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PLÁN ČINNOSTI 
GEMERSKO-MALOHONTSKÉHO OSVETOVÉHO STREDISKA 

 V RIMAVSKEJ SOBOTE 
NA ROK 2022 

 
 
 
 

 
I. HLAVNÉ ÚLOHY      
 

1. Ciele 
 

 Prioritným cieľom Gemersko-malohontského osvetového strediska do roku 2022 je po dvojročnej sťaženej situácii zaktivizovať, znovuoživiť činnosť 
kolektívov a jednotlivcov vo všetkých oblastiach záujmovo-umeleckej činnosti, nestratiť kontakt s návštevníkmi podujatí, remeselníkmi, neprofesionálnymi 
umelcami, motivovať najmä umelecké kolektívy k činnosti. Počas rokov 2020 – 2021 pandemická situácia a neustále sa meniace opatrenia sústavne stavali 
prekážky v našej práci, ale aj v činnosti kolektívov ZUČ, remeselníkov a neprofesionálnych umelcov, ktorí nemali možnosť na spoločné stretnutia. Počas 
dvoch rokov sme boli nútení obmedziť realizáciu podujatí, prostredníctvom ktorých mali remeselníci a umelci možnosť prezentácie a konfrontácie 
a návštevníci možnosť zmysluplného trávenia času. V mnohých oblastiach ZUČ bola činnosť natoľko obmedzovaná, že kolektívy a jednotlivci úplne stratili 
motiváciu v nej pokračovať. Preto je pre nás nadmieru dôležité urobiť všetko pre to, aby sme pokiaľ možno čo najviac minimalizovali následky nečinnosti 
v týchto oblastiach. 
 

Dlhodobým cieľom Gemersko - malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote je skvalitnenie a rozvoj kultúrno-osvetových činností, 
uchovávanie tradícií, rozvoj záujmovej umeleckej činnosti, celoživotného vzdelávania a uspokojovanie kultúrnych potrieb čo najväčšieho počtu obyvateľov 
každej vekovej kategórie a sociálnej vrstvy regiónu Gemera a Malohontu.  
 
 GMOS v roku 2022 plánuje zabezpečovať organizovanie a spoluorganizovanie regionálnych, krajských, celoštátnych a medzinárodných festivalov, 
prehliadok, súťaží, kultúrno-spoločenských, výchovno-vzdelávacích, odborných podujatí a dielní ľudových remesiel. Mnohé bude záležať od výšky 
získaných finančných prostriedkov z dotačných  systémov MK SR, KULTMINOR a Fondu na podporu umenia a aktuálnych opatrení Úradu 
verejného zdravotníctva SR, ale vo veľkej miere závisí aj od stavu rekonštrukcie budovy a dvora Gemersko-malohontského osvetového strediska. 

 
GMOS naďalej plánuje vytvárať priestor na prezentáciu činnosti kolektívov a jednotlivcov v oblastiach ochotníckeho divadla, umeleckého 

prednesu,  literárnej, výtvarnej,  fotografickej,  filmovej   a video   tvorby, folklóru a  tradičnej ľudovej kultúry, hudby,  spevu,  tanca,  remesla   
a ľudovej umeleckej tvorivosti. Vo svojich priestoroch i v regióne Gemera-Malohontu rozvíjať kultúrno-osvetovú a záujmovo-umeleckú činnosť 
prostredníctvom tvorivých dielní a remeselných kurzov zameraných na tradičné i súčasné techniky. V roku 2022 plánuje GMOS pokračovať v aktivitách 
zameraných na  celoživotné  vzdelávanie v oblasti  záujmovo umeleckej činnosti   a v oblasti občianskeho vzdelávania.  
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GMOS plánuje naďalej propagovať, organizovať, spoluorganizovať alebo rozširovať aktivity vychádzajúce z Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú 

kultúru Ministerstva kultúry SR. V roku 2022 GMOS plánuje pokračovať v projekte Po stopách nositeľov tradícií, ktorého cieľom je zmapovať 
a zdokumentovať nositeľov tradícií – remeselných majstrov tradičných remeselných techník pôsobiacich v regióne Gemera – Malohontu. Prostredníctvom 
natočeného dokumentu o remeselnej technike, remeselnom majstrovi, chceme poukázať na krásu a inšpiratívnosť tradičnej ľudovej kultúry, na jej rôznorodosť 
a kultúrno – spoločenské hodnoty. 

 
Plánujeme pokračovať aj v projekte Roztratené zrnká, ktorého zámerom je zmapovať existujúce javy tradičnej ľudovej kultúry na území okresov 

Rimavská Sobota a Revúca. Hľadať informátorov, archívne materiály, staré fotografie, ľudový odev z jednotlivých obcí, nárečia, piesňový materiál, spevákov, 
muzikantov, tanečníkov, rodinné a kalendárne obyčaje... Na základe terénneho výskumu s pomocou technických záznamových zariadení čo možno 
najvernejšie zdokumentovať prejavy tradičnej ľudovej kultúry Gemera – Malohontu. Terénny výskum bude východiskom pri tvorbe scénického komorného 
programu ale aj metodických materiálov pre vedúcich folklórnych kolektívov, pedagógov, študentov. 

 
Z histórie Gemera – Malohontu – chceme pokračovať v úspešnom projekte, 4. ročníka historického festivalu, prezentujúceho stredovekú históriu 

a Gotickú cestu Gemera – Malohontu. 
 
Budeme pokračovať v aktivitách a podujatiach pre maďarskú národnostnú menšinu, keďže pôsobíme na národnostne zmiešanom území. V roku 2022 

plánuje GMOS naďalej vyvíjať aktivity na úseku pôsobnosti pre rómsku menšinu, zdravotne postihnutých, seniorov, sociálne vylúčených.  
V roku 2022 Gemersko-malohontské osvetové stredisko bude pokračovať v aktualizácii komplexnej databázy o poskytovaných kultúrnych službách 

v regióne a sprostredkúvať vystúpenia kolektívov a jednotlivcov v oblasti záujmovej umeleckej činnosti v rámci regiónu i mimo neho. V prvom štvrťroku 2022 
budeme finalizovať kompletnú revitalizáciu webovej stránky www.gmos.sk, ktorá bude spĺňať všetky potrebné legislatívne požiadavky.  

 
 
Vybrané merateľné ukazovatele činnosti (Program 010 Kultúra, podprogram 01004 ROS) 

 

UKAZOVATEĽ PLÁN 2021 

Počet usporiadaných súťaží, prehliadok a festivalov za rok (hlavný organizátor) 22 

Počet usporiadaných súťaží, prehliadok a festivalov za rok (spoluorganizátor)  5 

Počet usporiadaných výchovno-vzdelávacích podujatí za rok (hlavný organizátor) 45 

Počet usporiadaných kultúrno-spoločenských podujatí za rok (hlavný organizátor) 19 
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2. Riadenie organizácie a organizačné zabezpečenie 
 
a.) Riadenie organizácie a organizačné zabezpečenie sa bude riešiť formou pravidelných gremiálnych porád spravidla 1-krát mesačne. Budú zamerané na 

zhodnotenie a plánovanie úloh, na riešenie úloh súvisiacich s bezproblémovým chodom organizácie 
Porady na oddeleniach sa budú konať spravidla 1-krát za týždeň so zameraním na koordináciu podujatí a riešenia aktuálnych potrieb a úloh. 
Zamestnanci samostatne pracujú s poradnými zbormi pre jednotlivé úseky, ktoré zasadajú podľa  plánu a aktuálnych potrieb. 

b.) Organizácia je riadená štatutárnym zástupcom a dvoma vedúcimi pracovníkmi – vedúca útvaru hospodársko-technických činností má kumulovanú 
funkciu, je zároveň ekonómkou, vedúca útvaru kultúrno-výchovných činností je zároveň odbornou pracovníčkou. 

c.) V roku 2022 GMOS vydá prípadne podľa zákonných opatrení a pokynov nadriadeného orgánu  prepracuje vnútorné smernice. 
 
 
3. Personálne zabezpečenie  
 
Stav zamestnancov spolu – priemerný evidenčný počet (prepočítaný), priemerná mzda, priemerná veková hranica 
 

PRIEMERNÝ EVIDENČNÝ POČET 

(PREPOČÍTANÝ) 

PRIEMERNÁ MZDA  

V EUR 

PRIEMERNÁ VEKOVÁ  

HRANICA 

10 1 182,61 49 

 
a) Stav zamestnancov spolu, plánovaný vznik – ukončenie a zmeny pracovných pomerov v priebehu roka 2022 
- Na útvare kultúrno-výchovných činností pracujú šiesti odborní zamestnanci (vrátane riaditeľky). Uvedený počet zamestnancov je vzhľadom k počtu 

zrealizovaných odborných aktivít nedostačujúci. V budúcnosti je potrebné zvýšiť stav odborných zamestnancov minimálne o 3 osoby. Chýbajú odborní  
zamestnanci  na úsekoch  - divadla, tanca, grafika, web, design, dielne remesiel  a remeselných kurzov. 

- Na útvare hospodársko-technických činností pracujú štyria zamestnanci, z toho dve odborné zamestnankyne na ekonomickom úseku, jeden fotograf, 
ktorý je zároveň aj vodič  a jeden aranžér. Všetci majú kumulované náplne práce. V rekonštruovaných priestoroch bude chýbať technický a obslužný 
personál v počte minimálne tri osoby. 

 
b) Plán školení, odborných a vzdelávacích podujatí 

V roku 2022 sa všetci zamestnanci GMOS budú zúčastňovať na školeniach odborných a vzdelávacích podujatiach organizovaných pre daný konkrétny 
úsek práce 

 
c) Plán zvyšovania kvalifikácie zamestnancov 

Všetci zamestnanci spĺňajú odbornú spôsobilosť na výkon svojej funkcie vrátane dosiahnutého vzdelania. 
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4. Technické zabezpečenie úloh  
 
a.) Stavebno-technický stav starej budovy a dvora  bude riešený dokončením I. etapy do 31. 3. 2022 a pokračovaním II. etapy  rekonštrukcie  budovy 

a  dvora. Celkové náklady predstavujú sumu 742 726 €. 
b.) Na  plnenie hlavných úloh našej činnosti berieme do prenájmu priestory kultúrnych domov, prenosné  javiská a amfiteátre. 
c.) Technické vybavenie organizácie: 

Do kotolne je nevyhnutný nákup – detektor na oxid uhoľnatý,  kontrolný  prenosný tlakomer rozsahu 0 až 400  kPa  a kontrolný prenosný teplomer 
rozsahu 0 – 150 °C.  Náklady odhadujeme na  200 €.  
Po ukončení rekonštrukcie sály plánujeme výrobu a montáž javiskovej technológie. Časový harmonogram: apríl 2022 – verejné obstarávanie; máj 2022 
– podpísanie zmluvy s dodávateľom; jún – júl 2022 – realizácia prác. Celkové náklady odhadujeme na 63 000 €. 

d.) BOZP – Pozornosť budeme venovať BOZP na základe zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP a č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce, ktoré boli            
novelizované zákonom č. 309/2007 Z. z. Plnenie úloh z uvedených dokumentov budeme polročne prehodnocovať. 

 
5. Vnútorná kontrola 
 
Vnútorná kontrola bude zameraná 
- na dodržiavanie finančnej disciplíny 
- na dodržiavanie nariadení a zákonov 
- na zvýšenie kvality, obsahu a aktuálnosti kultúrno-výchovných činností 
- na protipožiarnu ochranu a BOZP 
 
6. Plnenie opatrení vyplývajúcich z kontrolných zistení Útvaru hlavného kontrolóra BBSK alebo iného kontrolného orgánu 
 
V roku 2022 budeme plniť prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou  Útvaru hlavného kontrolóra BBSK č. 1/2021.  

 
7. Informácia o plánovanom vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v roku 2022 
 
K 31. 12. 2022 plánujeme vykonať riadnu inventarizáciu dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku odpisovaného a neodpisovaného vrátane 
drobného dlhodobého nehmotného majetku  a drobného hmotného majetku. Inventarizáciu obstarania dlhodobého majetku vrátane preddavkov. 
Inventarizáciu finančného majetku. Inventarizáciu zásob.  
 
K 31. 12. 2022 plánujeme vykonať inventarizáciu zostatku na účtoch zúčtovacích vzťahov (pohľadávky a záväzky) a finančných účtoch (bankové účty). 
Inventarizáciu zostatkov na podsúvahových účtoch. 
 
Skutočné stavy majetku budú zisťované fyzickou inventúrou a to prevážením, prepočítaním, premeraním alebo obhliadnutím. Pri majetku, u ktorého povaha 
nepripúšťa vykonať inventúru fyzicky sa vykoná inventúra dokladovo (pohľadávky, záväzky, bankové účty a pod). 
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II. ORGANIZOVANIE SÚŤAŽÍ, PREHLIADOK A FESTIVALOV, ktorých je ROS hlavným organizátorom 
V komentári stručne zhodnotiť súťaže, prehliadky a festivaly a podmienky ich realizácie, udržateľnosť a záujem účinkujúcich/návštevníkov. 
 
Finančné prostriedky vynaložené na postupové súťaže a prehliadky záujmovo-umeleckej činnosti vyhlasovaných NOC v roku 2022 
 

NÁZOV PODUJATIA 

UKAZOVATEĽ 

Z ROZPOČTU 
DAŇOVÝCH 
PRÍJMOV BBSK 
– ÚUFP (€) 

Z ROZPOČTU 
DAŇOVÝCH PRÍJMOV 
BBSK – PRIAME 
NÁKLADY (€) 

PRÍSPEV
OK 
Z FPU (€) 

PRÍSPEVO
K MIEST, 
OBCÍ (€) 

VLASTNÉ ZDROJE ROS 
– POSTUPOVÉ SÚŤAŽE 
A PREHLIADKY ZUČ 
VYHLASOVANÉ NOC (€) 

INÉ – 
ŠPECIFIKOVAŤ 
(€) 

Zlatá strunka – regionálna súťaž 
detského hudobného folklóru (Vidiečanova 
Habovka), choreografie DFS (Eniky- 
beniky) 

1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jazykom tanca - regionálna postupová 
súťaž choreografií 

1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Detská divadelná Revúca - regionálna 
prehliadka detských divadelných súborov 

1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lojkov Tisovec – regionálna súťaž 
divadelných súborov 

1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zochova divadelná Revúca – krajská 
postupová súťaž neprofesionálneho 
divadla dospelých  

   600,00 0,00 5 980,00 0,00 900,00 0,00 

FEDIM 2022 – celoštátna súťažná 
prehliadka divadla mladých 

   700,00 0,00 13 040,00 0,00 2 560,00 0,00 

Spolu: 5 500,00 0,00 19 020,00 0,00 3 460,00 0,00 

 
Finančné prostriedky z rozpočtu daňových príjmov BBSK, ktoré  sú účelovo určené na postupové súťaže a prehliadky záujmovo-umeleckej činnosti 
vyhlasovaných NOC v roku 2022 plánujeme na  nasledovné súťaže: Zlatá strunka – regionálna súťaž detského hudobného folklóru (Vidiečanova Habovka), 
regionálna súťaž choreografií DFS (Eniky – Beniky) vo výške 1 200,00 €,  Jazykom tanca – regionálna postupová súťaž choreografií vo výške 1 000,00 €, 
Detská divadelná Revúca –regionálna postupová súťaž detských divadelných súborov vo výške 1 000, €, Lojkov Tisovec – regionálna postupová súťaž 
divadelných súborov dospelých a mladých vo výške 1 000,00 €, Zochova divadelná Revúca – krajská postupová súťaž neprofesionálneho divadla dospelých 
a neprofesionálneho divadla mladých vo výške 600,00 €, FEDIM 2022 – celoštátna súťaž divadla mladých vo výške 700,00 €.  
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Finančné prostriedky vynaložené na festivaly (garantované podujatia) v roku 2022 
 

NÁZOV PODUJATIA 

UKAZOVATEĽ 

Z ROZPOČTU 
DAŇOVÝCH 
PRÍJMOV BBSK – 
ÚUFP NA FESTIVAL 
(€) 

Z ROZPOČTU 
DAŇOVÝCH PRÍJMOV 
BBSK – PRIAME 
NÁKLADY (€) 

PRÍSPEVOK 
Z FPU (€) 

PRÍSPEVOK 
MIEST, 
OBCÍ (€) 

VLASTNÉ 
ZDROJE ROS – 
FESTIVAL (€) 

INÉ – 
ŠPECIFIKOVAŤ 
(€) 

Klenovská Rontouka – Gemersko- 
malohontské folklórne slávnosti 8 000,00 0,00 

34 350,00 
(OBEC) 

5 000,00 0,00 0,00 

Spolu: 8 000,00 0,00 34 350,00 5 000,00 0,00 0,00 

 
Gemersko – malohontské folklórne slávnosti pod názvom Klenovská Rontouka sú reprezentatívnym festivalom tradičnej ľudovej kultúry a nehmotného 
kultúrneho dedičstva regiónu Gemer – Malohont, na území okresov Rimavská Sobota a Revúca. Zámerom projektu je prezentácia hmotného a nehmotného 
kultúrneho dedičstva regiónu Gemer – Malohont. Cieľom je zvyšovať kvalitatívnu úroveň regionálnych folklórnych kolektívov, sólistov spevákov, 
inštrumentalistov, ľudových hudieb, remeselných majstrov, v konfrontácii s hosťujúcimi účinkujúcimi.  
 
Projekt realizujeme v spolupráci s Obcou Klenovec, o.z. RODON Klenovec. MS, ECAV Klenovec. Dramaturgiu aj vypracovanie projektu realizuje Gemersko 
– malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote v spolupráci s Poradným zborom pre folklór pri GMOS a Programovou radou GMFS. 
Žiadosť o dotáciu podaná do FPU: výška žiadanej dotácie 34 350,00, spolufinancovanie 3 500,00. Prijímateľom dotácie je Obec Klenovec. 

 
1. miestne – nerealizujeme 
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2. regionálne / okresné 
 

 NÁZOV TERMÍN MIESTO 

POČET POČET 
NÁVŠTEV-

NÍKOV/ 
DIVÁKOV 

PRÍJEM ZO 
VSTUPNÉ-

HO / TRŽBY 

PRIAME 
NÁKLADY NA 
PODUJATIE 

súbor / člen 
jednotli

vec 

1. Fašiangy na Gemeri a Malohonte – výtvarná súťaž pre žiakov 
ZŠ a ZUŠ 
Zodpovedná: Cvachová 

25. 2. 2022 
Rimavská 

Sobota 
0 20 50 0,00 20,00 

2. Neskrývaj, čo doma máš – regionálna súťažná prehliadka 
s postupom do súťaží VÝTVARNÉ SPEKTRUM, CINEAMA a 
AMFO vyhlásených NOC 
Zodpovedná: Kováčová 

24. 2. 2022 
17. 3. 2022 
1. 4. 2022 

Rimavská 
Sobota 

0 45 60 60,00 100,00 

3. Divadlo očami detí – 23. ročník výtvarnej súťaže 
Zodpovedná: Kišáková 

21. 3. 2022 Revúca 0 60 200 0,00 20,00 

4. Detská divadelná Revúca – 23. ročník postupovej  regionálnej  
prehliadky detských divadelných súborov 
Zodpovedná: Kišáková 

25. 3. 2022 Revúca 6/120 0 400 50,00 1 000,00 

5. Tompa Mihály – 30. ročník okresnej súťaže v maďarskom 
prednese poézie a prózy 
Zodpovedná: Povinská 

marec 2022 
Rimavská 

Sobota 
0 110 40 0,00 100,00 

6. Lojkov  Tisovec – regionálna súťaž divadelných súborov 
Zodpovedná: Kišáková 

2. 4. 2022 Tisovec 8/80 1 110 80,00 1 000,00 

7. Zlatá strunka –  regionálna postupová súťaž a prehliadka 
hudobného folklóru detí a choreografií DFS(súťaž vyhlásená 
NOC – Vidiečanova Habovka, Eniky - beniky) 
Zodpovedná: Zvarová 

22. 4. 2022 Hnúšťa 6/200 15 200 50,00 1 200,00 

8. Jazykom tanca – postupová regionálna súťaž choreografií 
folklórnych súborov – vyhlásená NOC 
Zodpovedná: Zvarová 

30. 4. 2022 Klenovec 4/80 3 100 80,00 1 000,00 

9. Šaffova ostroha – postupová regionálna súťaž sólistov 
tanečníkov – vyhlásená NOC 
Zodpovedná: Zvarová 

30. 4. 2022 Klenovec 6/12 0 100 20,00 200,00 

10. 68. Hviezdoslavov Kubín – regionálna súťaž v umeleckom 
prednese poézie a prózy  a divadiel poézie I. – IV. kategória 
Zodpovedná: Povinská 

apríl 2022 
Rimavská 

Sobota 
0 60 30 0,00 350,00 

11. Detský folklórny festival – 27. ročník regionálnej prehliadky 
folklórnych súborov a sólistov maďarskej národnosti 
Zodpovedná:Povinská 

máj 2022 Jesenské 6/120 0 60 50,00 50,00 

12. Deň Štúrovskej poézie – 20. ročník regionálnej súťaže  
v prednese pre ZŠ a SŠ 
Zodpovedná: Povinská 

máj  2022 Vyšný Skálnik 0 30 20 0,00 650,00 
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13. GMFS – Klenovská Rontouka – 43. ročník (súčasťou festivalu 
pozývačky po regióne od mája 2022) 
Zodpovedná: Kišáková, Zvarová, Cvachová, Lendvorská, 
Povinská 

24. – 26. 6. 2022 
Klenovec, 

obce a mestá 
regiónu 

30/1000 120 5 000 1000,00 8 000,00 

14. Festival Janka Plichtu- XXIX. ročník regionálnej prehliadky 
dychových a inštrumentálnych hudieb 
Zodpovedná: Povinská  

júl 2022 Tisovec 5/100 0 200 100,00 1 800,00 

15. Z HISTÓRIE GEMERA – MALOHONTU – festival z histórie 
stredoveku a novoveku 
Zodpovedná: Zvarová, Kišáková 

2. - 3. 9. 2022 

Rimavská 
Sobota, 

Rimavská  
Baňa, 

Rimavské 
Brezovo, 
Kyjatice, 
Kraskovo 

5/90 20 1200 2 400,00 12 800,00 

16. FilmFest – nesúťažná prehliadka tvorby neprofesionálnych 
filmárov z regiónu  
Zodpovedná: Kováčová 

6. 10. 2022 
Rimavská 

Sobota 
0 12 150 50,00 500,00 

17. Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas – XIX. ročník regionálnej 
súťaže v prednese slovenskej rozprávky 
Zodpovedná: Cvachová 

19. 10. 2022 Drienčany 1/5 40 80 0,00 1 200,00 

18. Dobšinského rozprávkový Gemer  – 22. ročník regionálnej 
autorskej literárnej súťaže s tematikou rozprávky 
Zodpovedná: Povinská 

október 2022 
Rimavská 

Sobota 
0 50 20 0,00 240,00 

19. Gemerská podkovička – detský folklórny festival, prehliadka 
činnosti detských folklórnych kolektívov, tvorivé dielne  
Zodpovedná: Zvarová 

18.11. 2022 Revúca 8/200 0 200 50,00 5150,00 

20. Daxnerov Tisovec – 40. ročník regionálnej prehliadky 
speváckych zborov dospelých 
Zodpovedná: Povinská 

december 2022 Tisovec 9/160 10 100 80,00 2 000,00 

 Spolu: X X 94/2 167 596 8 320 4 070,00 37 380,00 

 
Fašiangy na Gemeri – Malohonte – XV. ročník výtvarnej súťaže tematikou Fašiangy je určená pre základné školy, základné umelecké školy a pre špeciálne 
základné školy v okresoch Rimavská Sobota a Revúca, vernisáž výstavy sa uskutoční 12. 2. 2022 v priestoroch Knižnice Mateja Hrebendu v Rimavskej 
Sobote. 
Okresná súťaž Mihálya Tompu v prednese poézie a prózy pre základné a stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským je naplánované na marec 2022. 
Podujatie každoročne organizujeme v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Rimavskej Sobote. Predpokladaný počet súťažiacich je 110, ich výkony 
hodnotí odborná porota ( počet členov 9). 
Neskrývaj, čo doma máš je cyklus podujatí pre neprofesionálnych fotografov, filmárov a výtvarníkov. Jeho súčasťou je regionálna súťaž amatérskej filmovej 
tvorby, regionálna súťaž pre neprofesionálnych fotografov a výtvarníkov s postupom do súťaží vyhlasovaných Národným osvetovým centrom CINEAMA, 
AMFO a VÝTVARNÉ SPEKTRUM. Predpokladáme 45 prihlásených súťažiacich. Predpokladaný počet návštevníkov verejného premietania súťaže 
amatérskej filmovej a video tvorby je 60. 



 10 

V apríli 2022 v CVČ Relax v Rimavskej Sobote plánujeme usporiadať regionálne kolo 68. ročníka celoslovenskej súťaže „Hviezdoslavov Kubín“ pre I. – IV. 
kategóriu v umeleckom prednese poézie, prózy a divadiel poézie pre okresy Rimavská Sobota a Revúca. Predpokladaný počet súťažiacich: 60,  počet členov 
odbornej poroty 6. 
27. ročník Detského folklórneho festivalu pre detské folklórne a tanečné súbory, hudobné skupiny a sólistov presúvame z roku 2021, kedy ho nebolo 
možné usporiadať kvôli opatreniam ÚVZ SR v súvislosti s pandemickou situáciou COVID-19. Podujatie plánujeme usporiadať v máji 2022 v priestoroch 
kultúrneho domu v Jesenskom. Súčasťou festivalu bude aj metodický seminár pre vedúcich jednotlivých súborov a tvorivé dielne zamerané na základné 
národopisné poznatky, hudobný, tanečný a hovorený folklór a ľudové zvyklosti z oblasti Podmedvešie. Predpokladaný počet účastníkov: 120, počet 
odborných lektorov: 3. 
V máji 2022 máme v pláne usporiadať 20. ročník regionálnej súťaže v prednese štúrovskej poézie pre žiakov ZŠ a SŠ z okresov Rimavská Sobota 
a Revúca. Podujatie sa už tradične koná v priestoroch kultúrneho domu vo Vyšnom Skálniku, v rodnej obci básnika Jána Bottu. Predpokladaný počet 
súťažiacich: 30, počet členov odbornej poroty: 3.   
29. ročník regionálnej prehliadky dychovej a inštrumentálnej hudby Festival Janka Plichtu plánujeme usporiadať v júli 2022. Našim zámerom  je aktivizácia 
a zvýšenie atraktivity dychových a príbuzných hudobných zoskupení v rámci regiónu Gemer- Malohont. Festival chceme obohatiť o vystúpenia aj iných, ako 
dychových hudobných telies. Prostredníctvom zaradenia aj programov pre deti bude festival zaujímavý pre celú rodinu.  
Zámerom 4. ročníka historického festivalu Z histórie Gemera – Malohontu je prezentácia gotických kostolíkov a Gotickej cesty na území Gemera – 
Malohontu a stredovekej histórie širokej verejnosti animačnými aktivitami v obci Kraskovo. Cieľovou skupinou sú hlavne rodiny s deťmi, a práve deťom 
chceme sprístupniť naše kultúrne dedičstvo a iniciovať v nich záujem o históriu a kultúrne pamiatky.  Samotný kostolík je jedným z dvanástich objektov v 
historickom regióne Gemer-Malohont, nominovaných do kandidatúry na značku „Európske dedičstvo“. Podujatím chceme prispieť k udržateľnému cestovného 
ruchu a podpory miestneho obyvateľstva. Hlavné projektové aktivity: 1.) Propagácia projektu a Gotickej cesty – panelová propagácia, video-dokumentácia. 
2.) Zážitkové exkurzie po rimavskom okruhu gotickej cesty s historikom a sprievodcom. 3.) Tematické prednášky s komorným programom v gotickom kostole 
v Kraskove. 4.) Program v exteriéri: kaukliari, sokoliari, tanečná skupina, šermiarske spolky, koncert hudobnej skupiny. 5.) Dobový jarmok s prezentáciou 
dobových remesiel, stredovekej kuchyne. 6.) Panelová propagácia Gotickej cesty v exteriéri. 7.) Zážitkové súťaže a hry pre deti. 
Pre ZŠ a SŠ v okresoch Rimavská Sobota a Revúca v októbri 2022 plánujeme usporiadať regionálnu autorskú literárnu súťaž v tvorbe rozprávok 
„Dobšinského rozprávkový Gemer“. Súťaž je venovaná  pamiatke Pavla Dobšinského, básnika,  zberateľa ľudovej slovesnosti. Predpokladaný počet 
súťažiacich: 50, počet hodnotiacich: 3. 
Regionálnu súťaž v prednese slovenskej rozprávky Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas, plánujeme zorganizovať 19. októbra 2022 už po 19. krát 
v Drienčanoch. Súťaž organizujeme na počesť slovenského rozprávkara Pavla Emanuela Dobšinského, ktorý žil a pôsobil v tejto dedinke. Súčasťou 
regionálnej súťaže je aj tvorivá recitačná dielňa, návšteva obce a Pamätnej fary P. E. Dobšinského, výstava s tematikou rozprávky a kultúrny program. 
Predpokladaný počet účastníkov: 40, predpokladaný počet návštevníkov podujatia: 100. 
FilmFest – nesúťažná prehliadka filmovej tvorby neprofesionálnych filmárov v rámci projektu Neskrývaj, čo doma máš spojená s workshopmi pre filmárov 
a interaktívnymi prednáškami pre verejnosť, najmä pre žiakov základných a stredných škôl. Do filmovej prehliadky očakávame 10-12 filmov, predpokladaný 
počet návštevníkov podujatia a sprievodných aktivít je 150. 
12. ročník festivalu detských folklórnych súborov Gemer -Malohontu Gemerská podkovička plánujeme usporiadať 18. novembra 2022 v Revúcej. V súčasnej 
dobe je našim cieľom oživiť detské folklórne hnutie regiónu aj s hosťujúcim folklórnym kolektívom a metodickou pomocou. Projektové aktivity - 1.) Tvorivé 
dielne pre účastníkov (hudobné, spevácke, detské ľudové hry na tanečnú prípravu, 2.) Výstava ľudového odevu z Gemera - Malohontu, s prezentáciou 
o rôznorodom odievaní v minulosti podľa príležitostí. 3.) Spomienka na osobnosť folklórneho hnutia Evu Skalskú z Revúcej. 4.) Krojovaný sprievod mestom 
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Revúca, 5.) Prezentácia – prehliadka DFS z Gemera - Malohontu pre širokú verejnosť, vzájomná konfrontácia činnosti s hosťujúcim kolektívom z iného 
regiónu. 
40. ročník regionálnej prehliadky speváckych zborov dospelých Daxnerov Tisovec, ktorý sme v roku 2021 nemohli uskutočniť pre pretrvávajúcu 
pandemickú situáciu, plánujeme uskutočniť v priestoroch kultúrneho domu v Tisovci v decembri 2022. Prehliadky sa už tradične zúčastňujú spevácke zbory 
z okresov Rimavská Sobota a Revúca a pozývame aj hosťa z iného regiónu. V rámci zachovávania zvykov a tradícií sa každoročne na podujatí stretávajú 
ľudoví remeselníci, ktorí prezentujú svoju tvorbu na výstave pod názvom Vianočná nálada. 
Predpokladaný počet účinkujúcich: 160, predpokladaný počet remeselníkov: 10, predpokladaný počet návštevníkov podujatia: 100. 
 
 
3. krajské 
 

  
NÁZOV 

 
TERMÍN 

 
MIESTO 

POČET POČET 
NÁVŠTEV-

NÍKOV 

PRÍJEM ZO 
VSTUPNÉ-

HO / TRŽBY 

PRIAME 
NÁKLADY NA 
PODUJATIE 

 súbor / 
člen 

jednotlivec 

1. Zochova divadelná Revúca  - 47. ročník krajskej  súťažnej 
prehliadky neprofesionálneho  divadla dospelých a divadla 
mladých 
Zodpovedná: Kišáková 

28. - 30. 4. 
2022 

Revúca 16/130 2 2 500 500,00 7 480,00 

 Spolu:  X X 16/130 2 2 500 500,00 7 480,00 

 
Krajská súťažná prehliadka neprofesionálneho divadla a divadla mladých podporuje udržateľnosť a rozvoj neprofesionálneho divadla dospelých 
a neprofesionálneho divadla mladých v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Umožňuje čo najširšej súborovej základni konfrontáciu práce a vo 
výchovnovzdelávacej časti prispieva k rozšíreniu teoretického a praktického poznania činoherného divadla dospelých a neprofesionálneho divadla mladých. 
Umožňuje divadelným súborom hrať pred odborníkmi a širokou verejnosťou. Prezentuje a konfrontuje umeleckú úroveň a výsledky činnosti divadelných 
súborov. Prostredníctvom odbornej poroty zabezpečíme objektívny postup divadelných súborov na celoštátne súťažné prehliadky. 
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4. celoštátne 
 

  
NÁZOV 

 
TERMÍN 

 
MIESTO 

POČET POČET 
NÁVŠTEV-

NÍKOV 

PRÍJEM ZO 
VSTUPNÉ-

HO / TRŽBY 

PRIAME 
NÁKLADY NA 
PODUJATIE 

 súbor / 
člen 

jednotlivec 

1. FEDIM  2022– celoštátna súťažná prehliadka divadla 
mladých 
Zodpovedná: Kišáková 

2. - 5.  6.  
2022 

Tisovec 16/170 5 1 500 1 200,00 16 300,00 

2. Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas – XVII. ročník 
celoslovenskej súťaže v prednese slovenskej rozprávky 
Zodpovedná: Cvachová 

20. 10. 2022 Drienčany 1/5 50 100 0,00 2 200,00 

 Spolu:  X X 17/175 55 1 600 1 200,00        18 500,00 

 
FEDIM 2022 - podporujeme udržateľnosť a rozvoj neprofesionálneho divadla mladých a zabezpečíme postup na Scénickú žatvu. Predpokladáme, že 
prehliadky sa zúčastní 16 divadelných kolektívov z celého Slovenska. Program bude zostavený na základe nominácií z jednotlivých krajských súťaží a na 
základe rozhodnutia programovej rady. V rokoch 2020 a 2021 sa kvôli pandemickým opatreniam FEDIM nemohol konať a z toho dôvodu v roku 2022 
plánujeme rozšíriť konanie festivalu na 4 dni. V roku 2021 z krajských prehliadok malo 5 súborov priame postupy a 3 návrhy na postup a 1 priamy postup 
z roku 2020. 
 
17. ročník celoslovenskej súťaže v prednese slovenskej rozprávky Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas, plánujeme uskutočniť 20. októbra 2022 
v Drienčanoch. Súčasťou súťaže bude aj tvorivá recitačná dielňa, návšteva obce a Pamätnej fary P. E. Dobšinského, výstava s tematikou rozprávky, kultúrny 
program a beseda so spisovateľom. Predpokladaný počet účastníkov: 50, predpokladaný počet návštevníkov podujatia: 100. 
 
 
5. medzinárodné - nerealizujeme 
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III. ORGANIZOVANIE SÚŤAŽÍ, PREHLIADOK A FESTIVALOV, ktorých hlavným organizátorom je iný subjekt 
 
Finančné prostriedky vynaložené na festivaly (garantované podujatia) v roku 2022 
 

NÁZOV PODUJATIA 

UKAZOVATEĽ 

Z ROZPOČTU 
DAŇOVÝCH 
PRÍJMOV BBSK – 
ÚUFP NA FESTIVAL 
(€) 

Z ROZPOČTU 
DAŇOVÝCH PRÍJMOV 
BBSK – PRIAME 
NÁKLADY (€) 

PRÍSPEVOK 
Z FPU (€) 

PRÍSPEVOK 
MIEST, 
OBCÍ (€) 

VLASTNÉ 
ZDROJE ROS – 
FESTIVAL (€) 

INÉ – 
ŠPECIFIKOVAŤ 
(€) 

JúniusFeszt –  Junos Fest Rimavská 
Sobota – festival hudby a remesiel. 

8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spolu: 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
V mesiaci jún budeme organizovať v spolupráci s Občianskym združením MAGNAFESZTUM v Rimavskej Sobote festival pre maďarskú národnostnú 
menšinu pod názvom JÚNIUSFeszt. Zastupiteľstvo BBSK na tento festival schválilo 8 000,00 €. Je to festival hudby a remesiel pre všetky generácie a zo 
strany návštevníkov je o festival veľký záujem. 
 
1. miestne – nerealizujeme 
 
2. regionálne / okresné 

  
NÁZOV 

 
TERMÍN 

 
MIESTO 

POČET POČET 
NÁVŠTEV-

NÍKOV 

PRÍJEM ZO 
VSTUPNÉ-HO 

/ TRŽBY 

PRIAME 
NÁKLADY NA 
PODUJATIE 

 súbor / 
člen 

jednotlivec 

1. Dobré slovo – 19. ročník súťaže v prednese poézie a prózy 
v slovenskom jazyku pre ZŠ a SŠ s VJM 
Zodpovedná: Povinská 

február 
2022 

Bátka 0 80 40 0,00 100,00 

2. JUNIUSFESZT – festival hudby a remesiel 
Zodpovedná: Kišáková 

jún 2022 
Rim. 

Sobota 
6/30 10 2 000 0,00 8 000,00 

3. Mitrovanie 2022 
Zodpovedná: Zvarová 22. 10. 2022 

Veľké 
Teriakovce 

5/150 25 2 000 0,00 150,00 

 Spolu:  X X 11/180 115 4 040 0,00 8 250,00 

 
Regionálnu súťaž  „ Dobré slovo“  v prednese poézie a prózy v slovenskom jazyku každoročne organizujeme pre žiakov ZŠ a SŠ s vyučovacím jazykom 
maďarským v spolupráci s Oblastný výborom Csemadoku v priestoroch Základnej školy v Bátke. 19.ročník tejto obľúbenej súťaže bol naplánovaný na 
november 2021, avšak pre nepriaznivú pandemickú situáciu a kvôli opatreniam ÚVZ SR  sme ju nemohli uskutočniť. Nový plánovaný termín podujatia je 
február 2022. Predpokladaný počet súťažiacich: 80, počet členov odbornej poroty: 9. 
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Mitrovanie 2022 má svoju tradíciu.  Každoročne podujatie organizujeme  v spolupráci s OZ Malohont pod Maginhradom.  Našim cieľom je zachovanie zvykov 
spojených s ukončením pastierskej sezóny 
 
3. krajské– nerealizujeme 
 
4. celoslovenské 

 

  
NÁZOV 

 
TERMÍN 

 
MIESTO 

POČET POČET 
NÁVŠTEV-

NÍKOV 

PRÍJEM ZO 
VSTUPNÉ-HO 

/ TRŽBY 

PRIAME 
NÁKLADY NA 
PODUJATIE 

 súbor / 
člen 

jednotlivec 

1. Celoslovenská súťaž „Tompa Mihály“ – 30. ročník súťaže 
v prednese poézie a prózy, spievaných básní a divadiel poézie 
v maďarskom jazyku 
Zodpovedná: Povinská 

28. - 30. 4. 
2022 

Rimavská 
Sobota 

8/50 150 300 0,00 100,00 

2. „Drotova nôta“ – celoslovenská súťažná prehliadka ľudových 
hudieb  
Zodpovedná: Zvarová  

25. 6. 2022 Klenovec 5/30 5 500 0,00 200,00 

3. Klenovská heligónka – celoslovenská prehliadka heligonkárov 
v rámci Gemersko-malohontských folklórnych slávností 
Zodpovedná: Zvarová 

25. 6. 2022 Klenovec 0 40 500 0,00 100,00 

 Spolu:  X X 13/80 195 1 300 0,00 400,00 

 
30. ročník Celoslovenskej súťaže Mihálya Tompu v maďarskom prednese poézie a prózy, spievaných básní a divadiel poézie plánujeme  usporiadať v dňoch 
28. – 30. apríla 2022. Súťaž sa koná v priestoroch Domu kultúry v Rimavskej Sobote. Do súťaže sa každoročne  zapojí cca  3000 – 3200  záujemcov, počet 
súťažiacich na celoslovenskom finále sa pohybuje okolo 200. Počet členov odbornej poroty je 22. Spolu s pedagógmi, rodičmi a divákmi počet účastníkov 
tohto podujatia je cca 500. 
Celoslovenská súťažná prehliadka ľudových hudieb Drotova nôta a celoslovenská prehliadka heligonkárov Klenovská heligónka sa konajú každoročne 
v Klenovci. O prehliadky je zo strany účastníkov i divákov veľký záujem. 
 
 
5. medzinárodné – nerealizujeme  



 15 

IV. a) VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE PODUJATIA, ktorých je ROS hlavným organizátorom (občianske). 
 
a) jednorazové podujatia 

  
NÁZOV 

 
TERMÍN 

 
MIESTO 

POČET 
ÚČASTNÍKOV 

PRÍJEM ZO 
VSTUPNÉHO / 

TRŽBY 

PRIAME 
NÁKLADY NA 
PODUJATIE 

 

1. Dotyky s históriou – sprístupňovanie historického a kultúrneho 
dedičstva regiónu 
Zodpovedná: Cvachová 

september 
2022 

región 
Gemer – 
Malohont 

45 0,00 600,00 

2. Dotyky s históriou – sprístupňovanie historického a kultúrneho 
dedičstva regiónu 
Zodpovedná: Cvachová 

október 
2022 

región 
Gemer – 
Malohont 

45 0,00 600,00 

 Spolu:  X X 90 0,00 1 200,00 

 
Podujatie Dotyky s históriou  je  zamerané na priblíženie histórie prostredníctvom  návštevy sakrálnych pamiatok, starobylých kostolíkov, rodných domov, 
pamätníkov našich národných dejateľov. Bude  realizovaný v dvoch etapách v septembri a v októbri 2022, účastníkmi budú deti a dospelí zo znevýhodnených 
sociálnych  podmienok v celkovom počte 90. 
 
b) cyklické podujatia - nerealizujeme 
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IV. b) VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE PODUJATIA, ktorých je ROS hlavným organizátorom (ZUČ) 
 
a) jednorazové podujatia 

 

 
NÁZOV TERMÍN MIESTO 

POČET 
ÚČASTNÍKOV 

PRÍJEM ZO 
VSTUPNÉHO / 

TRŽBY 

PRIAME 
NÁKLADY NA 
PODUJATIE  

1. – 
11. 

Čarovná studnička – 11 tvorivých dielní a výchovných koncertov v oblasti 
TĽK Gemera-Malohontu, školenie pre vedúcich a členov folklórnych kolektívov 
a pedagógov MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ 
Zodpovedná: Zvarová 

január – 
december 2022 

okres Rimavská 
Sobota a Revúca 

100 200,00 2 570,00 

12. – 
18. 

Čarovná studnička – Učíme sa navzájom -  tvorivé dielne zamerané na 
moderné techniky 
Zodpovedná: Cvachová 

marec – 
december 2022 

Rimavská Sobota, 
Hnúšťa, Jesenské, 

Klenovec 
150 100,00 1 400,00 

19. 
Metodický seminár regionálnej súťaže neprofesionálnych výtvarníkov 
Zodpovedná: Kováčová 

marec 2022 Rimavská Sobota 15 30,00 30,00 

20. 
Metodický seminár regionálnej súťaže amatérskej filmovej a video-tvorby 
Zodpovedná: Kováčová 

marec 2022 Rimavská Sobota 20 60,00 40,00 

21. 
Metodický seminár regionálnej súťaže neprofesionálnych fotografov  
Zodpovedná: Kováčová 

apríl 2022 Rimavská Sobota 15 30,00 30,00 

22. 
Čarovná studnička – Tanečná dielňa - VII. Gemersko – malohontská ľudová 
tancovačka 
Zodpovedná: Zvarová 

máj 2022 Teplý Vrch 80 100,00 700,00 

23. 
Šikovné ruky, veselá myseľ - detské letné tvorivé dielne -  tvorivé dielne 
pre deti zamerané na tradičné i moderné techniky 
Zodpovedná: Lendvorská 

júl – august 
2022 

Rimavská Sobota 15 900,00 500,00 

24. 
Takto vidím ja 2022 – filmové tvorivé dielne 
Zodpovedná: Lendvorská 

september – 
november 2022 

okresy Rimavská 
Sobota a Revúca 

50 0,00  1 500,00 

25. 
CHCEM SA UČIŤ ĎALEJ II...– tvorivé dielne pre rómske deti a mládež 
Zodpovedná: Cvachová 

september -
november 2022 

región Gemer – 
Malohont 

150 0,00 1 800,00 

25. 
Aj my chceme tvoriť II. 
Cyklické tvorivé dielne pre všetky generácie 
Zodpovedná: Cvachová 

september –
november 

2022 

región Gemer – 
Malohont 

200 0,00 1 100,00 

26. 
FilmFest – workshop pre neprofesionálnych filmárov z regiónu v rámci 
projektu Neskrývaj, čo doma máš IV. 
Zodpovedná:  Kováčová 

6. 10. 2022 Rimavská Sobota 50 100,00 200,00 

27. 
Beseda so spisovateľom – v rámci celoslovenskej súťaže v prednese 
slovenskej rozprávky Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas 
Zodpovedná: Cvachová 

20. 10. 2022 Drienčany 80 0,00 150,00 

28. 
Čaro slova– tvorivá dielňa pre umelecký prednes 
Zodpovedná: Povinská 

november 2022 Rimavská Sobota 15 30,00 180,00 

 Spolu:  X X 940 1 550,00 10 200,00 

 



 17 

Tvorivú dielňu pre umelecký prednes  „Čaro slova“ plánujeme usporiadať pre pedagógov pracujúcich s recitátormi a recitačnými kolektívmi pod vedením 
fundovaných lektorov. Predpokladaný počet účastníkov: 15, plánovaný počet lektorov: 2. 
 
V rámci projektu Čarovná studnička plánujeme  prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít vytvoriť edukačné aktivity pre deti, mládež a dospelých na 
území okresov Rimavská Sobota a Revúca. Vzdelávacími aktivitami chceme rozvíjať tradičné zručnosti a vedomosti v oblasti TĽK, osvojovať tradičné 
remeselné postupy, ako aj rozvíjať nové metódy, techniky. Prispieť aj ku kvalitatívnej úrovni v oblasti súčasného umenia, vytvoriť podmienky na kreatívne 
tvorenie. Aktivity projektu: 1.) Cyklus aktivít v oblasti TĽK: zvykoslovie – kalendárny obradový folklór, dramaturgia vo folklórnych skupinách, tanečné dielne – 
základy konštruktívnej tanečnej pedagogiky, tanečné dielne podľa typov tancov, spevácka dielňa, hudobná dielňa pastierskych hudobných nástrojov, 
mentoring pre ľudové hudby. 2.) Učíme sa navzájom – viacgeneračné tvorivé dielne moderných remeselných techník (maľba na hodváb, výroba šperkov, 
výroba sviečok....) Predpokladaný počet účastníkov/predpokladaný počet tvorivých dielní: 11 TĽK/ počet účastníkov: 100, Učíme sa navzájom: 8 dielní/150 
účastníkov. 
 
Ako súčasť projektu Neskrývaj, čo doma máš realizujeme rozborový seminár pre súťažiacich a sériu workshopov v rámci FilmFestu. Predpokladaný počet 
účastníkov seminára je 20, predpokladaný počet návštevníkov jesenných workshopov 150. 
 
Už po piaty krát plánujeme usporiadať úspešné detské letné tvorivé dielne pod názvom Šikovné ruky, veselá myseľ, na ktorých sa budeme venovať nielen 
tradičným remeselným technikám, ale aj tým modernejším. Plánujeme pozvať aj skúsených lektorov, ktorí nám s danými technikami pomôžu. Predpokladaný 
počet účastníkov: 15, predpokladaný počet lektorov: 5. Realizácia detských letných tvorivých dielní však vo veľkej miere závisí od aktuálneho stavu 
rekonštrukcie budovy a dvora Gemersko-malohontského osvetového strediska.  
 
Besedu so spisovateľom plánujeme zorganizovať 20. októbra 2022 ako súčasť celoslovenskej súťaže v prednese slovenskej rozprávky Zlatá podkova, zlaté 
pero, zlatý vlas. Aj tento rok plánujeme pozvať spisovateľa, ktorý píše svoje diela predovšetkým pre deti. Predpokladaný počet účastníkov besedy: 100, 
predpokladaný počet pozvaných spisovateľov: 1. 
 
Ďalším projektom je Chcem sa učiť ďalej II..., ktorý je určený pre deti a mládež rómskej národnostnej menšiny, chceme ním prispieť k prehlbovaniu ich 
identity, zdokonaľovaniu sa v ich materinskom jazyku a hlbšiemu spoznávaniu vlastnej národnostnej kultúry. Dôraz chceme klásť jednak na získavanie, resp. 
prehlbovanie základných sociálnych návykov rómskych detí a jednak na získavanie a rozvíjanie tradičných remesiel, ktoré boli a sú charakteristické pre 
rómske etnikum, ako kováčstvo, práca s prútím - košikárstvo, tkanie tkaničiek, rohoží. Ale chceme ich učiť aj nové - moderné techniky, ktoré sú tiež pre toto 
etnikum charakteristické - práca s korálikmi, výroba bižutérie, ale tiež výroba mydla, výroba dekoratívnych predmetov jednak osobnej spotreby a tiež úžitkové, 
napr. šitie, výroba vianočnej a veľkonočnej dekorácie. Nezabudneme samozrejme ani na podporu a rozvíjanie tradičného rómskeho tanečného a hudobného 
dedičstva.  
 
Aj my chceme tvoriť II – projekt  zameraný na vzájomnú súdržnosť a kontakt medzi generáciami – mladej generácii chceme ukázať smer a cieľ ako sa dá 
zmysluplne tráviť voľný čas a tým pomôcť sebe aj iným, seniorov chceme vytrhnúť z ich jednotvárneho sveta a nedovoliť im upadnúť do depresií . V rámci 
projektu  plánujeme organizovať tvorivé dielne rôzneho zamerania a obsahu, kde by účastníci si mohli byť lektormi navzájom. 
 



 18 

V ďalšom pokračovaní audiovizuálnych tvorivých dielní v rámci projektu Takto vidím ja pre znevýhodnené skupiny detí – integrované základné školy 
a špeciálne základné školy – plánujeme pracovať minimálne so štyrmi tvorivými skupinami detí. Výsledkom tvorivej činnosti je spoločné DVD s publikovanými 
krátkymi animovanými filmami. Úspešnosť projektu je bytostne závislá od aktuálnej pandemickej situácie, keďže projekt jednoznačne vyžaduje osobné 
stretnutia so žiakmi a deťmi – najlepšie druhého stupňa ZŠ a ŠZŠ.  
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b) cyklické podujatia 
 

  
NÁZOV 

POČET 
OPAKOVANÍ 

 
MIESTO 

POČET 
ÚČASTNÍKOV 

PRÍJEM ZO 
VSTUPNÉHO / 

TRŽBY 

PRIAME 
NÁKLADY NA 
PODUJATIE 

 

1. Roztratené zrnká – výskumný projekt TĽK – terénny výskum 
Zodpovedná: Zvarová 

20 Obce regiónu 20 0,00 1 300,00 

2. Veľkonočné tvorivé dielne 
Zodpovedná: Cvachová 6 

Rimavská Sobota, 
Hnúšťa, Tornaľa 100 100,00 50,00 

3. Mamičke z lásky – tvorivé dielne ku dňu matiek 
Zodpovedná: Kováčová  

5 
Rimavská Sobota, 

Hnúšťa 
40 40,00 40,00 

4. Enkaustika– tvorivé dielne 
Zodpovedný: Cvachová 

4 
Rimavská Sobota, 
Hnúšťa, Jesenské 

40 60,00 40,00 

5. Servítková technika – tvorivé dielne 
Zodpovedná: Cvachová 

5 
Rimavská Sobota, 
Jesenské, Hnúšťa 

60 90,00 30,00 

6. Voňavé mydielka – tvorivé dielne 
Zodpovedná:  Cvachová 

6 
Rimavská Sobota, 
Hnúšťa, Klenovec 

150 150,00 50,00 

7. Šikovné ručičky – tvorivé dielne pre žiakov ŠZŠ 
Zodpovedná: Kantorová, Cvachová 

6 
Hnúšťa, Klenovec, 
Rimavská Sobota 

40 0,00 100,00 

8. Tvorenie je pre všetkých – tvorivé dielne pre seniorov 
Zodpovedná: Cvachová,  

4 
Hnúšťa, Klenovec, 
Rimavská Sobota 

40 0,00 100,00 

9. Šikovníček – tvorivé dielne pre ZŠ a ŠKD 
Zodpovedná: Lendvorská 
 

10 
Rimavská Sobota, 
Tisovec, Tornaľa, 
Jesenské, Hnúšťa 

200 300,00 100,00 

10. Vianočné tvorivé dielne 
Zodpovedná: Cvachová 10 

Rimavská Sobota, 
Hnúšťa, Tornaľa, 

Klenovec, Jesenské 
200 400,00 70,00 

11. Výroba ozdobných odznakov metódou bootonk 
Zodpovedná : Cvachová 5 

Rim.Sobota, 
Klenovec, Jesenské 50 50,00 50,00 

12. Vyšívaná krása – tvorivé dielne pre všetky generácie 
Zodpovedná: Cvachová 5 

Rim.Sobota, 
Tornaľa, Hnúšťa 30 30,00 30,00 

13. Výroba šperkov zo živice – tvorivé dielne  
Zodpovedná: Kováčová 

4 
Rimavská Sobota 

30 90,00 60,00 

14. Sponging – tvorenie obrazov špongiovou technikou 
Zodpovedná: Kováčová 

3 
Rimavská Sobota 

30 150,00 150,00 

15. Makrame - tvorivá dielňa 
Zodpovedná: Kováčová 4 

Rimavská Sobota, 
Hnúšťa, Klenovec, 

Tisovec 
20 100,00 100,00 

 Spolu:  105 X 1 050 1 560,00 2 270,00 
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Tvorivé dielne sú zamerané na moderné i tradičné remeselné techniky a ich prioritou je rozvíjať zručnosť u všetkých účastníkov. Predpokladaný počet 
účastníkov: 1 150. 
Tvorivé dielne sú určené všetkým vekovým skupinám, jednotlivcom aj komunitám. Zameranie tvorivých dielní je sčasti sezonálne, sčasti na základe dopytu 
účastníkov. Tvorivé dielne sú realizované v priestoroch GMOS, ako aj priamo v školách, školských kluboch a v komunitách účastníkov – kluby dôchodcov, 
kluby záujmovej činnosti. Pri tvorivých dielňach sa využíva moderný materiál, nové trendy tvorivých techník, ale vo veľkej miere aj recyklácia a upcyklácia 
materiálov. 
Realizácia tvorivých dielní vo veľkom závisí od uvoľňovania opatrení a povolenia mimoškolských a klubových aktivít pre školské a iné záujmové kolektívy. 
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V. a) VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE PODUJATIA,  ktorých hlavným organizátorom je iný subjekt (občianske) 
 
a) jednorazové podujatia - nerealizujeme 
 
b) cyklické podujatia - nerealizujeme 
 
V. b) VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE PODUJATIA,  ktorých hlavným organizátorom je iný subjekt (ZUČ) 
 
a) jednorazové podujatia 

  
NÁZOV TERMÍN 

 
MIESTO 

POČET 
ÚČASTNÍKOV 

PRÍJEM ZO 
VSTUPNÉHO / 

TRŽBY 

PRIAME 
NÁKLADY NA 
PODUJATIE 

 

1. Muzičky – tvorivé dielne detských ľudových hudieb 
Zodpovedná: Zvarová 

24. – 30. 7. 2022 Teplý Vrch 30 2 100,00 9 500,00 

2. Malí tanečníci – tvorivé dielne tanečníkov DFS 
Zodpovedná: Zvarová 

24. – 30. 7. 2022 Teplý Vrch 20 1 400,00 7 900,00 

3. LETAVY – letný tábor výtvarníkov, divadla, literatúry, fotografie a filmu – 37. ročník 
Zodpovedná: Kišáková 

7. – 14. 8. 2022 
Kokava - 

Línia 
300 0,00 30,00 

4. Remeslo má zlaté dno – detské tvorivé remeselné dielne 
Zodpovedná: Zvarová 

14. – 20.08.2022 Klenovec 20 1 400,00 7 200,00 

 Spolu:   X 370 4 900,00 24 630,00 

 
Tvorivé dielne hudby, tanca, remesla Muzičky, Malí tanečníci a Remeslo má zlaté dno sú projekty realizované v spolupráci s OZ RODON Klenovec, ktorý je 
aj žiadateľom podpory z FPU (spolu žiadaná dotácia 24 762,00, spolufinancovanie 6 480,00). 

 
b) cyklické podujatia - nerealizujeme 
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VI. KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA, ktorých je ROS hlavným organizátorom 
 

  
NÁZOV 

 
TERMÍN 

 
MIESTO 

POČET POČET 
NÁVŠTEV-
NÍKOV 

PRÍJEM ZO 
VSTUPNÉHO / 

TRŽBY 

PRIAME 
NÁKLADY NA 
PODUJATIE 

 súbor / 
člen 

jednotlivec 

1 Po stopách nositeľov tradícií – Premiéra filmu (online 
premiéra filmu) Tradičné biče v Gemeri – Malohonte 
Zodpovedná: Lendvorská 

23. 2. 2022 
Rimavská 

Sobota 
0 1 40 0,00 0,00 

2. Fašiangové hody – fašiangové zvykoslovie 
Zodpovedná: Zvarová 

25. 2. 2022 
Klenovec - 
Ráztočné 

2/50 5 100 0,00 50,00 

3. 
4. 

Roztratené zrnká – prezentácia na základe výsledkov 
terénneho výskumu – (minimálne 2x) 
Zodpovedná: Zvarová 

február – 
december 

2022 
región 3/30 5 100 100,00 1 200,00 

5. Deň filmu a divadla – 100 rokov filmu Strídža spod hája 
Zodpovedná: Kišáková, Zvarová 

19. 3. 2022 Klenovec 1/20 15 150 0,00  200,00 

6. 

7. 
Neskrývaj, čo doma máš – vernisáž výstavy  
neprofesionálnych fotografov a výtvarníkov z regiónu  
Zodpovedná: Kováčová 

 
marec 2022 
apríl 2022 

 

Rimavská 
Sobota 

0 30 100 0,00 200,00 

8. Vynášanie Zimy – Marienky 
Zodpovedná: Zvarová 

3. 4. 2022 Striežovce 2/50 3 100 0,00 200,00 

9. Kultúrne slávnosti gemerských Maďarov –  
28. ročník regionálnej hudobnej prehliadky 
Zodpovedná: Povinská 

júl 2022 
Gemerský 
Jablonec 

7/95 5 200 0,00 50,00 

10. Dedina ožíva 
Zodpovedná: Zvarová 

23. 7. 2022 Drienčany 5/200 10 2000 1000,00 8000,00 

11. Na strieborných vlnách – úcta k starším 
Zodpovedná: Cvachová 

október 2022 
Rimavské 
Brezovo 

3/30 1 100 0,00 100,00 

12. Prechádzky rokmi -kultúrnospoločenské podujatie venované 
hudobno-tanečnej histórii / swing, rock.../ 
Zodpovedná: Povinská, Zvarová 

október 2022 
Rimavská 

Sobota 
1/5 1 80 160,00 120,00 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Kultúrne dni Dezső Győryho –19. ročník –5 podujatí 
Zodpovedná: Povinská október-

november 
2022 

Rimavská 
Sobota 

3/30 55 400 0,00 100,00 

18.  Venované vám... – literárna kompozícia s hudobným predelom 
venovaná J. F. Rimavskému, Š. M. Daxnerovi a T. Vansovej 
Zodpovedná: Cvachová 

november 
2022 

Rimavská 
Sobota 

1/4 2 50 100,00 50,00 

19. Vôňa Vianoc – prezentácia a oživovanie zvykov zimného 
slnovratu, gastronomických špecialít regiónu 
Zodpovedná: Zvarová 

2. 12. 2022 Drienčany 1/15 3 80 0,00 200,00 
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20.  Drž sa témy, slová sa nájdu! – dialógy so spisovateľmi 
a významnými osobnosťami regiónu Gemera-malohontu 
Zodpovedná: Cvachová, Kišáková 

December 
2022 

Rimavská 
Sobota 

0 3 50 50,00 50,00 

 Spolu:  X X 29/529 139 3 550 1 410,00 10 520,00 

 
28. ročník Kultúrnych slávností gemerských Maďarov plánujeme usporiadať v kultúrnom dome v Gemerskom Jablonci, kde v spoločnom pestrom 
kultúrnom programe sa môžu prezentovať sóloví interpreti rôznych žánrov a najlepšie mládežnícke aj dospelé spevácke a hudobné skupiny, folklórne 
a tanečné súbory maďarskej národnosti, ktoré pôsobia  v našom regióne. Predpokladaný počet účinkujúcich: 100, predpokladaný počet divákov 200. 
   
Kultúrne dni Dezső Győryho organizujeme každoročne na počesť známeho básnika, rodáka mesta Rimavská Sobota. Počas  dvojmesačnej (október – 
november) série kultúrnych podujatí pripravujeme divadelné predstavenie, hudobno- tanečný program, rozprávkové dopoludnie pre deti, vedomostnú súťaž 
pre študentov SŠ, výstavu. Predpokladaný počet účinkujúcich: 30, predpokladaný počet súťažiacich: 55, predpokladaný počet divákov spolu: 400. 

 
Podujatím Na strieborných vlnách chceme podporiť záujmovú a duševnú tvorivosť seniorov s cieľom nadviazať úzku spoluprácu s Jednotou dôchodcov na 
Slovensku, získať nové, zaujímavé kontakty a možnosti spolupráce v rámci celého Slovenska. Cieľom projektu je vytrhnúť seniorov z ich jednotvárneho 
všedného sveta, nedovoliť im upadnúť do letargie a depresii. Zároveň poskytnúť im možnosť a priestor na prezentáciu ich celoročných aktivít a kreativity, 
ktoré vykonávajú v kluboch dôchodcov. Umožniť im vzájomnú konfrontáciu, výmenu skúseností a vzájomný verbálny kontakt. Tiež plánujeme pozvať hosťa, 
ktorý by toto podujatie ešte viac obohatil. 
 
V roku 2022 plánujeme realizovať popri tradičných a úspešných aj nové podujatia v zrekonštruovaných priestoroch Domu osvety, ktoré oslovia široké 
spektrum návštevníkov. Prechádzky rokmi je podujatie venované hudobno-tanečnej histórii so zapojením prioritne regionálnych interpretov. Literárna 
kompozícia Venované vám... je spomienkou na významné osobnosti nášho regiónu. Drž sa témy, slová sa nájdu! – interaktívne dialógy s významnými 
osobnosťami regiónu umožňujú verejnosti bližšie spoznať súčasných významných dejateľov regiónu. Týmto cyklom nadväzujeme na sériu online prezentácií 
osobností regiónu Predstavujeme vám... 
 
 
VII. KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA, ktorých hlavným organizátorom je iný subjekt - nerealizujeme 
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VIII. INÉ PODUJATIA, ktorých je ROS hlavným organizátorom (DĽR, výstavy a kluby) 
 
a) dielne ľudových remesiel 
 

P.Č. 
 

NÁZOV 
POČET 

OPAKOVANÍ 
MIESTO 

POČET 
NÁVŠTEVNÍKOV 

PRÍJEM ZO 
VSTUPNÉHO / 

TRŽBY 

PRIAME 
NÁKLADY NA 
PODUJATIE 

1. 
Čarovná studnička – tvorivé dielne zamerané na tradičné remeslá 
Zodpovedná: Lendvorská 

10 
Rimavská 

Sobota 
100 150,00 1500,00 

2. 
Malí remeselníci – tvorivé dielne realizované v rámci GMFS 
Zodpovedná: Lendvorská 

2 Klenovec 100 100,00 300,00 

3. 
Z rozprávky do rozprávky – tvorivé remeselné dielne v rámci festivalu 
Dedina ožíva 
Zodpovedná: Lendvorská 

1 Drienčany                     100        100,00 100,00 

4. 
Pletenie z pedigu 
Zodpovedná: Lendvorská 

5 Obce regiónu 50 150,00 70,00 

5.  
Výroba šperkov – drôtovanie 
Zodpovedná: Lendvorská 

3 
Rimavská 

Sobota 
50 100,00 50,00 

6. 
Plstenie suchou metódou 
Zodpovedná: Lendvorská 

5 Obce regiónu 40 80,00 50,00 

 Spolu: x x 440 680,00 2 070,00 

KURZY 

P.Č. 
 

NÁZOV 
TERMÍN MIESTO 

POČET 
NÁVŠTEVNÍKOV 

PRÍJEM ZO 
VSTUPNÉHO / 

TRŽBY 

PRIAME 
NÁKLADY NA 

KURZ 

7. Paličkovaná čipka február 2022 
Rimavská 

Sobota 
8 200,00 50,00 

8. Košíky z pedigu marec 2022 
Rimavská 

Sobota 
8 200,00 100,00 

9. Kožiarstvo apríl – máj 2022 
Rimavská 

Sobota 
6 150,00 100,00 

10. Hrnčiarstvo - keramika jún 2022 
Rimavská 

Sobota 
10 200,00 100,00 

11. Tkanie september 2022 
Rimavská 

Sobota 
10 200,00 100,00 

12. Hrnčiarstvo - keramika 
október – 

november 2022 
Rimavská 

Sobota 
10 200,00 100,00 

13. Tradičné Vianoce  
november – 

december 2022 
Rimavská 

Sobota 
10 200,00 100,00 

 Spolu: x x 62 1 350,00 650,00 
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Tradičné dielne remeselných techník v rámci projektu Čarovná studnička sú zamerané na prezentáciu a rozvoj remesiel, pre všetky vekové kategórie - 
(tkanie, paličkovanie, práca s hlinou, hrnčiarstvo, rezbárstvo, košikárstvo, práca s kožou, a iné..).  
 
Súčasťou Gemersko-malohontských folklórnych slávností Klenovská Rontouka sú aj tradičné dielne ľudových remesiel pre deti. Dielne ľudových remesiel sú 
celodenným sprievodným programom prvých dvoch dní slávností a prebiehajú v samostatnom dvore. Účastníkmi sú najmä deti, resp. rodiny s deťmi, ktoré 
majú možnosť si za pomoci skúsených lektorov – ľudových remeselníkov vyskúšať tradičné ľudové remeslá. Predpokladaný počet účastníkov: 100, 
predpokladaný počet lektorov: 10. 
 
Tradičné remeselné tvorivé dielne Z rozprávky do rozprávky sú súčasťou festivalu Dedina ožíva. Plánujeme ich usporiadať tradične a zároveň rozprávkovo, 
aby boli pre účastníkov ešte viac atraktívnejšie. Dielne prebiehajú počas celého podujatia na samostatnom mieste, účastníkmi sú najmä deti a rodiny s deťmi. 
Predpokladaný počet účastníkov: 100, predpokladaný počet lektorov: 6. 
 
Dielne ľudových remesiel pletenie z pedigu, drôtovanie – výroba šperkov a plstenie – suchá metóda sú určené pre všetky vekové kategórie, prioritne však 
pre mládež a dospelých. V rámci dielní sa účastníci oboznamujú s históriou tradičného ľudového remesla a osvojujú si základy pracovných postupov. 
 
Kurzy v dielni ľudových remesiel Gemersko-malohontského osvetového strediska sú poobedňajšími aktivitami pre jednotlivcov. Kurzy sú lektorované 
externými lektormi a zamestnancami GMOS. Realizácia plánovaných kurzov sa odvíja od stavu rekonštrukcie budovy a protipandemických opatrení. 
Výsledkom niekoľkých stretnutí sú vždy vlastnoručné výrobky. Kurzy sú určené prioritne dospelým účastníkom a ich zameranie reflektuje na dopyt záujemcov. 
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b) výstavy 
 

P.Č. NÁZOV TERMÍN MIESTO 
POČET 

NÁVŠTEVNÍKOV 

PRÍJEM ZO 
VSTUPNÉHO / 

TRŽBY 

PRIAME 
NÁKLADY NA 
PODUJATIE 

1. Fašiangy na Gemeri a Malohonte – výstava prác 
Zodpovedná: Cvachová 

február 2022 
Rimavská 

Sobota 
150 0,00 10,00 

2. Divadlo očami detí – výstava 
Zodpovedná: Kišáková 

marec 2022 Revúca 80 0,00 10,00 

3. Peter Poboček – autorská výstava 
Zodpovedná: Cvachová 

marec 2022 
Rimavská 

Sobota 
100 0,00 30,00 

4. Výtvarné spektrum – výstava 
Zodpovedná: Kováčová 

marec 2022 
Rimavská 

Sobota 
50 0,00 30,00 

5. Výstava z prác XX. Celoslovenskej výtvarnej súťaže Istvána 
Ferenczyho 
Zodpovedná: Povinská 

apríl 2022 
Rimavská 

Sobota 
300 0,00 10,00 

6. Veľkonočná krása – výstava s veľkonočnou tematikou 
Zodpovedná: Cvachová 

apríl 2022 
Rimavská 

Sobota 
60 0,00 10,00 

7. AMFO – výstava fotografií 
Zodpovedná: Kováčová 

apríl 2022 
Rimavská 

Sobota 
50 0,00 10,00 

8. Divadelná fotografia – výstava fotografií s divadelnou tematikou  
Zodopvedná:Cvachová, Lendvorská 

jún 2022 Tisovec 250 0,00 50,00 

9. Naučili sme sa – výstava artefaktov z tvorivých dielní rómskych detí  
Zodpovedná: Cvachová 

október -
november 2022 

Rimavská 
Sobota 

Klenovec, 
Tisovec, 
Jesenské 

200 0,00 50,00 

10. Čaro vianoc – výstava s vianočnou tematikou 
Zodpovedná: Cvachová 

december 2022 
Rimavská 

Sobota 
70 0,00 20,00 

11. Neskrývaj, čo doma máš – výstava fotografií neprofesionálnych 
fotografov z regiónu  
Zodpovedná: Kováčová 

december 2022 
Rimavská 

Sobota 
50 0,00 40,00 

 Spolu:  x X 1 360 0,00 270,00 

 
c) kluby 

P.Č. NÁZOV 
POČET 

OPAKOVANÍ 
MIESTO 

POČET 
NÁVŠTEVNÍKO

V 

PRÍJEM ZO 
VSTUPNÉHO 

/ TRŽBY 

PRIAME 
NÁKLADY NA 
PODUJATIE 

 Spolu:    X    
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X. EDIČNÁ ČINNOSŤ (tituly, náklad) 
 

 
EDIČNÁ ČINNOSŤ / TITUL DRUH TITULU 

NÁKLAD 
(POČET KS) 

PRIAMENÁKLADY 
Z TOHO 

PRIAME NÁKLADY 
KI 

1. Detská divadelná Revúca – bulletin 
Zodpovedná: Kišáková 

bulletin 80 20,00 20,00 

2. Lojkov Tisovec – bulletin 
Zodpovedná: Kišáková 

bulletin 80 20,00 20,00 

3. Zochova divadelná Revúca – bulletin 
Zodpovedná: Kišáková 

bulletin 150 100,00 100,00 

4. FEDIM 2022 – bulletin 
Zodpovedná: Kišáková 

bulletin 300 200,00 200,00 

5. Dobšinského rozprávkový Gemer 2022 
Zodpovedná: Povinská 

zborník 150 300,00 300,00 

6. Daxnerov Tisovec 2022  
Zodpovedná: Povinská 

bulletin 150 100,00 100,00 

7. Takto vidím ja 2022  – krátke animované filmy 
Zodpovedná: Lendvorská 

DVD 50 500,00 500,00 

8. Roztratené zrnká 2021 - 2022 – video film 
Zodpovedná: Zvarová 

DVD 20+20 500,00 500,00 

9. Po stopách nositeľov tradícií – krátkometrážny dokumentárny film 
Zodpovedná: Lendvorská 

DVD 50 3 690,00 3 690,00 

10. GMFS – Klenovská Rontouka 2022– video filmy 
Zodpovedný: Kišák 

DVD 5 30,00                         30,00 

11. Vyhotovenie DVD z podujatí organizovaných a spoluorganizovaných GMOS 
Zodpovedný: Kišák 

DVD 20 20,00 20,00 

 Spolu:  X X 5 480,00 5 480,00 

 
DVD nosič s krátkymi animovanými filmami vzniknutými v rámci projektu Takto vidím ja zvyčajne obsahuje 5 – 7 filmov, ktoré vytvorili deti na filmových 
tvorivých dielňach.  
 
V cykle Po stopách nositeľov tradícií je našim cieľom zdokumentovať prácu ľudových remeselníkov v regióne Gemer-Malohont. V roku 2022 plánujeme 
vytvoriť krátkometrážny dokumentárny film o nositeľovi tradícií – výrobcovi jedinečných palíc a ozembuchov Pavlovi Ferdinandym – dokument zachytáva 
vždy výrobný proces od počiatku až po hotový výrobok, vrátane informácií o histórii remesla a remeselníkovi. 
 
Prostredníctvom pravidelnej edičnej a publikačnej činnosti plánujeme zverejňovať úspechy kultúrno-výchovnej činnosti v regióne. V rámci edičnej činnosti 
aktualizujeme pravidelne webovú stránku a stránku na sociálnej sieti, aby sme za každých podmienok udržali kontakt s návštevníkmi Gemersko-
malohontského osvetového strediska, s komunitami a jednotlivcami záujmovo-umeleckej činnosti a s verejnosťou. Plánujeme pripravovať online materiály, 
ktoré budú  prezentovať našu činnosť, činnosť kolektívov a jednotlivcov v regióne, zaujímavosti, informácie o súťažiach a možnostiach, ale i výrobné postupy 
(foto- a videopostupy) tvorivých techník, online prezentáciu filmov a archívnych videí. 



 28 

XI. GRANTY A DOTÁCIE 
 
a) Vypracované a predložené projekty (Dotačný systém MK SR vrátane KP a iné...)  
 

 NÁZOV PROJEKTU A ZAMERANIE 
POŽADOVANÁ VÝŠKA 
DOTÁCIE / GRANTU V 

EUR 

SPOLUFINAN-
COVANIE KI 

SPOLUFINAN-
COVANIE BBSK 

PRÍJEMCA 
ŽIADOSTI 

PROJEKTU 

1. ĆAROVNÁ STUDNIČKA   
Zodpovedná: Zvarová, Cvachová, Lendvorská 

8 517,00 2 205,00 0,00 FPU 

2. Zochova divadelná Revúca – 47. ročník  krajskej súťažnej prehliadky 
neprofesionálneho divadla dospelých a neprofesionálneho divadla mladých 
Zodpovedná: Kišáková 

5 980,00 900,00 600,00 FPU 

3. FEDIM  2022 - celoštátna postupová súťaž a prehliadka divadla mladých 
Zodpovedná: Kišáková 

13 040,00 2 560,00                  700,00 FPU 

4. GEMERSKÁ PODKOVIČKA  2022 – festival detských folklórnych súborov 
Zodpovedná: Zvarová 

4 490,00               520,00 0,00 FPU 

5. DEDINA OŽÍVA  
Zodpovedná: Zvarová 6 650,00 800,00 0,00 FPU 

6. FESTIVAL JANKA PLICHTU –  prehliadka dychových hudieb Gemera 
a Malohontu 
Zodpovedná: Povinská 

1 600,00 180,00 0,00 FPU 

7. Daxnerov Tisovec – prehliadka speváckych zborov dospelých 
Zodpovedná: Povinská 1 750,00 195,00 0,00 FPU 

8. Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas – XVIII. ročník regionálnej a XVI. ročník 
celoslovenskej súťaže v prednese slovenskej rozprávky 
Zodpovedná: Cvachová 

3 300,00               370,00 0,00 FPU 

9. Čaro slova – súťaže v oblasti umeleckého prednesu a  amatérskej tvorby 
Zodpovedná: Povinská 1 600,00 180,00 0,00 FPU 

10. Z HISTÓRIE GEMERA – MALOHONTU 
Zodpovedná: Zvarová 10 520,00 1 280,00 0,00 FPU 

11. Neskrývaj, čo doma máš – regionálna súťažná prehliadka s postupom do súťaží 
VÝTVARNÉ SPEKTRUM, CINEAMA a AMFO vyhlásených NOC 
Zodpovedná: Kováčová 

1 500,00 170,00 0,00 FPU 

12. Po stopách nositeľov tradícií – Palice, kyjaky a ozembuchy v Gemeri-Malohonte  
Zodpovedná: Lendvorská 3 500,00 195,00 0,00 FPU 

 Spolu: 62 447,00 9 555,00 1 300,00 X 
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b) Projekty, ktoré plánujeme predložiť do dotačnej schémy FPU a FPKNM 

 

 NÁZOV PROJEKTU A ZAMERANIE 
POŽADOVANÁ VÝŠKA 
DOTÁCIE / GRANTU V 

EUR 

SPOLUFINAN-
COVANIE KI 

SPOLUFINAN-
COVANIE BBSK 

PRÍJEMCA 
ŽIADOSTI 

PROJEKTU 

13. CHCEM SA UČIŤ ĎALEJ II... -voľnočasové aktivity a výstava 
Zodpovedná: Cvachová 

                    3 000,00 200,00 0,00 FPKNM 

 Spolu: 3 000,00 200,00 0,00 X 

 
c) Projekty, ktoré plánujeme vypracovať a predložiť do dotačnej schémy Ministerstva kultúry SR: 

 

 NÁZOV PROJEKTU A ZAMERANIE 
POŽADOVANÁ VÝŠKA 
DOTÁCIE / GRANTU V 

EUR 

SPOLUFINAN-
COVANIE KI 

SPOLUFINAN-
COVANIE BBSK 

PRÍJEMCA 
ŽIADOSTI 

PROJEKTU 

14. Kultúrne poukazy 
Zodpovedná:  Kišáková 

   
MK SR  3.3.2 

15. Dotyky s históriou – sprístupnenie historického a kultúrneho dedičstva regiónu 
Gemera - Malohontu 
Zodpovedná: Cvachová 

2 400,00  150,00  0,00  MKSR 2.4 

16. Aj my chceme tvoriť II – aktivity pre osoby so zdravotným postihnutím 
Zodpovedná: Cvachová 

2 000,00 100,00 0,00 MKSR 2.4 

17. Takto vidím ja 2022 – filmové tvorivé dielne pre deti a mládež zo sociálne 
znevýhodneného a výchovne menej podnetného prostredia 
Zodpovedná: Lendvorská 

2 000,00 100,00 0,00 MKSR 2.4 

 Spolu: 6 400,00 350,00 0,00 X 
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XII. SPOLUPRÁCA S MIESTNOU SAMOSPRÁVOU,  INÝMI SUBJEKTMI A ORGANIZÁCIAMI 
 

V roku 2022 budeme spolupracovať so zástupcami mestských a obecných úradov, s osvetovými zariadeniami v regióne Gemera – Malohontu, 
s materskými školami, špeciálnymi školami, základnými školami, základnými umeleckými školami, strednými školami, špeciálnymi školami, detskými 
domovmi, s centrami voľného času, klubmi dôchodcov, Okresnou radou ZPOZ, Okresným riaditeľstvom PZ, Okresným hasičským zborom, s mikroregiónmi, 
občianskymi združeniami, oblastnými organizáciami cestovného ruchu, Maticou slovenskou, Slovenským červeným krížom, Csemadokom a s turistickými 
informačnými centrami ako aj s inými právnickými i fyzickými osobami v rámci organizovania kultúrno-osvetových podujatí. 
 
 Spolupracovať budeme aj s inými regionálnymi osvetovými strediskami a NOC v Bratislave pri príprave nadregionálnych a celoštátnych podujatí, 
školení a metodických stretnutí. 
 
 V Rimavskej Sobote, 13. januára 2022 

 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                       Mgr. Darina Kišáková 
                                                                                                                                                                            riaditeľka GMOS 


