoslovenská súťažná výstava 
neprofesionálnej textilnej tvorby 

30.5. - 
31.8.2023 

Žiar nad Hronom 3/3 120 0 0,00 5.500,00 

TAK PÍŠEM JA 
celoslovenská súťaž neprofesionálnej 
literárnej tvorby 

13.10.2023 POS ZH 0/0 70 20 0,00 180,00 

SENIORSKÉ TALENTÁRIUM 
celoslovenská prehliadka neprofesionálnych 
seniorských talentov 

19.10.2023 KC BŠ 6/24 4 150 2 662,00 134,00 

NAJKRAJŠIA DOVOLENKOVÁ FOTOGRAFIA 
2023 

24.11.2023 - 
31.1.2024 

Múzeum Sv. 
Anton 

0/0 50 3.000 0,00 2.505,00 
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celoslovenská súťaž a výstava amatérskej 
fotografickej tvorby 

VIANOCE A CAPPELLA 
celoslovenská prehliadka speváckych 
zoskupení a cappella a komorných 
speváckych zborov 

3.12.2023 POS ZH 5/100 0 100 100,00 5.800,00 

Spolu: 8 x x 26/463 330 3.980 700,00 31.035,00 
 

Komentár: V roku 2023 plánujeme zorganizovať postupové súťaže a prehliadky vyhlásené Národným osvetovým centrom, ale aj iné súťaže, ktorých sme 
pravidelným organizátorom.  V kalendári na rok 2023 sa znovu objavujú aj podujatia, ktoré sa opakujú každé 2 roky, napríklad súťažná prehliadka v hudobnom 
folklore Spievam, spievaš, spievame, ale aj celoslovenská súťaž a výstava Textilná tvorba, ktorá oživuje a uchováva tradičné textilné techniky s posunom v 
modernom dizajne. Prostredníctvom výstavy v reprezentatívnych priestoroch NBS MMM Kremnica, vytvárame kultúrno-umelecký prínos pre všetkých 
zúčastnených. 
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III. ORGANIZOVANIE SÚŤAŽÍ, PREHLIADOK A FESTIVALOV, 
ktorých hlavným organizátorom je iný subjekt 
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a. Finančné prostriedky vynaložené na festivaly (garantované podujatia) v roku 2023 

 

Názov podujatia 

Ukazovateľ 

Z rozpočtu daňových 
príjmov BBSK – *UFP na 

festival (€) 

Z rozpočtu 
daňových 

príjmov BBSK - 
priame náklady 

(€) 

Príspevok z FPU 
(€) 

Príspevok 
miest, obcí (€) 

Vlastné zdroje 
ros – festival 

(€) 

Iné 
(špecifikovať) 

(€) 

KREMNICKÉ GAGY   
Európsky festival humoru a satiry  

10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spolu: 1 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

*UFP – účelový finančný príspevok 
 

Komentár: Na festivale Kremnické gagy POS ZH figuruje ako spoluorganizátor podujatia. Festival tradične prináša rôzne druhy humorných a satirických 
divadelných predstavení. 
 

b. Plánované podujatia (súťaže, prehliadky a festivaly v roku 2023, ktorých hlavným organizátorom je iný subjekt) 
1. miestne  
2. regionálne / okresné 

 
 

 
Názov 

 
Termín 

 
Miesto 

Počet účinkujúcich     
(príp. súťažiacich, 

vystupujúcich, 
vystavujúcich) 

Počet 
návštevníkov / 

divákov 

Príjem zo vstupného / 
tržby 
KI (€) 

priame náklady na 
podujatie 

KI (€) 
súbor / 

člen 
jednotlivec 

HORÁKOVÁ REČNÍCKA ŠTIAVNICA 
rečnícka súťaž pre deti ZŠ 

9.6.2023 Banská Štiavnica 0/0 30 0 0,00 0,00 

ŠÁŠOVSKÉ HRADNÉ HRY 
tvorivé dielne 

júl hrad Šášov 0/0 3 500 100,00 0,00 
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DNI OBCE DOLNÁ ŽDAŇA 
dožinky tvorivé dielne a jarmok remesiel 

august Dolná Ždaňa 0/0 8 200 400,00 250,00 

Spolu: 3 x x 0/0 41 700 500,00 250,00 

 
 

3. krajské 
 

 
Názov 

 
Termín 

 
Miesto 

Počet účinkujúcich     
(príp. súťažiacich, 

vystupujúcich, 
vystavujúcich) Počet návštevníkov 

/ divákov 

Príjem zo vstupného 
/ tržby 
KI (€) 

priame  náklady na 
podujatie 

KI (€) 
súbor / 

člen 
jednotlivec 

KRÁĽOVSKÁ SVADBA NA PUSTOM 
HRADE 
tvorivé dielne 

august Pustý hrad 0/0 3 100 300,00 100,00 

Spolu: 1 x x 0/0 3 100 300,00 100,00 

 
4. celoslovenské 

 

 
Názov 

 
Termín 

 
Miesto 

Počet účinkujúcich(príp.  
súťažiacich, vystupujúcich, 

vystavujúcich) Počet návštevníkov / 
divákov 

Príjem zo     
vstupného / 

tržby 
KI (€) 

priame 
náklady     na  

podujatie 
KI (€) 

súbor / člen jednotlivec 

GLGÁČ 2023 
celoslovenské stretnutie hrnčiarov na 
hrade Revište, tvorivé dielne 

máj hrad Revište 0/0 3 500 200,00 50,00 

OSTROGRÚNSKA OSTRÁ KOSA 
jarmok remesiel a tvorivé dielne 

jún Ostrý Grúň 0/0 8 1000 300,00 150,00 
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Spolu: 2 x x 0/0 11 1500 500,00 200,00 

Komentár: Vďaka niekoľkoročnej dobrej spolupráce s inými organizáciami, čimestami a obcami regiónu pravidelne spoluorganizujeme rôzne podujatia. Medzi 
najatraktívnejšie pre návštevníkov patrí stretnutie hrnčiarov Glgáč, ktoré organizujeme s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Gron, či Kráľovská 
svadba na Pustom hrade, ktorej hlavným organizátor je Krajská organizácia cestovného ruchu.  
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IV. VÝCHOVNO - VZDELÁVACIE PODUJATIA, 
Ktorých je Pohronské osvetové stredisko hlavným organizátorom  
 

 
 



30 

 

a. jednorazové podujatia 
 

Názov Termín Miesto Počet účastníkov 

Príjem 
zo 

vstupného/tržby 
(€) 

Priame náklady   
na podujatie (€) 

KREATÍVNY SVET 
kurz enkaustiky pre malých a veľkých 

13.1.2023 
ZUŠ 

Nová Baňa 
20 80,00 0,00 

POKLADY NA HRONE 
KRONIKY A MONOGRAFIE 
workshop/webinár 

25.1.2023 POS ZH 10 0,00 250,00 

TANEČNÁ TVORIVÁ DIELŇA S BIOSOM 
tanečno-pohybová tvorivá dielňa pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ 

25.1.2023 POS ZH 15 30,00 0,00 

POKLADY NA HRONE 
ZVYKY A TRADÍCIE 
vzdelávanie pre žiakov a pedagógov - ľudová hudba a spev 

7.2.2023 
okresy BS, ZC, 

ZH 
10 20,00 150,00 

AKO RIEŠIŤ SEXUÁLNE OBŤAŽOVANIE NA ŠKOLÁCH 
workshop pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov 

13.2.2023 
Banská 

Štiavnica 
30 90,00 40,00 

PALETA TVORIVOSTI 
tvorivé dielne pre neprofesionálnych umelcov s Brunom Horeckým 

15.2.2023 POS ZH 30 30,00 100,00 

AKO RIEŠIŤ SEXUÁLNE OBŤAŽOVANIE NA ŠKOLÁCH 
workshop pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov 

20.2.2023 Nová Baňa 30 90,00 40,00 

POKLADY NA HRONE 
ZABUDNUTÉ REMESLÁ 1.  
workshop, pletenie z vlny 

23.2.2023 POS ZH 6 90,00 250,00 

INŠPIRÁCIE PRE FOLKLÓR 
workshop pre folkloristov - metodika vyučovania ľudových tancov v 
teórii aj v praxi 

24.2.2023 
okresy BS, ZC, 

ZH 
8 20,00 200,00 
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POKLADY NA HRONE 
DIVADIELŇA 
workshop pre neprofesionálne divadlo 

3.3.2023 
okresy BS, ZC, 

ZH 
10 0,00 150,00 

OSVETÁRSKA KVAPKA KRVI 
výchovno-vzdelávacie podujatie spojené s darovaním krvi  

9.3.2023 POS ZH 20 0,00 0,0 

JARNÝ SALÓN 2023 
výtvarné dielne v rámci regionálnej výstavy a súťaže 

10.3.2023 MsKC ZH 10 0,00 400,00 

PALETA TVORIVOSTI 
tvorivé dielne pre neprofesionálnych umelcov s Janou Dekýšovou 

16.3.2023 POS ZH 25 100,00 100,00 

POKLADY NA HRONE 
TAK PÍŠEM JA 
workshop zameraný na tvorivé písanie, citlivosť žiaka a obrazovú 
povahu textu, čítanie s porozumením s podporou zážitkovosti procesu 
vlastnej tvorby 

17.3.2023 
okresy BS, ZC, 

ZH 
15 30,00 100,00 

POKLADY NA HRONE 
OKAMIH VÝRAZU 
tvorivé dielne pre amatérskych fotografov s Ondrejom Karnasom 

18.3.2023 POS ZH 10 100,00 200,00 

POKLADY NA HRONE 
TAK PÍŠEM JA 
workshop zameraný na tvorivé písanie, citlivosť žiaka a obrazovú 
povahu textu, čítanie s porozumením s podporou zážitkovosti procesu 
vlastnej tvorby 

24.3.2023 
okresy BS, ZC, 

ZH 
15 30,00 100,00 

POKLADY NA HRONE 
INŠPIRÁCIE PRE FOLKLÓR 
workshop pre folkloristov - nácvik hlasovej techniky v speváckej 
skupine, javiskový prejav 

31.3.2023 
okresy BS, ZC, 

ZH 
8 20,00 150,00 

POKLADY NA HRONE 
ZVYKY  A TRADÍCIE 

4.4.2023 
okresy BS, ZC, 

ZH 
10 20,00 150,00 
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vzdelávanie pre žiakov a pedagógov - remeslá a práce (jar, leto, jeseň, 
zima) 

KREATÍVNY SVET 
kurz enkaustiky pre malých a veľkých 

4.4.2023 
ZUŠ 

Nová Baňa 
20 80,00 0,00 

AMFO 2023 
fotografické dielne v rámci regionálnej súťaže a výstavy 

14.4.2023 POS ZH 10 0,00 150,00 

POKLADY NA HRONE 
ZABUDNUTÉ REMESLÁ 2. 
workshop,kožená aplikácia 

20.4.2023 POS ZH 10 100,00 300,00 

MALÍ DIVADELNÍCI 
pohybové cvičenia v detskom divadle  

20.4.2023 POS ZH 30 0,00 0,00 

MALÍ DIVADELNÍCI 
hlasové cvičenia v detskom divadle  

21.4.2023 POS ZH 30 0,00 0,00 

POKLADY NA HRONE 
INŠPIRÁCIE PRE FOLKLÓR 
workshop pre folkloristov - odev, starostlivosť o kroje 

21.4.2023 
okresy BS, ZC, 

ZH 
8 20,00 200,00 

AKO SA KRESLÍ KOMIKS 
workshop o tvorbe komiku s Bruno Horeckým 

27.4. 2023 ZUŠ BŠ 20 200,00 100,00 

DIVADIELNIČKA 
workshop pre detské divadlo 

3.5.2023 
okresy BS, ZC, 

ZH 
15 0,00 30,00 

TRADÍCIE V MODERNOM DIZAJNE 
workshop v rámci celoslovenskej súťaže Textilná tvorba 2023 

12.5.2023 POS ZH 20 60,00 500,00 

ČO SA SKRÝVA ZA ROHOM? 
cyklus prevenčných aktivít pre všetky vekové kategórie 

12.5.2023 
okresy BS, ZC, 

ZH 
20 20,00 0,00 

POKLADY NA HRONE 
PALETA TVORIVOSTI 
tvorivé dielne pre neprofesionálnych umelcov s Jaroslavom Uhelom 

13.5..2023 POS ZH 10 100,00 200,00 
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KOMUNITA AKO PRÍLEŽITOSŤ 
workshop pre zamestnancov komunitných centier a ďalších inštitúcií 
venujúcich sa osobám zo znevýhodneného prostredia 

16.5.2023 
Žiar nad 
Hronom 

40 0,00 115,00 

KOMUNITA AKO PRÍLEŽITOSŤ 
tvorivá dielňa, modrotlač  

17.5.2023 Prenčov 35 0,00 0,00 

CINEAMA 2023 
filmové dielne v rámci regionálnej súťaže 

18.5.2023 
KHaP M. 
Hella, ZH 

10 0,00 270,00 

ČO SA SKRÝVA ZA ROHOM? 
cyklus prevenčných aktivít pre všetky vekové kategórie 

18.5.2023 
okresy BS, ZC, 

ZH 
20 20,00 0,00 

KRAKOVANY 2023 
výmena skúseností, festival paličkovanej čipky 

máj Krakovany 16 400,00 350,00 

ČO SA SKRÝVA ZA ROHOM? 
cyklus prevenčných aktivít pre všetky vekové kategórie 

12.5.2023 
okresy BS, ZC, 

ZH 
20 20,00 0,00 

ČO SA SKRÝVA ZA ROHOM? 
cyklus prevenčných aktivít pre všetky vekové kategórie 

6.6.2023 
okresy BS, ZC, 

ZH 
20 20,00 0,00 

ČO SA SKRÝVA ZA ROHOM? 
cyklus prevenčných aktivít pre všetky vekové kategórie 

7.6.2023 
okresy BS, ZC, 

ZH 
20 20,00 0,00 

CESTA UMENIA A DUŠE 
workshop, arteterapia 

17.6.2023 POS ZH 10 0,00 175,00 

ŠKOLA = ZÓNA BEZPEČIA 
celodenné vzdelávanie pre pedagógov MŠ, ZŠ, SŠ 

20.6.2023 POS ZH 15 0,00 88,00 

MODRÝ SVET 
tvorivé dielne s letnou tematikou pre deti so zdravotným 
znevýhodnením 

22.6.2023 
Spojená škola 

internátna 
Kremnica 

15 30,00 0,00 

AKO ZLEPŠIŤ OFICIÁLNY PREJAV 
workshop pre starostov a poslancov miest a obcí 

26.6. 2023 Banská Belá 25 375,00 120,00 

TEXTILNÁ TVORBA 2023 26.5.2023 POS ZH 20 60,00 400,00 
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workshop, plstenie a aplikácia výšivky 

LETNÁ VEDECKÁ ŠKOLIČKA 
letná tvorivá výchovno-vzdelávacia aktivita pre deti 

3.-7.7.2023 POS ZH 15 1.800,00 500,00 

LETNÁ DIVADELNÁ ŠKOLIČKA 
letná tvorivá výchovno-vzdelávacia aktivita pre deti 

3.-7.7.2023 POS ZH 10 1.000,00 700,00 

LETNÁ CESTOVATEĽSKÁ ŠKOLIČKA 
letná tvorivá výchovno-vzdelávacia aktivita pre deti 

10.-14.7.2023 POS ZH 15 2.100,00 1.000,00 

LETNÁ REMESELNÁ ŠKOLIČKA 
letná tvorivá výchovno-vzdelávacia aktivita pre deti 

10.-14.7.2023 POS ZH 14 1.260,00 800,00 

LETNÁ ĽUDOVÁ ŠKOLIČKA 
letná tvorivá výchovno-vzdelávacia aktivita pre deti 

17.-21.7.2023 POS ZH 12 1.140,00 700,00 

LETNÁ TANEČNÁ ŠKOLIČKA 
letná tvorivá výchovno-vzdelávacia aktivita pre deti 

24.-28.7.2023 POS ZH 10 1.100,00 800,00 

ROZPRAVKOVOU CESTOU NECESTOU 
tvorivé dielne pre deti ZŠ 

14.-18.8.2023 POS ZH 10 1.797,00 90,00 

LETNÁ VÝTVARNÁ ŠKOLIČKA 
letná tvorivá výchovno-vzdelávacia aktivita pre deti 

14.-18.8.2023 POS ZH 25 2.375,00 1.700,00 

POKLADY NA HRONE 
ÚSPEŠNÝ MODERÁTOR 
workshop pre neprofesionálnych moderátorov spoločenských podujatí 

12.9.2023 POS ZH 10 30,00 200,00 

ČO SA SKRÝVA ZA ROHOM? 
cyklus prevenčných aktivít pre všetky vekové kategórie 

14.9.2023 
okresy BS, ZC, 

ZH 
20 20,00 0,00 

ČO SA SKRÝVA ZA ROHOM? 
cyklus prevenčných aktivít pre všetky vekové kategórie 

19.9.2023 
okresy BS, ZC, 

ZH 
20 20,00 0,00 

POKLADY NA HRONE 
DIRIGENTSKÁ PALIČKA 
workshop pre dirigentov a zbormajstrov 

22.9.2023 
POS ZH 

 
10 50,00 300,00 
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INŠPIRÁCIE PRE FOLKLÓR 
workshop pre folkloristov - zvykoslovie, zachovávanie dedinských 
tradícií 

22.9.2023 
okresy BS, ZC, 

ZH 
8 20,00 200,00 

AKO SA KRESLÍ KOMIKS 
workshop s Veronikou Inglotovou 

22.9.2023 POS ZH 20 100,00 50,00 

POKLADY NA HRONE 
PALETA TVORIVOSTI 
tvorivé dielne pre neprofesionálnych umelcov  

23.9.2023 POS ZH 10 100,00 100,00 

POKLADY NA HRONE 
KRONIKY A MONOGRAFIE 
workshop/webinár 

3.10.2023 POS ZH 10 0,00 250,00 

ČO SA SKRÝVA ZA ROHOM? 
cyklus prevenčných aktivít pre všetky vekové kategórie 

4.10.2023 
okresy BS, ZC, 

ZH 
20 20,00 0,00 

INŠPIRÁCIA 2. 
výtvarno-tvorivé dielne pre deti, mládež a dospelých s rôznym typom 
zdravotného a iného znevýhodnenia 

5.-12.10.2023 POS ZH 40 0,00 1.900,00 

POKLADY NA HRONE 
TANEC PRE KAŽDÉHO 
workshop pre vedúcich tanečných kolektívov a tanečníkov 

8.10.2023 POS ZH 15 45,00 250,00 

POKLADY NA HRONE 
ZABUDNUTÉ REMESLÁ 3. 
workshop, vylievanie cínom 

13.10.2023 POS ZH 10 100,00 550,00 

POKLADY NA HRONE 
PREDNES V PRAXI 
workshop, dramaturgia umeleckého prednesu 

17.10 2023 POS ZH 15  75,00 190,00 

NAJKRAJŠIA DOVOLENKOVÁ FOTOGRAFIA 2023 
fotografické dielne v rámci celoslovenskej výstavy 

21.10.2023 
okresy BS, ZC, 

ZH 
10 400,00 390,00 



36 

 

DIVADIELNIČKA 
workshop pre detské divadlo 

3.11.2023 
okresy BS, ZC, 

ZH 
20 60,00 60,00 

TANEC PRE KAŽDÉHO 
workshop pre vedúcich tanečných kolektívov a tanečníkov 

5.11.2023 webinár 15 45,00 100,00 

BANÍCKA ČIPKA 
tvorivé dielne pre dospelých, základy baníckej čipky  

7.11.2023 
Žiar nad 
Hronom 

15 150,00 50,00 

POKLADY NA HRONE 
ZABUDNUTÉ REMESLÁ 4. 
workshop, pletenie zo šúpolia 

9.11.2023 POS ZH 10 100,00 120,00 

POKLADY NA HRONE 
OKAMIH VÝRAZU 
tvorivé dielne pre amatérskych fotografov  

11.11.2023 POS ZH 10 100,00 250,00 

POKLADY NA HRONE 
DIVADIELŇA 
workshop pre neprofesionálne divadlo  

25.11 2023 
okresy BS, ZC, 

ZH 
10 0,00 150,00 

ZIMNÉ ZVYKOSLOVIE 
tvorivé dielne 

1.12. - 
16.12.2023 

ZŠ 100 200,00 100,00 

Spolu: 71 x x 1.250 16.462,00 16.878,00 
 

Komentár: Realizáciou výchovno-vzdelávacích podujatí ponúkame možnosť získať a rozširovať svoje vedomosti a zručnosti aktérom ZUČ, pracovníkom 
samosprávy, pedagógom, kultúrno - osvetovým pracovníkom.  Do plánu sme zaradili pokračovanie úspešných podujatí, ktoré sme organizovali v minulom roku. 
Ale doplnili sme aj nové témy, ktoré odzrkadľujú aktuálne trendy, potreby aj spoločenskú situáciu. Výchovno-vzdelávacie podujatia budú realizované formou 
seminárov, workshopov, prípadne webinárov, či kurzov. Máme za to, že kvalitné vzdelávanie sa nám vráti v podobe hodnotných umeleckých vystúpení. 
Vzdelávacie podujatia majú udržateľný charakter. K zvýšeniu kvality podujatí a záujmu o podujatia prispieva výber lektorov, či získavanie spätnej väzby od 
účastníkov. Veľkému úspechu sa tešia letné tvorivé výchovno-vzdelávacie aktivity pre deti, Letné školičky. Sú tematicky zamerané na rôzne umelecké oblasti a 
deti získavajú vedomosti hravou formou. Pozitívnymi zážitkami, ktoré u nás deti zažijú si z nich vychovávame našich budúcich dospelých návštevníkov a zároveň 
v nich prebúdzame záujem o vlastnú umeleckú činnosť. Jedným z našich cieľov pre rok 2023 je očistenie programov folklórnych kolektívov od cudzích prvkov z 
iných regiónov. Preto sme do plánu zaradili niekoľko podujatí s názvom Inšpirácie pre folklór, ktoré budú folkloristov vzdelávať po hudobnej aj tanečnej stránke.  
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b. cyklické podujatia 
 

Názov Počet opakovaní Miesto Počet účastníkov 
Príjem 

zo vstupného/tržby (€) 
priame náklady na 

podujatie (€) 

      

Spolu:  x    

Komentár: Neplánujeme realizovať. 
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V. VÝCHOVNO - VZDELÁVACIE PODUJATIA 
ktorých hlavným organizátorom je iný subjekt ( ZUČ, občianske) 
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a) jednorazové podujatia 
 

Názov Termín Miesto Počet účastníkov 
Príjem 

zo vstupného/tržby 
KI (€) 

priame náklady na 
podujatie 

KI (€) 

VÍTANIE JARI V BAĎANE 
tvorivé dielne 

03/2023 Baďan 50 150,00 15,00 

Spolu: 1 1 X 50 150,00 15,00 
 

Komentár: Vítanie jari v Baďane je obľúbené podujatie, kde POS zamerané na Veľkonočné tradície.  
 
 
 

b) cyklické podujatia  
 

Názov Počet opakovaní Miesto Počet účastníkov 
Príjem 

zo vstupného/tržby 
KI (€) 

priame náklady na 
podujatie 

KI (€) 

FOLK FILM 
príprava krátkeho filmu pre potreby kultúrnych inštitúcií 

7 POS ZH 10 0,00 0,00 

Spolu: 1 7 X 10 0,00 0,00 
 

Komentár: Folk Film budeme realizovať v spolupráci s Kreatívnym centrom RTVS.  
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IV.KULTÚRNO - SPOLOČENSKÉ PODUJATIA, 
ktorých je Pohronské osvetové stredisko hlavným organizátorom  
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Názov 
 

Termín 
 

Miesto 

Počet účinkujúcich, 
vystupujúcich Počet 

návštevníko
v / divákov 

Príjem      zo 
vstupného / tržby (€) 

priame náklady na 
podujatie (€) 

súbor / 
člen 

jednotli
vec 

EVANJELICKÉ ZVYKOSLOVIA A TRADÍCIE 
literárny večer s Grétou Ivaničovou 

18.1.2023 Kremnica 0/0 2 35 70,00 0,00 

EVANJELICKÉ ZVYKOSLOVIA A TRADÍCIE 
literárny večer s Grétou Ivaničovou 

24.1.2023 
Banská 

Štiavnica 
0/0 2 50 100,00 0,00 

V MYSLI BÁSNIKA 
literárne posedenie s autormi z regiónu 

24.1.2023 KD ZH 0/0 1 20 0,00 0,00 

VEČER S DIVADLOM 
divadelné predstavenie  

1.2.2023 POS ZH 1/10 0 50 200,00 0,00 

KEĎ BANÍCI ROZPRÁVALI 
literárny večer spojený so stretnutím baníkov 

14.3. 2023 
Banská 

Štiavnica 
0/0 5 30 60,00 0,00 

ŠÁLKA POÉZIE O PIATEJ 
hudobno-literárny večer 

21.3. 2023 Žarnovica 0/0 1 50 150,00 0,00 

VEČER S DIVADLOM 
divadelné predstavenie  

30.3.2023 POS ZH 1/10 0 50 200,00 200,00 

OSVETA NA KOLESÁCH 
kultúrno-spoločenské podujatie pre seniorov 

19.4.2023 
DD, DSS, 
okres BS, 

ZC, ZH 
0/0 3 20 0,00 925,00 
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VERNISÁŽ VÝSTAVY OD PARTY K ZÁVOJU 
otvorenie výstavy spojené s ukážkou tradičného čepčenia 

5.5. 2023 
Žiar nad 
Hronom 

1/0 3 60 180,00 80,00 

V MYSLI BÁSNIKA 
literárne posedenie s autormi z regiónu 

17.5.2023 
okresy BS, 

ZC, ZH 
0/0 1 20 0,00 0,00 

VEČERY S FOLKLÓROM 
Láska, Bože láska 

13.5.2023 POS ZH 2/10 3 50 200,00 2.056,00 

VEČER S DIVADLOM 
divadelné predstavenie  

24.5.2023 POS ZH 1/10 0 50 200,00 0,00 

SMIECHTISKO 
divadelné predstavenie 

26.5.2023 Prenčov 1/2 0 50 300,00 150,00 

Divadelné predstavenie pre deti a rodičov  7. 7. 2023 POS ZH 1/10 0 50 0,00 0,00 

CESTA UMENIA A DUŠE 
divadelné predstavenie, Divadlo z Pasáže (BB) 

21.6.2023 POS ZH 1/20 0 50 0,00 0,00 

OSVETA NA KOLESÁCH 
kultúrno-spoločenské podujatie pre seniorov 

28.6.2023 
DD, DSS, 
okres BS, 

ZC, ZH 
0/0 3 20 0,00 925,00 

MY STREETS FILM SK 
kolekcia šiestich dokumentárnych filmov 

20.7.2023 
Kino 

Akropola, 
Kremnica 

0/0 0 40 120,00 0,00. 

OSVETA NA KOLESÁCH 
kultúrno-spoločenské podujatie pre seniorov 

9.8.2023 
DD, DSS, 
okres BS, 

ZC, ZH 
0/00 3 20 0,00 925,00 

ZNÁMI I NEZNÁMI AUTORI BANSKEJ ŠTIAVNICE 
literárny večer venovaný osobnostiam banskoštiavnickej 
literatúry a súčasným tvorcom 

21.8. 2023 
Banská 

Štiavnica 
0/0 8 30 90,00 0,00 

VEČERY S FOLKLÓROM 
Dožinky 

9.9.2023 POS ZH 2/10 3 50 200,00 2.056,00 
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V MYSLI BÁSNIKA 
literárne posedenie s autormi z regiónu 

13.9.2023 
okresy BS, 

ZC, ZH 
0/00 1 20 0,00 0,00 

ZNÁMI I NEZNÁMI AUTORI BANSKEJ ŠTIAVNICE 
literárny večer venovaný osobnostiam banskoštiavnickej 
literatúry a súčasným tvorcom 

19.9.2023 
Banská 

Štiavnica 
0/0 10 40 0,00 0,00 

VEČER S DIVADLOM 
divadelné predstavenie  

21.9.2023 POS ZH 1/10 0 50 200,00 150,00 

ŽIAR SPIEVAJ 
koncert regionálnych detských a dospelých speváckych zborov 

22.9.2023 POS ZH 3/50 0 80 60,00 150,00 

BANDA AMERICANO 
koncert pod hviezdami / hudobno-tanečný program 

29.9..2023 POS ZH 2/12 0 50 250,00 100,00 

OSVETA NA KOLESÁCH 
kultúrno-spoločenské podujatie pre seniorov 

4.10.2023 
DD, DSS, 
okres BS, 

ZC, ZH 
0/0 3 20 0,00 0,00 

JANKA BERNÁTHOVÁ A JEJ HOSTIA 
literárny večer 

9.10. 2023 POS ZH 0/0 5 30 0,00 0 

SENIORSKÉ TALENTÁRIUM 
nesúťažná prehliadka seniorských talentov z celého Slovenska 

19.10.2023 
Banská 

Štiavnica 
7/100 3 150 0,00 134,00 

HUSÍM BRKOM 
literárny večer 

20.10.2023 
Banská 

Štiavnica 
0/0 10 30 0,00 0,00 

VEČER S DIVADLOM 
divadelné predstavenie  

26.10.2023 POS ZH 1/10 0 50 200,00 200,00 

VEČER S HUDBOU 
šansónový koncert  

26.10.2023 POS ZH 2/20 2 30 150,00 150,00 

DOTYKY MÚZ 
komponovaný program k 70. výročiu založenia regionálnych 
osvetových stredísk 

27.10.2023 POS ZH 1/10 2 150 0,00 1.750,00 
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VEČERY S FOLKLÓROM 
Keď mi prišla karta narukovať 

4.11.2023 POS ZH 2/10 3 50 200,00 2.056,00 

ŽIVOT V POHYBE 
veľká hip-hopová hra 

8.11.2023 POS ZH 2/20 10 30 60,00 150,00 

KONCERT 
koncert vážnej hudby 

24.11.2023 POS ZH 1/10 2 50 50,00 50,00 

STRETNUTIE S FOTOGRAFIOU 
slávnostné odovzdávanie cien účastníkom celoslovenskej 
súťaže NDF 2023 

24.11.2023 
Múzeum 
Sv. Anton 

0/0 40 70 0,00 2.505,00 

ŠTIAVNICKÝ BETLEHEM 
komponované vianočné pásmo spojené s tvorivými dielňami 

8.12. 2023 Sv. Anton 2/0 4 100 400,00 150,00 

VIANOČNÁ KOLEDA 
hudobno-literárny večer 

11.12.2023 
Banská 

Štiavnica 
0/0 8 30 45,00 0,00 

VEČER S DIVADLOM 
divadelné predstavenie  

13.12.2023 POS ZH 1/10 0 50 200,00 300,00 

MARIKA PETROVÁ A JEJ HOSTIA 
literárny večer 

14.12. 2023 POS ZH 0/0 5 30 90,00 0 

Spolu: 40 x x 36/344 146 1.905,00 3.975,00 15.162,00 

Komentár: Kultúrno-spoločenské podujatie sú nezanedbateľnou súčasťou činnosti POS ZH. Realizáciou týchto podujatí vytvárame priestor na prezentáciu 
neprofesionálneho umenia, ktoré vzniká nielen v okresoch Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom, ale aj v okolitých regiónoch. Pre návštevníkov podujatí 
je to možnosť spoločenského vyžitia a napĺňania kultúrnych a sociálnych potrieb. Počas celého roka 2023 prinesieme ochotnícke divadelné predstavenia, 
folklórne večery, stretnutia neprofesionálnych umelcov z oblasti tanca, hudby, literatúry, fotografie a tradičnej ľudovej kultúry.  
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VII.KULTÚRNO - SPOLOČENSKÉ PODUJATIA, 
ktorýchhlavným organizátorom  je iný subjekt 
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Názov 

 
Termín 

 
Miesto 

Počet účinkujúcich, 
vystupujúcich Počet 

návštevníkov/ 
divákov 

Príjem zo 
vstupného/ 

tržby 
KI (€) 

priame náklady 
na podujatie 

KI (€) 
súbor / člen jednotlivec 

NOC KOSTOLOV 
koncert klasickej hudby 

2.6. 2023 
Banská 

Štiavnica 
1/10 2 40 0 40 

Spolu: 1 x x 1/10 2 40 0 40 

Komentár: Koncertom vážnej hudby sa zapojíme do podujatia Noc kostolov, ktoré chce návštevníkom sprístupniť sakrálne pamiatky aj ako turistické a kultúrne 
atrakcie. Hlavným organizátorom je ECAV Banská Štiavnica.  
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VIII. INÉ PODUJATIA, 
ktorých je Pohronské osvetové stredisko hlavným organizátorom 
(DĽR, výstavy, vernisáže, kluby) 
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a. DIELNE ĽUDOVÝCH REMESIEL 

Názov Počet opakovaní Miesto 
Počet 

účastníkov 
Príjem zo 

vstupného/ tržby (€) 
priame náklady na 

podujatie (€) 

BROŠŇA 
tvorivé dielne, suché plstenie 

1 ZŠ Trnavá Hora 50 100,00 0,00 

Spolu: 1 1 x 50 100,00 0,00 

 
KURZY (pre dospelých) 

Názov Termín Miesto 
Počet 

účastníkov 
Príjem zo 

vstupného/ tržby (€) 
priame náklady na 
realizáciu kurzu (€) 

Svet remesiel - Voskované obrúsky 26.1.2023 POS ZH 6 180,00 50,00 

Svet remesiel - Upcyklácia šitie 17.3.2023 POS ZH 10 40,00 40,00 

Svet remesiel - Hrnčiarina 22.+29.4.2023 POS ZH 6 250,00 150,00 

Svet remesiel - Upcyklácia vešiak 8.6.2023 POS ZH 6 30,00 0,00 

Svet remesiel - Dámska peňaženka z kože 27.10.2023 POS ZH 6 90,00 0,00 

Svet remesiel - Adventný veniec z prírodnín 30.11.2023 POS ZH 10 100,00 50,00 

Svet remesiel - Ozdoby z papiera 14.12.2023 POS ZH 10 30,00 0,00 

Spolu: 7 x x 82 350,000 50,00 
 

Komentár: Záujmové kurzy určené pre začiatočníkov sa tešia záujmu zo strany verejnosti. V roku 2022 sme mali o hrnčiarske kurzy menej záujemcov. Preto sme 
do našej ponuky zahrnuli kurzy, ktoré sa venujú aj iným, rôznorodým remeselným technikám. Sú venované začiatočníkom, ale aj pokročilým záujemcom o 
tradičné remeslá.  
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b. VÝSTAVY, VERNISÁŽE  

Názov 
Vernisáž 

ÁNO / NIE 

Termín 
výstavy/vernisáž

e 
Miesto 

Počet     
návštevníkov 

výstava/vernisáž 

Príjem zo 
vstupného/tržby 

(€) 

Priame náklady 
na podujatie (€) 

JOŽKO FĽAK, SUPER ŽIAK,  
autorská výstava Bruna Horeckého 

nie 
16.1. - 28.2. 

2023 
POS ZH 400 0,00 0,00 

JARNÝ SALÓN, 
regionálna postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby 

10.3.2023 
10.3. - 9.4. 

2023 
MsKC, ZH 30 0,00 1.950,00 

AMFO, 
regionálna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej 
tvorby 

14.4.2023 
14.4. - 7.5. 

2023 
POS ZH 50 0,00 1.740,00 

OD PARTY K ZÁVOJU, 
vernisáž výstavy starých svadobných šiat spojená s ukážkou 
čepčenia nevesty v minulosti 

5.5.2023 
1.5. - 31.5. 

2023 
Kaštieľ ZH 30 200,00 0,00 

Autorské výstavy neprofesionálnej výtvarnej a amatérskej 
fotografickej tvorby 

15.6.2023 
15.6. - 8.9. 

2023 
POS ZH 

300 0,00 0,00 
Autorské výstavy neprofesionálnej výtvarnej a amatérskej 
fotografickej tvorby 

22.9.2023 
22.9. - 20.10. 

2023 
POS ZH 

INŠPIRÁCIA 2.,  
výtvarno-tvorivé dielne pre deti, mládež a dospelých s rôznym 
typom zdravotného a iného znevýhodnenia 

26.10.2023 
26.10. - 

30.11. 2023 
POS ZH 60 0,00 1.900,00 

NAJKRAJŠIA DOVOLENKOVÁ FOTOGRAFIA 2023, 
celoslovenská súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby 

24.11.2023 
24.11.2023 - 

31.1.2024 
Múzeum Sv. 

Anton 
70 0,00 2.505,00 

POKLADY NA HRONE, 
autorská výstava účastníkov z tvorivých dielní 

nie 
11.12.2023 - 

31.1.2024 
POS ZH 200 0,00 2.150,00 
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POLÍCIA ZNÁMA NEZNÁMA, 
regionálna výtvarná súťaž zameraná na prácu policajného zboru 

7.12.2023 
7.12.2023 - 

8.1.2024 
OR PZ Žiar 

nad Hronom 
250 0,00 50,00 

TEXTILNÁ TVORBA, 
celoslovenská súťažná výstava neprofesionálnej textilnej tvorby 

8.12.2023 
8.12.2023 - 
31.1.2024 

NBS MMM 
Kremnica 

600 0,00 0,00 

Spolu: 11 x x x 1.990 200,00 10.295,00 

 
c. KLUBY 

Názov 
Počet 

opakovaní 
Miesto Početúčastníkov 

Príjem zo vstupného/ 
tržby (€) 

Priame náklady na 
podujatie (€) 

Výtvarný klub Athena 10 POS ZH 5 0,00 0,00 

Klub paličkovanej čipky Križanky pri POS 20 POS ZH 14 0,00 0,00 

Detský klub paličkovanej čipky Zlaté špendlíčky pri POS 10 POS ZH 5 0,00 0,00 

Klub patchwork pri POS 4 POS ZH 9 0,00 0,00 

Spolu: 4 44 X 33 0,00 0,00 

Komentáre: Cieľom výstav je prezentácia neprofesionálnej umeleckej tvorby. Výstavy inšpirujú ostatných záujemcov a podporujú činnosť a prezentáciu 
záujmovej umeleckej činnosti. Klubovou činnosťou udržiavame a podporujeme niektoré remeselné techniky ako napríklad paličkovanú čipku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
IX. EDIČNÁ ČINNOSŤ, 
publikácie k vlastnej činnosti Pohronského osvetového strediska 
(tituly, náklad) 
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Titul Druh titulu 
Náklad 

(počet ks) 
priame náklady 

v eur (€) 

Z toho: 
priame náklady KI 

v eur (€) 

TAK PÍŠEM JA bulletin 100 700,00 0,00 

OD PARTY K ZÁVOJU bulletin 100 50,00 50,00 

SALAMANDER OČAMI DETÍ bulletin 50 25,00 25,00 

SENIORSKÉ TALENTÁRIUM bulletin 100 50,00 50,00 

ZNÁMI I NEZNÁMI AUTORI BANSKEJ ŠTIAVNICI bulletin 50 25,00 25,00 

SEXUÁLNE OBŤAŽOVANIE NA ŠKOLÁCH bulletin 50 25,00 25,00 

KOMUNITA AKO PRÍLEŽITOSŤ bulletin 100 50,00 50,00 

VIANOCE A CAPPELLA bulletin 50 25,00 25,00 

KATALÓG PRODUKTOV POS 2023 katalóg 100 200,00 200,00 

AMFO katalóg 150 300,00 0,00 

JARNÝ SALÓN katalóg 150 450,00 0,00 

CINEAMA bulletin 100 400,00 0,00 

NAJKRAJŠIA DOVOLENKOVÁ FOTOGRAFIA katalóg 100 250,00 0,00 

POkuS spravodaj 100 200,00 200,00 

ZABUDNUTÉ REMESLÁ bulletin 50 25,00 25,00 

TEXTILNÁ TVORBA bulletin 200 100,00 100,00 
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V MYSLI BÁSNIKA bulletin 50 25,00 25,00 

MELEKOVA DIVADELNÁ NOVÁ BAŇA  bulletin 250 125,00 125,00 

Spolu: 18 x 1850 3.025,00 925,00 
 

Komentár: Plánujeme vydať zaujímavé bulletiny k prezentačným podujatiam, či zborník prác z literárnej súťaže Tak píšem ja, ale aj katalóg diel súťaže  
a výstavy Textilná tvorba.  
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X. GRANTY A DOTÁCIE 
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a) Plán vypracovaných a predložených projektov na rok 2023  (Dotačný systém MK SR vrátane KP, Fond na podporu umenia, a iné...) 

Názov projektu a zameranie 
Požadovaná výška 

dotácie / grantu 
(€) 

Spolufinancovanie 
KI (€) 

Spolufinancovanie 
BBSK (€) 

Príjemca žiadosti 
projektu 

CESTA UMENIA A DUŠE 2. 3.225,00 175,00 0,00 MK SR 

ŠKOLA= ZÓNA BEZPEČIA 1.662,00 88,00 0,00 MK SR 

ROZPRAVKOVOU CESTOU NECESTOU 1.607,00 90,00 0,00 MK SR 

OSVETA NA KOLESÁCH 3.515,00 185,00 0,00 MK SR 

KOMUNITA AKO PRÍLEŽITOSŤ 2.005,00 115,00 0,00 MK SR 

SENIORSKÉ TALENTÁRIUM 2.306,00 134,00 0,00 MK SR 

INŠPIRÁCIA 2. 1.900,00 150,00 0,00 MK SR 

Spolu 16.220,00 937,00 0,00 x 

VEČERY S FOLKLÓROM 11.157,00 1.273,00 0,00 FPU 

POD INOVCOM 21.734,00 2.426,00 0,00 FPU 

DEŇ TANCA 3.040,00 360,00 0,00 FPU 

DEŇ TANCA  6.900,00 800,00 0,00 FPU 

VIANOCE A CAPPELLA 5.120,00 580,00 0,00 FPU 

URBAN JAM 7.800,00 900,00 0,00 FPU 

TAK PÍŠEM JA 1.570,00 180,00 0,00 FPU 

POKLADY NA HRONE 11.469,00 3.124,00 0,00 FPU 

NAJKRAJŠIA DOVOLENKOVÁ FOTOGRAFIA 2.505,00 295,00 0,00 FPU 
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ŽIARSKY FESTIVAL REMESIEL 4.750,00 550,00 0,00 FPU 

TEXTILNÁ TVORBA 2023 4.535,00 515,00 0,00 FPU 

Spolu 80.580,00 11.003,00 0,00 x 

VIVA IL CANTO 3.600,00 0,00 400,00 NOC 

ENIKI BENIKI 2.480,00 0,00 540,00 NOC 

SPIEVAM, SPIEVAŠ, SPIEVAME (Nositelia tradícií + Vidiečanova Habovka) 2.070,00 0,00 530,00 NOC 

AMFO, regionálna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby 1.340,00 134,00 0,00 NOC 

CINEAMA, krajská súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby 2.100,00 210,00 0,00 NOC 

CINEAMA, regionálna súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby 250,00 79,00 0,00 NOC 

JARNÝ SALÓN, regionálna postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby 1.950,00 195,00 0,00 NOC 

MELEKOVA DIVADELNÁ NOVÁ BAŇA  3.000,00 0,00 400,00 NOC 

ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO, krajská súťažná prehliadka  4.670,00 0,00 520,00 NOC 

ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO, regionálna súťažná prehliadka  1.290,00 0,00 400,00 NOC 

ZECHENTEROVA KREMNICA  660,00 80,00 0,00 NOC 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN  880,00 0,00 250,00 NOC 

SLÁDKOVIČOVA ŠTIAVNICA  620,00 0,00 250,00 NOC 

Spolu: 31 24.910,00 698,00 3.290,00 x 

Komentár: Na činnosť v roku 2023 sme podali žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z Ministerstva kultúry SR, Fondu na podporu umenia a príspevok na  
organizovanie postupových súťaží a prehliadok z Národného osvetového centra. Žiadané sumy: MKSR: 16.220,00 €; FPU: 80.580,00 €; NOC: 24.910,00 €. 
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XI. SPOLUPRÁCA S MIESTNOU SAMOSPRÁVOU, INÝMI 
SUBJEKTAMI  A ORGANIZÁCIAMI 
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Pohronské osvetové stredisko pracuje na budovaní a udržiavaní partnerstiev s mestami a obcami okresov Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom. Medzi 
našich najvýznamnejších partnerov na úrovni miestnej samosprávy patria mestá Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica (kultúrne centrum), Mesto Kremnica 
(Kremnické informačné centrum), Žarnovica, ale aj obce (Banský Studenec, Beluj, Veľká Lehota, Dolná Ždaňa, Hliník nad Hronom, Lovča, Ostrý Grúň, Prochot), 
ktoré s nami spolupracujú pri organizácii rôznych podujatí. Spolupracujú s nami školy (Základné a stredné školy: Hliník nad Hronom,v okresoch: Žiar nad Hronom, 
Žarnovica, Banská Štiavnica, Súkromná škola umeleckého priemyslu Hodruša – Hámre, základné umelecké školy Nová Baňa, Žiar nad Hronom, Hliník nad 
Hronom, Banská Štiavnica). Organizácie: OR PZ v Žiari nad Hronom, SNSLP, Bratislava; Mestské kultúrne centrum Žiar nad Hronom; Mestské noviny Žiar nad 
Hronom; ATV Žiar nad Hronom; RTVS rádio Regina Banská Bystrica; ROS v Banskobystrickom kraji; Múzeum vo Svätom Antone; Národné osvetové centrum; 
Krajská Hvezdáreň a planetárium M. Hella Žiar nad Hronom; Mestské kultúrne stredisko Nová Baňa; TŠK Stella Žiar nad Hronom; Danceana;            OZ Planéta 
pohybu; Región Gron, Oblastná organizácia cestovného ruchu, DSS Doména, Za horami, za dolami, OZ na záchranu hradu Šášov a samozrejme neprofesionálne 
kolektívy a jednotlivci ZUČ v regióne BS, ZC, ZH. 
 
 
 

Žiar nad Hronom, 03. 03. 2023 
 
 

 
Mgr. Helena Žňavová 

riaditeľka 
Pohronského osvetového strediska 

v Žiari nad Hronom 
 


