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1. Všeobecná charakteristika organizácie  

Centrum kultúry Košického kraja (CKKK) so sídlom v Košiciach je príspevková organizácia, 
ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj. Vzniklo 1. januára 2021 zlúčením dvoch 
regionálnych kultúrno-osvetových zariadení: Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria a 
Kultúrneho centra Abova. Poslanie našej kultúrnej inštitúcie vyplýva zo zákona o kultúrno-
osvetovej činnosti z roku 2015 (č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti § 6 ods. 1 
písmeno d) a c)). 
Za Košický samosprávny kraj je Centrum kultúry Košického kraja poverené viesť evidenciu – 
krajský zoznam kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovo-umeleckej činnosti 
a neprofesionálnej umeleckej tvorby a odborno-poradenskú, metodickú a informačno-
dokumentačnú činnosť pre kultúrno-osvetové zariadenia a iné právnické a fyzické osoby, 
ktoré vykonávajú kultúrno – osvetovú činnosť na území Košického samosprávneho kraja. 
CKKK sa v súvislosti so svojou činnosťou ďalej riadi dokumentom Koncepcie rozvoja kultúry 
Košického samosprávneho kraja na obdobie rokov 2020 – 2025, s názvom Tradície inšpirujú 
inovácie, ako aj rozvojovým programom rozvoja talentu a neprofesionálneho umenia 
v Košickom samosprávnom kraji s názvom Objavený KúSoK umenia. 

CKKK pokračuje v bohatej a rozmanitej činnosti dvoch zlúčených inštitúcií, pričom sa snaží 
o kvalitatívny a odborný rast tak z hľadiska organizovaných aktivít a podujatí ako aj rozvoja 
svojich zamestnancov. Hlavnými nástrojmi na realizáciu programov sú prezentačné aktivity 
na zviditeľnenie talentov vo všetkých oblastiach záujmovo-umeleckej činnosti, ich podpora 
a oceňovanie. Odborná činnosť kultúrneho centra je obsiahnutá v šiestich oblastiach, 
ktoré boli schválené v organizačnej schéme a sú platné od 1. apríla 2021. 

Vysunutými pracoviskami CKKK sú: 
Pracovisko Moldava nad Bodvou pre oblasť Údolia Bodvy a Rudohoria 
Pracovisko Bidovce pre oblasť Abova 
Hvezdáreň a planetárium Medzev 
Pamätný dom Zoltána Fábryho v Štóse 
Areál Pamätníka víťazstva v Dargovskom priesmyku 

V rámci predmetu činnosti CKKK ako kultúrno-osvetové zariadenie s krajskou pôsobnosťou 
na území Košického samosprávneho kraja zabezpečuje a koordinuje kultúrno-osvetovú 
činnosť, metodicky riadi a zabezpečuje aktivity v oblasti tradičnej ľudovej kultúry 
a neprofesionálneho umenia regionálneho, krajského a medzinárodného významu. Okrem 
toho vykonáva edičnú, vydavateľskú a publikačnú činnosť súvisiacu s predmetom činnosti 
a charakterom organizácie, organizuje kultúrno-spoločenské  podujatia, súťaže, kurzy, 
workshopy a iné vzdelávacie podujatia, spolupracuje pri výmene kultúrnych hodnôt v rámci 
cezhraničnej spolupráce. Na regionálnej úrovni v okresoch Košice mesto a Košice - okolie 
napomáha a usmerňuje rozvoj kultúry v podmienkach miest a obcí vo svojej územnej 
pôsobnosti, uchováva a zveľaďuje kultúrne hodnoty tradičnej ľudovej kultúry, uskutočňuje 
tvorivé aktivity v jednotlivých odboroch a žánroch záujmovej umeleckej činnosti, realizuje 
záznamovú dokumentáciu organizovaných kultúrnych aktivít, vykonáva špecializovanú činnosť 
prostredníctvom vysunutého pracoviska Hvezdáreň Medzev. Hvezdáreň a planetárium 
v Medzeve je ako jediné zariadenie svojho druhu v okrese Košice-okolie, ktoré plní úlohy podľa 
štandardov pre astronomické zariadenia. Hlavnou odbornou činnosťou sú prezentácie, 
prednášky, prednášky v planetáriu, odborné astronomické výstavy, otvorené hodiny fyziky 
a praktické experimenty, prehliadky hvezdárne s odborným výkladom, pozorovanie 
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a fotografovanie javov a úkazov na oblohe, priame pozorovania dennej a nočnej oblohy 
v interiéroch a exteriéroch hvezdárne prenosnými ďalekohľadmi, interaktívnymi výstavami a i. 

Budova Zoltána Fábryho v Štóse slúži ako pamätný dom-múzeum. CKKK poskytuje 
prezentačné, knižnično-informačné služby a nadväzujúce aktivity spojené s odkazom 
na kultúrne dedičstvo Zoltána Fábryho so zámerom výhľadovo zapojiť aktivity aj do služieb 
cestovného ruchu. 

Pamätník víťazstva a oslobodenia na Dargove je objektom v správe CKKK. Vedľa pamätníka 
stojí Sieň bojovej slávy, na druhej strane cesty je vystavená bojová technika Červenej armády 
z obdobia II. svetovej vojny a to tank T-34/85 a samohybné delo SU-100. V Sieni je stála 
expozícia autentických militárií, malé kino pre 30 divákov na premietanie dokumentov 
s tematikou II. svetovej vojny a oslobodenia. Expozíciou sú informačné panely o vojenských 
operáciách v Slanských vrchoch z decembra 1944 a januára 1945, artefakty a predmety 
z II. svetovej vojny, nájdené priamo v oblastiach bojov. 

Z minulosti rozvinutá činnosť dvoch kultúrnych organizácií – Kultúrneho centra Abova 
a Kultúrneho Centra údolia Bodvy a Rudohoria – je v súčasnosti prínosom a podporou pre 
regionálnu a menšinovú kultúru. Táto podpora je prostredníctvom Centra kultúry Košického 
kraja neustále aktívna. Naše kultúrne centrum v tejto oblasti bude naďalej klásť dôraz na 
spoluprácu medzi obcami a mestami, kultúrnymi inštitúciami v zriaďovateľskej pôsobnosti 
KSK, s organizáciami na Slovensku a so zahraničnými partnermi. 

Dôležitou súčasťou našej organizácie je Oddelenie propagácie a marketingu, ktoré prináša 
verejnosti informácie o celom kultúrnom dianí v kraji pod novo vytvorenými značkami Talenty 
kraja,  Tradície kraja, Región Abov. 
Zámery a ciele organizácie napĺňajú odbory tradičnej ľudovej kultúry, kultúrno-osvetovej 
činnosti a odbor regionálnej a menšinovej kultúry. Spojená organizácia CKKK získala 
nový brand a rozšírenie možností starostlivosti o kultúrne hodnoty kraja.  

2. Komplexné zhrnutie predchádzajúceho roka  

O systematickej a cielenej práci CKKK v roku 2021 svedčia výsledky z regionálnych, 
krajských a celoštátnych kôl rôznych postupových súťaží detí, mládeže a dospelých, výsledky 
skvalitnenia podujatí v rámci záujmovo-umeleckej činnosti a tradičnej ľudovej kultúry pri 
prezentácii diel, súťažných čísel, predstavení, kvalitnej príprave interpretov. CKKK 
organizovaním podujatí a vyvíjaním aktivít v oblasti TĽK v roku 2021 naplnilo ciele uchovávať 
tradičnú ľudovú kultúru vo všetkých jej oblastiach, prezentovať ju a oboznamovať s ňou širokú 
verejnosť bez obmedzenia veku. Podporilo aktérov v ich činnosti a zviditeľnilo ich 
prostredníctvom verejných prehliadok, súťaží, výstav a podujatí formou tvorivých dielní 
a festivalov. Pre aktérov z rôznych oblastí záujmovo-umeleckej činnosti a ich zápisom 
do evidencie, je tu i šanca dozvedieť sa  o rôznych kultúrnych podujatiach, ktoré organizuje 
CKKK. 

V roku 2021 CKKK podporovalo a rozvíjalo aj záujmovo-umeleckú činnosť. Pre všetkých 
aktérov, jednotlivcov a kolektívy, pôsobiacich v oblastiach dramatického umenia, umeleckého 
slova, literatúry, hudby, spevu, tanca, výtvarného umenia, filmu a fotografie sme pripravili 
a organizovali prehliadky, súťaže, ponúkli školiteľskú činnosť v podobe odborných seminárov 
a workshopov. Pomohli sme k ich umeleckému rastu a zviditeľnili ich tvorbu prostredníctvom 
verejných prezentácií a vystúpení. 

Všetky podujatia a aktivity v roku 2021 prebiehali v súlade s aktuálnymi protipandemickými 
opatreniami stanovenými Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. 



 

  5 

Aktívne a úspešne bol naplnený aj program v oblasti astronómie. Astronómiu a príbuzné 
prírodné vedy sme priblížili a popularizovali verejnosti atraktívnymi formami, akými boli 
pozorovania oblohy, prezentácie v prednáškovej miestnosti Hvezdárne a planetária Medzev, 
programy pre rodiny s deťmi, odborné astronomické výstavy (stála výstava meteoritov), 
detské astronomické tvorivé dielne. Organizovali sme aj tematické podujatia ku výročiam 
a významným astronomickým udalostiam, otvorené hodiny fyziky a iných prírodných vied.  

Svojou činnosťou Centrum kultúry Košického kraja podporilo aj rozvoj miestnej 
a menšinovej kultúry, rozvíjalo kultúru národnostných menšín, etnických skupín 
a znevýhodnených skupín obyvateľstva. 

V rámci Pamätnej izby Zoltána Fábryho sme ukončili projekt HU-SK Fábry 50, čím sme 
prispeli k zveľadeniu pamiatky významného literárneho kritika a spisovateľa nášho kraja. 

CKKK vypracovalo plán na revitalizáciu objektu na Dragove, ktorý sa už počas roka 2021 
začal plniť. Expozícia v Sieni bojovej slávy bola doplnená o nové exponáty zo súkromných 
zbierok, zároveň došlo k ošetreniu a údržbe vystavených exponátov. Cieľom je digitalizácia 
existujúcich objektov a predmetov, vybudovanie Náučného chodníka, rekonštrukcia už 
neexistujúcich bunkrov (pôvodne sa vyskytovali v exteriéroch pamätníka), doplnenie 
exponátov o nové zaujímavé a hodnotné artefakty, realizácia prehliadky interiérov 
a exteriérov s odborným výkladom pre školy a širokú verejnosť. 
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2.1 Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti 

CKKK je zapojené do systému postupových súťaží, ktorých vyhlasovateľom a odborným 
garantom je Národné osvetové centrum Bratislava z poverenia Ministerstva kultúry SR. 
Postupové súťaže a prehliadky sa konajú v umeleckých druhoch a žánroch: folklór 
a folklorizmus, divadlo, film, fotografia, hudba, umelecký prednes, výtvarná tvorba 
a literatúra. Systém realizácie celoštátnych súťaží je priamo naviazaný na regionálne a krajské 
kultúrno-osvetové zariadenia. 

Podieľali sme sa na organizovaní regionálnych a krajských kôl postupových súťaží 
a prehliadok, z ktorých naši jednotlivci a kolektívy postúpili na celoštátne súťažné prehliadky, 
kde patrili medzi najlepších.  
 
Ocenenia kolektívov a jednotlivcov z KSK na krajských a celoštátnych postupových 

súťažiach  

Názov krajskej súťaže a ocenenia  Názov celoštátnej súťaže a ocenenia jednotlivcov 
a kolektívov z Košického kraja  

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2021 – umelecký 
prednes poézie a prózy 
Súťaže sa zúčastnilo  76 recitátorov, do krajského 
kola postúpili súťažiaci z prvého miesta a súťažiaci 
z 2. miesta s návrhom na postup. Na súťaži  boli 
udeľované ocenenia v 1.-5. kategórii  v poézii a 
próze: 
 
Spolu: 43 ocenení 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2021 
Recitátori z Košického kraja sa umiestnili: 
Zlaté pásmo 2x  
Strieborné pásmo 4x 
Bronzové pásmo  2x 
Jedno 2. miesto a jedno 3.miesto 
 
 
Spolu: 10 ocenení 

AMFO 2021 – neprofesionálna fotografická tvorba 
Oceňovaní boli autori podľa vekových skupín 
a  v kategóriách čiernobielej a farebnej fotografie, 
cykly a seriály a experiment   
 
Spolu: 32 ocenení 

AMFO 2021 
Na celoštátnej súťaži získali v jednotlivých 
kategóriách 7 autori – ceny bez určenia poradia, 12 
fotografov vystavovalo svoje diela. 
 
Spolu: 7 ocenení  

CINEAMA 2021 – amatérska filmová tvorba 
Oceňovanie filmárov bolo podľa vekových skupín 
do 16 rokov, 16-21 rokov  and 21 rokov a podľa 
kategórii : animovaný film, minútový film, 
experiment, videoklip, hraný film 
 
Spolu: 17 ocenení 

CINEAMA 2021 
Na celoštátnej súťaži získali filmári z Košického kraja 
v jednotlivých kategóriách podľa veku a žánru jedno 
1. miesto, štyri 2. miesta, dve 3. miesta, tri  čestné 
uznania,  
 
Spolu: 10 ocenení 

JAZYKOM TANCA 2021 – choreografie folklórnych 
súborov a tanečných zoskupení 
Postup do celoštátneho kola uskutočnil na základe 
videí. 
 
 
 
 
Do celoštátneho kola postúpilo 5 kolektívov 

JAZYKOM TANCA 2021 
Celoštátna súťaž  sa konala v kategórii 
komponovaných scénických autorských programov. 
Kolektívy z kraja sa umiestnili :  
4x Zlaté pásmo 
1x Bronzové pásmo 
Laureát – FS Hornád Košice  
 
Spolu: 5 ocenení 

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2021  – súťaž 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby 
Prihlásených 84  výtvarníkov so 194 dielami 
z Košického kraja 
počet vystavujúcich autorov : 66 
počet vystavených diel : 88 

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2021 
Ocenenie autorov od 15 do 25 rokov :  
1 cena bez určenia poradia,  
v kategórii nad 25 rokov : 2 ceny a 1 ČU, v digitálnej 
tvorbe : 1 cena bez určenia poradia 
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Oceňovanie sa uskutočnilo podľa vekových skupín 
do 25 rokov a nad 25 rokov a podľa kategórií : 
Kresba a grafika, maľba, insitná tvorba, digitálna 
tvorba 
 
Spolu: 26 ocenení 

 
 
 
Spolu: 5 ocenení  

CANTIAMO INSIEME 2021 – súťaž dospelých 
speváckych zborov 
Priamy postup 1 kolektívu na CŠ súťaž 

CANTIAMO INSIEME 2021 – z dôvodu karantény sa 
spevácky zbor nemohol zúčastniť celoštátnej súťaže. 
 

DIVADELNÝ TREBIŠOV 2021 – súťaž ochotníckych 
divadelných súborov  
Účasť 3 divadelných súborov v kategórii Prúdy 
súčasného umenia a Prúdy tradičného divadla 
Postup 2 kolektívov  do celoštátneho kola  

BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ 2021  
 
Ocenenie : Zlaté pásmo a hlavná cena -  
RAMAGU, Spišská Stará Ves 
Bronzové pásmo: Divadlo Actor 
 
Spolu : 2 ocenenia 

 
 

Podarilo sa dosiahnuť úspechy na celoslovenskej úrovni jednotlivcom, ale aj kolektívom 
pôsobiacich v Košickom samosprávnom kraji. Centrum kultúry potvrdilo svoju odbornosť 
a erudovanosť pri organizácii mnohých kvalitných podujatí na všetkých úsekoch svojej 
činnosti, prehĺbilo cezhraničnú spoluprácu a nadviazalo novú medzinárodnú spoluprácu. 
Rozšírilo povedomie o novej inovatívnej metóde výučby ľudového tanca (Molnárova 
technika), ktorej zámerom a cieľom je vytvorenie odbornej terminológie jednotlivých cvikov.  
 

 
Problémové oblasti: 

Vzdialenosti medzi jednotlivými pracoviskami CKKK (110km), absencia reprezentatívneho 
priestoru CKKK v Košiciach. Novovzniknutým problémom bola nižšia účasť verejnosti na 
podujatiach v zmysle z dôvodu pandémie a stále sa meniacich protipandemických opatrení 
vydaných ÚVZ SR. Ďalšie problémové oblasti sme špecifikovali v SWOT analýze.  
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Stručná SWOT analýza organizácie za rok 2021 

Silné stránky Slabé stránky 
● Krajská pôsobnosť Kultúrneho centra 
● Zapojenie do systému postupových súťaží (vyhlasovateľ 
NOC Bratislava) – organizujeme tak regionálna a krajské kolá 
jednotlivých súťaží  
● Efektívne zadelenie práce jednotlivým odborom, tie sú 
zastúpené odbornými pracovníkmi v danej oblasti:   
 1. Úsek odbornej činnosti, práca s talentom  
 a) Odbor kultúrno-osvetovej činnosti 
 b) Odbor tradičnej ľudovej kultúry  
 c) Odbor regionálnej a menšinovej kultúry 
 2. Úsek hospodárenia a správy 
 3. Oddelenie marketingu 
● Inovatívnosť a jedinečnosť v rámci Slovenska v súvislosti 
s výskumom Molnárovej techniky.  
● Využívanie množstva teoretických a praktických 
skúseností 
● Efektívne využívanie nových možností technologického 
charakteru 
● Napĺňanie Koncepcie rozvoja kultúry Košického 
samosprávneho kraja  
● Vedenie databázy kultúrnych aktérov 
● Spolupráca s organizáciami na Slovensku a vo svete 
v oblasti astronómie a príbuzných prírodných vied. 
● Udržiavanie a nadväzovanie nových spoluprác a 
partnerstiev s obcami a mestami, školami, tretím sektorom  
● Realizácia podujatí pre verejnosť bez obmedzenia veku  
● Profilácia podujatí špeciálne na deti  
a mládež 
● Realizácia podujatí v online priestore – pružné 
prispôsobenie sa a alternatívne riešenia súčasnej situácie 
v súvislosti s obmedzeniami pri organizovaní verejných 
podujatí.  
● Realizácia letných aktivít pre deti a mládež 
● Využívanie Gálerie Moldava nad Bodvou (v budove 
vysunutého pracoviska CKKK) na podujatia pre verejnosť 

● Absencia reprezentatívneho priestoru 
CKKK v Košiciach. 
● Vzdialenosti medzi jednotlivými 
vysunutými pracoviskami CKKK (110km)  
● Personálna poddimenzovanosť na 
pracovisku Hvezdáreň a planetárium Medzev 
● Náročná administratíva pri  zmenách 
výstupov realizovaných projektov, a podujatí 
predovšetkým z dôvodu protipandemických 
opatrení a obmedzení 
● Finančná, technická náročnosť on-line 
podujatí z hľadiska profesionálneho 
spracovania (záznam on-line stream, 
spracovanie záznamu, strih, grafická úprava, 
úložisko, distribúcia a pod.) 
● Finančná náročnosť letných aktivít 
pre deti 
● Neexistujúca personálna výpomoc 
a zastupiteľnosť na pracovisku v Štóse 

Príležitosti Ohrozenia 
● Pestré národnostné zloženie územia v pôsobnosti KC. 
Päť národnostných skupín: slovenská, maďarská, rómska, 
rusínska, nemecká  
● Rôznorodé spektrum aktivít so špecifikami 
pre danú lokalitu 
● Pôsobnosť KC v štyroch miestach regiónu (Košice, 
Moldava nad Bodvou, Medzev, Štós) 
● Prehlbujúca sa spolupráca so samosprávami obcí, 
občianskymi združeniami, inými neziskovými organizáciami 
a tretím sektorom 
● Spolupráca s jednotlivcami a OZ v súvislosti s históriou 
vojenstva – revitalizácia expozície v Sieni bojovej slávy 
v Dargovskom priesmyku  
● Zvyšovanie a  zintenzívnenie počtu aktivít v rámci 
cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce 
● Astronomické pozorovania mimo pracoviska hvezdárne – 
výjazdy s prenosnými ďalekohľadmi 
● Nové možností pre odbornú a širokú verejnosť v oblasti 
astronómie – oprava kupoly a výmena hlavného ďalekohľadu 

● Nedostatočná výška finančnej podpory 
schválených projektov na organizovanie 
adekvátnej úrovne podujatia – nutnosť 
dofinancovania z iných zdrojov   
● Personálne poddimenzovanie pracoviska 
Hvezdárne a planetária Medzev – pri 
podujatiach mimo pracoviska hvezdárne 
je hvezdáreň zatvorená 
● Z dôvodu pandémie sa návštevníci 
obávali zúčastniť na hromadných kultúrnych 
podujatiach predovšetkým vtedy, kedy 
to nariadenia dovoľovali.  
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2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia 

Kvalita verejných služieb, orientácia na 
návštevníka  2020 2021  Zdroj, vysvetlivka 

cieľ:  zvyšovať kvalitu služieb 

Základné  ukazovatele 
Počet jednotlivých foriem podujatí podľa oblastí 

KOČ spolu 46 18 

KULT – 1. Modul, riadok 1., 

stĺpec 1 

Počet účastníkov podujatí KOČ 4477 

 

             8479 
KULT – 1. Modul, riadok 1., 

stĺpec 2 

Súťaže, prehliadky - počet 

8 

 

               10 
KULT – 3. Modul, riadok 2, 

stĺpec 1 

Počet návštevníkov na súťažiach a prehliadkach 

vrátane účinkujúcich 1614 948 

KULT – 3. Modul, riadok 2, 

stĺpec 7+ 9 

Festivaly- počet 2 3 

KULT – 3. Modul, riadok 15, 

stĺpec 1 

Počet návštevníkov na festivaloch vrátane 

účinkujúcich 1180 1797 

KULT – 3. Modul, riadok 15, 

stĺpec 7+ 9 

Celkový počet aktivít 68 91 

vypĺňať ako v 

predchádzajúcich rokoch 

Platená návštevnosť spolu – počet platiacich 922 1528 

vypĺňať ako v 

predchádzajúcich rokoch 

Neplatená návštevnosť spolu – počet 

neplatiacich 3555 6951 

vypĺňať ako v 

predchádzajúcich rokoch 

Finančná oblasť 2020 2021  

cieľ:  znižovať náklady a zvyšovať mieru samofinancovania 

Náklady spolu     

náklady spojené s KOČ   340 247,02 386 313,56 KULT – 5. Modul, r. 19 

Náklady na činnosť 98 608,09 84 907,92 KULT – 5. Modul, r. 20 

mzdové náklady celkom (vrátane odvodov)  
189 973,89 256 428,90 

KULT – 5. Modul, r. 

22+r.24+r.25 

Prevádzkové náklady 34 660,99 37 151,73 KULT -  5. Modul, r. 27 

Kapitálové výdavky  12 000,00 49 301,20 KULT -  5. Modul, r. 32 

Bežné výdavky   

výdavky na prevádzku 249 789,18 283 917,49 k 31.12., účtovné výkazy 

výdavky na činnosť 76 901,96 87 677,59 k 31.12. , účtovné výkazy 

    

 Príjmy spolu 374 640,38 497 776,28 KULT – 5. Modul, r.1,  

Transfer od zriaďovateľa    

na bežné výdavky 291 633,44 401 029,67 k 31.12., účtovné výkazy 

na kapitálové výdavky     1 800,00 49 301,20 k 31.12. , účtovné výkazy 

spolu 293 433,44 450 330,87  KULT – 5.Modul, r. 4 

Ďalšie príjmy    

z prenájmu -  •  KULT – 5.Modul, r. 18 

z vlastnej  činnosti 
6 613,22 7 306,75 

KULT – 5.Modul, r. 15+16 

+17vstupné, vložné, poplatky,  

dary a sponzorské - •   KULT – 5.Modul, r. 12 

spolu 6 613,22 7 306,75   

Externé grantové a projektové zdroje   

kultúrne poukazy 6 492,00 -  získaná suma 

transfery z rozpočtu obcí, miest - •  KULT – 5.Modul, r. 5 
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domáce projekty: tuzemské granty spolu 46 392,00 39 640,00 KULT – 5.Modul, r. 8 

zahraničné projekty: zahraničné granty spolu 26 733,98 - KULT – 5.Modul, r. 10 

počet podaných projektov 
  projekt: tuzemský aj 

zahraničný, FPU, MK SR, ÚV 

SR, zahraničné granty, granty 

zo súkromných nadácií,  

projekty (transfery) z obcí- 

mimo kultúrnych poukazov 

počet schválených projektov 
  

výška získaných financií z externých grantov a 
projektov spolu  

66 633,98 39 640,00 

 Vnútorné procesy, inovácie,  marketing 2020 2021   

cieľ:   cielená propagácia, zavádzanie inovácií 

počet aktivít realizovaných v spolupráci s inými 

KZ v KSK  5 4  

GOS, Hvezdáreň v 

Michalovciach, Divadlo Thália 

Színház, Knižnica Jána Bocatia 

počet nových partnerstiev  3  4 

Bigmedia, Gabriel Szeghy, 

SĽUK, Tudományos 

Ismeretterjesztő Társulat 

počet nových kľúčových aktivít 1  3  

Molnárová technika, odborná 

publikácia, virtuálne výstavy,  

počet kľúčových mediálnych výstupov  12 15  

články v tlači, TV, rozhlase, 

sociálne médiá (odhad počtu 

kľúčových výstupov) 

Strategický rozvoj 2020 2021   

cieľ:  systematický a dynamickejší vlastný rozvoj 

definovaná stratégia rozvoja  áno        áno  

vlastný ukazovateľ rozvoja  -  -  

plnenie prioritných cieľov v roku 2021 

Podpora a práca s talentom, 

vzdelávanie, rozvoj zručností  

a vedomostí širokej verejnosti bez 

rozdielu veku.    

Pri plnení prioritných cieľov 

vychádzalo CKKK z Koncepcie 

rozvoja kultúry v KSK na roky 

2020 – 2025 a z rozvojového 

programu Rozvoj talentu 

a neprofesionálneho umenia 

v KSK Objavený KúSoK umenia 
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2.3 Plnenie Koncepcie rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji 2020-2025 
(2030) 

 
 
Program: Regionálna kultúrna identita 
Zámer: posilnenie pozitívneho vzťahu obyvateľa k regiónu prostredníctvom kvalitnej 

ponuky kultúrnych služieb založených na regionálnych špecifikách 
 
V roku 2021 naša organizácia prispôsobila ponuku kultúrnych podujatí danej situácii 

a sprostredkovávala ju širokej verejnosti. V súvislosti s tým zaradila do programu činnosti nové 
formy, a to vytvorením online priestoru. Prostredníctvom neho prebiehali online hodnotenia 
súťaží odbornou porotou, vzdelávacie školenia, semináre atď. Nami ponúkané kultúrne, ale aj 
dobrovoľnícke služby upriamovali pozornosť na súdržnosť kultúrnej obce v súčasnej 
nepriaznivej situácii – našou snahou bolo obyvateľom regiónu spríjemniť a plnohodnotne 
využiť voľnočasové aktivity. Obmedzenie voľného pohybu prinútilo  ľudí spoznávať svoje blízke 
okolie, čo sme sa im v plnej miere snažili umožniť našou ponukou kultúrnych podujatí. 
Nové z foriem sa osvedčili v praxi, inovatívne formy tak boli plnohodnotne využité. Na podporu 
talentovaných autorov v oblasti vizuálneho umenia sa sústreďovali súťažné prehliadky tvorby 
regionálneho a krajského charakteru, v rámci ich vzdelávania sme organizovali takto zamerané 
workshopy.  

Cieľovou skupinou (okrem dospelých) sme sa orientovali na podporu a rozvoj 
stredoškolskej mládeže z umeleckých škôl, naším cieľom boli taktiež ZUŠ-ky a CVČ. V generácii 
detí a mládeže je sústredený silný tvorivý potenciál a našim zámerom a cieľom je ich talent 
plnohodnotne ďalej rozvíjať. 

 

Plnenie indikátorov: 

 

• Nové kultúrne produkty a služby založené na regionálnych špecifikách 
- online workshop (výber): výroba domáceho mydla (prostredníctvo video prezentácie 
bol pre záujemcov vytvorený video návod a postup práce) 
- online prednáška/webinár (výber): zUmenie, Metodika folklóru a i.  
- v ponuke kultúrnych služieb sme reagovali na celospoločenské témy a výzvy: 
pripomenutie dejinných udalostí v súvislosti s Pamätníkom víťazstva v Dargovskom  
priesmyku: prehliadky Siene bojovej slávy, výstava historických fotografií Vojaci; 
Matka a dieťa – prezentácia historických fotografií ku príležitosti Dňa matiek 
- tematické tvorivé dielne 
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- projekt zameraný na žiakov základných a stredných škôl prioritne s vyučovacím  
jazykom maďarským: Umenie ťa dobehne 
- výstava Zoltána Fábryho 

 
• Inovatívne expozície využívajúce interaktívne prvky 

- prezentácia výstav vo virtuálnom priestore na webovej stránke CKKK, Facebooku, 
YouTube, prostredníctvom videoprezentácií 
- spolupráca s regionálnou TV – Štúdio telKE: Metodika folklóru 
- online konferencia: Konferencia Fábry 50 
- virtuálne výstavy: Výtvarné spektrum Košického kraja 2021, Namaľuj svoj svet!, 
AMFO 2021 

 
• Popularizačné aktivity vedy a výskumu 

 - verejné pozorovania dennej a nočnej oblohy pre širokú verejnosť vo forme výjazdov 
mimo  sídla hvezdárne 
 - organizovanie vzdelávacích aktivít, prispôsobených vekovej skupine účastníkov: 
rodičia s deťmi  

 
• Funkčný informačný nástroj o kultúrnom programe v regióne  

• Ponuka pre stredné školy  
- Metodika folklóru: cyklus vzdelávacích aktivít určený nie iba  pre umeleckých 
pracovníkov, lektorov, pedagógov, interpretov vo folklórnych kolektívoch, odbornú 
verejnosť, ale orientuje sa aj na žiakov ZUŠ a študentov konzervatórií  
- účasť stredných škôl na podujatiach vzdelávacieho a kultúrneho charakteru v regióne 
- regionálny denný tábor v Pamätnom dome Zoltána Fábryho: odborný tábor 
s tematikou knihovníctva pre mládež, prednášky o knihovníctve a školenie na 
používanie katalogizačného počítačového programu. 

 
Opatrenia a aktivity – výber: 

1.2. vytvárať podmienky na podporu talentov a rozvíjať ľudský potenciál v kultúre  
V oblasti vizuálneho umenia sme realizovali dve regionálne súťaže AMFO a REC-PLAY, jednu 

krajskú súťaž VÝTVARNÉ SPEKTRUM ako aj regionálnu súťaž v oblasti umeleckého prednesu 
Hviezdoslavov Kubýn. Do súťaží sa zapojilo veľké množstvo mladých autorov a autorov, ktorí 
sa zúčastnili prvýkrát. Prostredníctvom súťaží sme im umožnili  prezentovať  vlastnú tvorbu, 
motivovali ich do ďalšej tvorby. Podporili sme ich ďalšie vzdelávanie v tejto oblasti formou 
rozborových seminárov s odbornou porotou: KONZULTÁCIE – online vzdelávacie podujatie pre 
výtvarníkov, FOTOKONZULTÁCIE I. a FOTOKONZULTÁCIE II. – vzdelávacie online podujatia pre 
fotografov z Košického kraja, AMFO online rozborový seminár s členmi odbornej poroty, REC-
PLAY online rozborový seminár, rozborový seminár pre autorov zapojených do krajskej súťaže 
VÝTVARNÉ SPEKTRUM KOŠICKÉHO KRAJA. Realizáciou workshopov zameraných na výtvarnú 
tvorbu (Tvorivý relax, Namaľuj svoj svet!, RE#kreácie) sme podporili rozvoj zručností, 
oboznámili s novými (a inými, než ktoré sú vlastné jednotlivým účastníkom) technikami 
a inšpirovali v tvorbe. 
 

1.3. iniciovať moderné vzdelávacie i popularizačné aktivity o kultúre a umení so zameraním 
na mladú generáciu, sprístupňovať kultúru pre všetky vekové generácie 
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Tvorivé workshopy v Galérií v Moldave nad Bodvou prispôsobené veku cieľovej skupiny, 
ponuka tanečných dielní pre rodiny s deťmi, kultúrne besedy a literárne večery, interaktívny 
astronomický online kalendár úkazov a javov na oblohe. 
 

1.4. nadviazať ešte intenzívnejšiu spoluprácu so strednými školami, ponúknuť inovatívne 
programy v oblasti neformálneho vzdelávania pre študentov o regionálnej kultúre  

Všetky mimoškolské aktivity v roku 2021 boli podmienené aktuálne platnými opatreniami, 
ktoré vláda a ÚVZ SR menili podľa priebehu pandémie. Z tohto dôvodu bolo priam nemožné 
zapájať žiakov a študentov do podujatí. Napriek tomu sa nám podarilo úzko spolupracovať so 
stredoškolskou mládežou predovšetkým z umeleckých škôl v oblasti filmu, fotografie a 
výtvarnej tvorby. 
 

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

Do všetkých našich podujatí sa snažíme zapájať remeselníkov z nášho regiónu. Zároveň 
robíme kroky k tomu, aby evidenciakultury.sk bola živým organizmom nielen pre 
remeselníkov, ale aj pre ostatných kultúrnych aktérov v regióne aj v kraji. Tradičné ľudové 
remeslá na úrovni kraja patrí prioritne pod gesciu GOS v Rožňave a RINK. 

 
1.15. modernými formami vrátane sociálnych médií propagovať nielen ponuku nových 

kultúrnych služieb, ale aj aktivity regionálnej samosprávy v tejto oblasti 
Zlúčením dvoch organizácií (KCÚBaR a KCA) bolo potrebné vytvoriť aj novú webovú stránku 

vzniknutej organizácie. Novinkou je, že jednotlivé oblasti disponujú svojou vlastnou stránkou: 
Región Abov, Tradície kraja a Talenty kraja, ktorých technické zázemie sa postupne rozširuje. 
Využívame sociálne siete, YouTube kanál. 

  
1.17. do foriem a spôsobov poskytovania kultúrnych služieb vnášať inovácie, moderné 

informačné technológie  
Virtuálne prehliadky z mnohých výstav organizovaných CKKK, online vysielanie podujatí. 
 
1.21.  zlepšiť spoluprácu s médiami 
CKKK celoročne úzko spolupracuje s masovými médiami. Začala sa aj úzka spolupráca so 

Štúdiom TelKE, prostredníctvom neho sme vysielali niekoľko webinárov v rámci Metodiky 
folklóru.  

 
Program Kultúrny cestovný ruch     
Zámer: zviditeľniť Košický kraj prostredníctvom kultúrneho cestovného ruchu 
 

Cestovný ruch v roku 2021 utrpel po všetkých stránkach. Napriek prísnym 
protipandemickým opatreniam sme sa snažili aspoň online formou rozširovať povedomie 
o regióne a kraji. Dobrým príkladom bolo vysielanie online konferencie FABRY 50 – spolupráca 
s organizáciou INTERREG Slovensko – Maďarsko, Medzinárodné stretnutie Betlehemských 
pastierov uskutočnené online formou, účasť zahraničných účinkujúcich na Abovských 
folklórnych slávnostiach v Skároši, nadviazanie medzinárodnej spolupráce v rámci odbornej 
poroty na súťaži AMFO (člen poroty - Cosmin Berghean z Rumunska). 
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Plnenie indikátorov:  

 

• Nové produkty kultúrneho cestovného ruchu  
- Digitálne transformácie podujatí ako nová príležitosť v pandemickom období. 

 
• Nové propagačné nástroje, vrátane využívania v sociálnych médiách  

- sprístupnenie výstav formou virtuálnej prezentácie 
- video konferencia 
- online vysielanie podujatí cez Facebook, YouTube, ZOOM 
- Spolupráca s regionálnou TV - Štúdio telKE 
 

• Zavedené opatrenia pre lepší „proklientsky prístup“ 
- Trvalá platnosť  zľavneného  alebo bezplatného vstupného pre vybrané skupiny 

návštevníkov 
- Prednášky vo viacerých jazykoch  
- Bezbariérový vstup pre návštevníkov Galérie  Moldava nad Bodvou, do Siene 

bojovej slávy v Dargovskom priesmyku 
- Väčšina podujatí sú pre návštevníkov sprístupnené bezplatne 
- Poskytovanie poradenstva a usmernenie v tvorbe a činnosti aktérov vo všetkých 

oblastiach umenia a kultúry 
 

Opatrenia a aktivity – výber:    

 

2.1. intenzívnejšie zapájať kultúrne zariadenia (múzeá, galérie, hvezdárne, zariadenia pre 
kultúrno-osvetovú činnosť atď.) do tvorby komplexných produktových balíkov kultúrneho 
turizmu pre domácich i zahraničných návštevníkov 

Naše podujatia sa konajú v kultúrnych inštitúciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ale aj 
mestských a obecných samospráv, s ktorými má CKKK už vyprofilovanú trvalú spoluprácu.  
 

2.4. vytvoriť jazykové mutácie hlavnej ponuky služieb pre zahraničných návštevníkov 
Pre zahraničných návštevníkov vieme zabezpečiť programy aj v maďarskom jazyku, 

v prípade záujmu a v dostatočnom časovom predstihu aj v anglickom, nemeckom, holandskom 
a dánskom jazyku. 

 
2.6. osobitne riešiť podmienky pre vidiecky turizmus (pilotné projekty v jednotlivých 

subregiónoch a ďalšie nové špecifické programy) 
V našej ponuke, s ktorou sa obraciame na verejnosť všetkých vekových kategórií, sú 

návštevy Pamätného domu v Štóse, Pamätníka víťazstva na Dargove, Hvezdárne a planetária 
Medzev pre jednotlivcov či organizované skupiny s odborným výkladom. Počas roka 2021 sa 
uskutočnili návštevy v Pamätnom dome i v Sieni bokovej slávy v areáli pamätníka. Koncom 
roka bola sieň uzavretá z dôvodu rekonštrukcie areálu Pamätníka víťazstva na Dargove. 
Podujatiami zviditeľňujeme historické objekty v regióne – podujatia sa konali v týchto 
objektoch: Festival starého umenia a histórie Abova  v románsko-gotickom kostole vo Svinici 
a v historickej budove Východoslovenského múzea v Košiciach. Abovské folklórne slávnosti 
v Skároši sa konali v amfiteátri v tesnej blízkosti Pamätníka Oslobodenia a prírodného múzea 
zbraní. Patrí sem aj organizovanie podujatia Hviezdoslavov Kubín v Knižnici Jána Bocatia 
v Košiciach.  
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Program: Kreatívny priemysel 
Zámer: generovať ekonomické benefity z kultúry 
 
V roku 2021 sme vydali dve publikácie:  
Zsófia Kupecová, Pavol Kacvinský, Marek Rudňanský: Tance a zvyky Abova  - Odborná 

metodická publikácia – dvojjazyčná publikácia  
Gabriel Szeghy: Šľachta Abovskej stolice v novoveku. Zmienky o jej sídlach, majetku 

a spôsobe bývania... - nové poznatky o šľachtických rodoch a sídlach na území historickej 
Abovskej stolice 

Tieto publikácie generujú ekonomické benefity pre autorov aj pre našu organizáciu.  
 
Plnenie indikátorov: 

 
▪ Vytvorený akčný plán pre konkrétny program pre odvetvie 

- Plnenie Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru v Košickom 
samosprávnom kraji na obdobie 2021 - 2025 – dokument vypracoval  už v roku 2020 
kolektív metodikov TĽK KCÚBaR – CKKK dokument súbežne s vývojom situácie 
v kultúre inovuje  

▪ Inovatívne programy a produkty v kultúre  
- vypracovaná Systematizácia podpory folklórnych súborov na území KSK 

(kategorizácia folklórnych súborov v KSK)  
 

▪ Spolupráca s umeleckými školami, súkromným sektorom 
- OZ Klub milovníkov folklóru – dlhodobá rozsiahla spolupráca 
- Umelecké hrnčiarstvo na Hrnčiarskej v Košiciach a v Háji 
- Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Škola umeleckého priemyslu 

Košice, základné umelecké školy v okresoch Košice I-IV a Košice-okolie 
 

Opatrenia a aktivity – výber: 

 

3.2. realizovať konkrétne aktivity  
- Vydanie publikácií a ich verejná prezentácia na rôznych podujatiach  

 
3.4. aktívna spolupráca s umeleckými školami v regióne 
- Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová Košice, ZUŠ Košice, ZUŠ Medzev, ZUŠ 

Moldava nad Bodvou, Škola umeleckého priemyslu Košice 
 

Proces optimalizácie správy a prevádzky kultúrnych zariadení      
Opatrenia a aktivity – výber: 

 

4.6. realizovať prioritné sektorové zámery podľa typov kultúrnych zariadení 
V roku 2021 CKKK pokračovalo v trende výraznejšej špecializácie jednotlivých zariadení. 

V súvislosti so zlúčením dvoch kultúrnych inštitúcií a tak vznikom CKKK sme zmenili imidž 
organizácie – vytvorenie značiek Talenty kraja,  Tradície kraja, Región Abov. Zefektívnila sa aj 
komunikácia a vzájomá kooperácia všetkých odborov CKKK. Osobitne sme sa zaoberali  každou 
oblasťou kultúrneho života: tradičnou ľudovou kultúrou, záujmovo-umeleckou činnosťou, 
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národnostnými menšinami atď. CKKK svojou činnosťou napĺňalo a riadilo sa dokumentom 
Koncepcie rozvoja kultúry Košického samosprávneho kraja na obdobie rokov 2020 – 2025, 
ktorý nesie názov Tradície inšpirujú inovácie, ako aj rozvojovým programom rozvoja talentu 
a neprofesionálneho umenia v Košickom samosprávnom kraji pod názvom Objavený KúSoK 
umenia. 

3. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti 

Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2021 

Aktivita Popis 

Molnárova technika Súbor prepracovaných cvičení, ktorý kombinuje technické 
zdokonaľovanie tanečníkov s ich prirodzeným pohybom.  

Abovské folklórne slávnosti 
Festival je prezentáciou tradičnej ľudovej kultúry a folklóru 
regiónu Abov. Prispieva k zviditeľňovaniu ale aj uchovávaniu 
prejavov tradičnej kultúry regiónu.  

Metodika folklóru 
Program vzdelávania, ktorý zvyšuje kvalitu činnosti folklórnych 
kolektívov z hľadiska pedagogického, metodického a 
umeleckého vedenia.  

Šľachta Abovskej stolice 
v novoveku  Odborná publikácia – edičná činnosť. 

ESENCIA – KLENOTY KRAJA   Kalendár na rok 2022 s fotografiami z podujatia Antológia 
Košického kraja  

Festival starého umenia 
a histórie Abova 

29. ročník podujatia, ktoré sa každoročne koná v rámci dní 
Európskeho kultúrneho dedičstva. 

Výtvarné spektrum Košického 
kraja 2021  Krajská súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby.  

šicKE-košicKE Stretnutie priateľov folklóru (nadregionálny charakter)  

KULTÚRA NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN  

Vászonra fel! 
 

Záujmová umelecká činnosť (maľovanie) a voľnočasové 
aktivity, priblíženie umenia ľuďom, budovanie komunity, 
príležitosti na užitočné využitie voľného času, používanie 
materinského jazyka.  

Umenie ťa dobehne  
 

Prezentácia kultúry a umenia v školách s prioritne vyučovacím 
jazykom maďarským - kultúra a umenie špecifické pre danú 
národnostnú menšinu.  

Medzinárodné stretnutie 
Betlehemských pastierov 

 

Verejná prezentácia betlehemských tradícií – vytváranie 
celospoločenských hodnôt, poukázanie na význam 
uchovávania tradičných kultúrnych hodnôt.  

Szalon 

Podpora rozvoja identity a kultúrnych hodnôt maďarskej 
národnostnej menšiny - Literárne večery: prednášky 
o klasickej i súčasnej maďarskej literárnej tvorbe. 
Popularizácia literatúry formou prednesu a zhudobnenej 
poézie. 
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3.1 Plnenie štandardov 

Názov štandardu  Počet / Rok  Poznámka  Plnenie za rok 2021 
Počet zrealizovaných festivalov  1  Plnohodnotný festival  - tematický 

festival regionálneho významu 
s dodržiavaním autenticity prvkov 
TĽK  

Abovské folklórne slávnosti EUROFOLK 2021 
 

Počet zrealizovaných súťaží / 
prehliadok 

1 + 4  1 krajská + 4 regionálne Jazykom tanca 2021 
VÝTVARNÉ SPEKTRUM 
KOŠICKÉHO KRAJA 
AMFO 2021 
REC-PLAY 2021 
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN   
Ochrana pred požiarmi očami detí . 
Staň sa požiarnikom 
Ako vidím Rudohorie  
Staň sa ilustrátorom 
Vesmír očami detí XXXVI. 
Čo vieš o hviezdach?  
SPOLU: 11 (2+9) 

Počet zrealizovaných výstav  8   Hudobné nástroje  
Štefan Pereš - Zvonice  (2x) 
AMFO 2021 
VÝTVARNÉ SPEKTRUM 
KOŠICKÉHO KRAJA 
Krížikové čaro 
Umenie v čitárni (2x) 
Tajomstvá prírody 
Zoltán Fábry (2x) 
Vojaci 
Matka a dieťa 
Potulky po regióne Abov 
Výstava žiackych výtvarných prác zo súťaží 
(min. 4) 
Výstava zhotovených diel projektu Vászonra 
fel! formou on-line výstavy.   
SPOLU: 20 (a viac) 

Počet samostatne (nie ako súčasť 
inej aktivity napr. festivalu) 
zrealizovaných aktivít zameraných 
na zlepšenie zručností a rozvoj 
vzdelávania  

2/odborného 
pracovníka  

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

Tanečný dom (tanečný workshop) (3x) 
Folklórna tanečná dielňa v Medzeve 
Otvorený folklórny park 
Aprók tánca (3x) 
Vászonra fel! (8x) 
Tvorivý relax (2x) 
RE#kreácie -  tvorivé dielne (4x) 
Denný vidiecky remeselný tábor 
Remeselníček 
Regionálny denný tábor v Pamätnom dome 
Zoltána Fábryho 
SPOLU:  22 

Počet účastníkov na samostatne 
(nie ako súčasť inej aktivity napr. 
festivalu) zrealizovaných aktivitách 
zameraných na zlepšenie zručností 
a rozvoj vzdelávania  

2 % Z počtu obyvateľov v spádovej 
oblasti 

Z dôvodu pandémie koronavírusu sa na 
aktivitách zúčastnil menší počet než bolo 
očakávané. Náhradou bola hojná účasť na 
aktivitách realizovaných formou online.  

Prezentácia  zariadenia a aktivít 
mimo územia svojej pôsobnosti  

Minimálne 2 Nielen v zahraniční, či v iných 
krajoch, ale aj v partnerských 
kultúrnych organizáciách KSK  

Na webe MAS Rudohorie a virtuálna 
prehliadka budovy Hvezdárne a planetária 
Medzev 
Prenos Medzinárodného stretnutia 
Betlehemských pastierov prostredníctvom 
YouTube  

Počet spoluprác s obcami Minimálne 
 s 30% obcí  

Z počtu obcí v spádovej oblasti 35% 

Počet nových odborných 
a inovatívnych aktivít  

1   Molnárová technika (7x) 
Cyklus vzdelávacích aktivít  Metodika 
folklóru (6x) 
Podpora aktivít v oblasti tradičnej ľudovej 
kultúry pre rodiny s malými deťmi - Aprók 
tánca (3x) 
Konzultácie pre výtvarníkov online formou. 
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Deň hvezdárni a planetárií: Časová os 
prieskumu vesmíru – dvojjazyčne. 
Neformálne vzdelávanie rodičov s deťmi 
v predškolskom veku – vzdelávacie aktivity 
a rozvoj komunikačných zručností počas 
roka 2021. 
SPOLU: 6 (a viac) 

Počet novozavedených 
inovatívnych foriem propagácie  

1    Zjednotenie vizuálneho štýlu propagačných 
materiálov zameraním na cieľové skupiny s 
farebným rozlíšením pre TĽK, ZUČ a región 
Abov. 
Propagácia hvezdárne s interaktívnym 360° 
prehľadom viditeľnosti objektov slnečnej 
sústavy na sociálnej sieti 

Aktualizácia databázy aktérov  1x ročne   Aktualizujeme počas roka  
Počet výstupov z terénnych 
výskumov nehmotného kultúrneho 
dedičstva  

1  Prezentácia TĽK (hudba, tanec, spev) 
prostredníctvom informátorov či 
odborníkov v danej oblasti v rámci 
metodických a vzdelávacích podujatí  
Spolu: min. 12 

Počet návštevníkov – celkový počet 
na všetkých aktivitách 

Minimálne 
20%  

Z počtu obyvateľov v spádovej 
oblasti 

28% 

 

 

 

Hvezdáreň a astronomické úseky osvetových zariadení 
 

Názov štandardu  Počet/rok  Poznámka  Plnenie za rok 2021 
Počet vedecko-výskumných výstupov 
pozorovaní do medzinárodných 
databáz  

2 Platí iba pre špecializované osvetové 
zariadenie - Hvezdáreň v Michalovciach 

 

Počet zrealizovaných tematických 
súťaží / prehliadok 

1 + 2 
 
 
 

2 

1 krajská s postupom na celoslovenskú 
súťaž + 2 regionálne súťaže zrealizuje 
špecializované osvetové zariadenie – 
Hvezdáreň v Michalovciach;  
po 2 regionálne súťaže zrealizujú 
astronomické úseky osvetových 
zariadení; 

Vesmír očami detí  
Čo vieš o hviezdach?  
Staň sa ilustrátorom  
Staň sa požiarnikom  
Literárna hasičská súťaž 
O Rudohorí 
SPOLU: 5 

Počet zrealizovaných výstav 
s astronomickou tematikou 

2 Platí pre všetky zariadenia a úseky 
s astronomickou činnosťou; 

Vesmír očami detí 
Misia Štefánik 
Výstava meteoritov 
Hámre – spolupráca 
s mestom Medzev 
SPOLU: 4 

Počet popularizačno-vzdelávacích 
aktivít v oblasti astronómie 
vo vlastnom zariadení 

20 / na  1 
odborného 
pracovníka  

Napr. : Tvorivé dielne / Astronomické 
pozorovania / Prednášky, prezentácie, 
besedy; 
Platí pre všetky zariadenia a úseky 
s astronomickou činnosťou; 

Prednášky v Planetáriu: 30, 
 Prednášky 63, 
Pozorvanie:43, Vedahračka: 
4,  
Tvorivé dielne:12, Otvorené 
hodiny fyziky 8,  
besedy a prezentácie 3 
SPOLU: 163 

Prezentácia  zariadenia a realizácia 
popularizačno-vzdelávacích aktivít 
mimo svojho objektu pôsobenia  

20 / na 1 
odborného 
pracovníka 

Predovšetkým na školách a v kultúrnych 
domoch obcí, ale aj v partnerských 
kultúrnych organizáciách KSK a iných 
organizáciách v rámci regiónu v štruktúre 
aktivít  ako v predchádzajúcom bode + 
realizácia programov v mobilnom 
planetáriu. 
Platí prioritne pre špecializované 
osvetové zariadenie – Hvezdáreň 
v Michalovciach; 

Prezentačná činnosť:6 
Prezentácie a besedy:1 
Pozorovanie pre verejnosť:3 
Prednášky:4 
Expedície pre pozorovanie 
meteorických rojov: 5 
Výstavy a spolupráca s inými 
astrozariadeniami: 2 
SPOLU: 21 

 
Počet spoluprác so školami Minimálne 

 s 30% škôl  
Z počtu ZŠ a SŠ v spádovej oblasti MŠ, ZŠ, ZUŠ a SŠ v spádovej 

oblasti: 18 
Školy a vzdelávacie 
zariadenia mimo spádovej 
oblasti: 5 
MŠ, ZŠ a ZUŠ Košice: 4 
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SPOLU: 27 
Počet nových odborných 
a inovatívnych aktivít  

1   Neformálne vzdelávanie 
rodičov s predškolákmi 

Počet novozavedených inovatívnych 
foriem propagácie  

1    Na webe MAS Rudohorie 
a virtuálna prehliadka 
budovy Hvezdárne Medzev 

Počet návštevníkov – celkový počet 
na všetkých aktivitách 

Minimálne 5%  Z počtu obyvateľov v spádovej oblasti; 
Platí iba pre Hvezdáreň v Michalovciach 
Pozn.: ostatné pracoviská pre 
astronomickú činnosť vykazujú 
návštevnosť  v rámci celku svojho 
osvetového zariadenia 

 

 

3.2 Vyhodnotenie plnenia úloh na jednotlivých úsekoch odbornej činnosti 

I. Hlavná činnosť   

 
CKKK bolo v roku 2021 v oblasti záujmovo-umeleckej činnosti a neprofesionálneho 

umenia organizátorom podujatí krajského aj regionálneho významu. Oproti minulým 
rokom sa aktivity medzinárodného charakteru v dôsledku pandémie koronavírusu 
nemohli naplno rozvinúť. Uskutočnené podujatia boli zamerané predovšetkým na 
oblasť vizuálneho umenia: neprofesionálnej výtvarnej tvorby, amatérskej fotografie 
a filmu. Účastníkom z Košického kraja sa aj tento rok podarilo získať významné 
ocenenia na celoštátnych súťažiach. Medzi najdôležitejšie  podujatia a to aj napriek 
obmedzeniam, ktoré súviseli s pandemickou situáciou, patrili na tomto úseku 
postupové súťaže: krajská súťaž zameraná na neprofesionálnu výtvarnú tvorbu a tri 
regionálne súťaže z oblasti amatérskej fotografie, filmu a súťaž v umeleckom prednese 
poézie a prózy. Organizovali sme workshop pre výtvarníkov, vzdelávacie on-line 
podujatia pre fotografov v Košickom kraji, konzultácie pre neprofesionálnych 
výtvarníkov, ale aj výstavy. 

Pri realizácii podujatí sme vychádzali z Akčného plánu KSK na rozvoj talentu a 
kreativity  pod názvom Objavený KúSoK umenia, ktorý je zameraný na podporu v 
oblasti neprofesionálneho umenia, záujmovej umeleckej činnosti /ZUČ/ a vytvárania 
tvorivého a motivačného prostredia pre všetkých aktérov miestnej a regionálnej 
neprofesionálnej kultúry. CKKK ako kultúrne zariadenie KSK s krajskou pôsobnosťou 
napĺňalo v spolupráci s kultúrno-osvetovými zariadeniami v Košickom kraji ciele 
Akčného plánu. 

 
1. Kultúrno-výchovná činnosť 

 
CKKK ako zariadenie s krajskou pôsobnosťou v súčinnosti s kultúrno-osvetovými 

zariadeniami v KSK :  
• pripravilo termínovník krajských postupových súťaží na rok 2021 – pre oblasť ZUČ 

a TĽK, ktorý bolo potrebné v dôsledku pandémie koronavírusu a podľa aktuálnej 
situácie aktualizovať na základe pokynov Národného osvetového centra Bratislava 
(NOC). Niektoré zo súťaží boli z rozhodnutia NOC zrušené, niektoré sa uskutočnili 
prezenčne, iné boli realizované online formou. Aktuálne termíny boli zverejňované 
v priebehu roka na web stránkach CKKK ako aj komunikované so záujemcami zúčastniť 
sa jednotlivých súťaží. 
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• zosumarizovalo a zverejnilo na web stránkach www.ckkk výsledky a ocenenia 
jednotlivcov a kolektívov  ZUČ a TĽK z Košického kraja na krajských a celoštátnych 
postupových súťažiach s fotodokumentáciou 

• organizovalo online stretnutia odborných pracovníkov kultúrno-osvetových zariadení 
v KSK za účelom vzájomnej koordinácie, informovanosti a výmene skúsenosti pri 
organizovaní podujatí v Košickom kraji 

• spolupracovalo s jednotlivými regionálnymi kultúrno-osvetovými zariadeniami 
v Košickom kraji na príprave a organizovaní spoločných podujatí 

 
2. Tradičná ľudová kultúra 

2.1. Folklór – hudba, spev, tanec 
 2.1.1. Odborné a voľnočasové vzdelávanie 
 

• Metodika folklóru - cyklus vzdelávacích aktivít  
Cyklus vzdelávacích aktivít určený pre lektorov, umeleckých pracovníkov, 

pedagógov, interpretov vo folklórnych kolektívoch, žiakov ZUŠ, študentov 
konzervatórií, odbornú verejnosť, pre neorganizovaných jednotlivcov na území 
Slovenskej republiky. Stretnutia boli určené aj pre pedagógov materských, umeleckých 
a základných škôl. Program vzdelávania mal za úlohu zvýšiť kvalitu činnosti folklórnych 
kolektívov z hľadiska pedagogického, metodického a umeleckého vedenia. Projekt má 
dlhodobý a trvalý prínos - odzrkadlí sa to na zvýšení celkovej úrovne pri spracovaní 
folklórneho materiálu, pri jeho scénickej produkcii. Vzdelávanie podporilo a 
zdokonalilo aj úroveň interpretačného prejavu v hudbe, speve a v tanci. 

23. 2. 2021, Kulturpark Košice 
On-line webinár, Zoom – Hudobná tradícia Spiša, cigánske a gazdovské ľudové 

sláčikové muziky na Spiši. Lektor: Ing. Ján Čarnogurský, Spišský dejepisný spolok v 
Levoči 

24. 2. 2021, Moldava Galeria, Hlavná 52, 045 01 Moldava nad Bodvou 
Kritéria hodnotenia súťaže Vidiečanova Habovka, problematika hudobného folklóru 

detí, práca s pramenným materiálom, výklad propozícií súťaže, zmeny a 
aktualizácie.Lektor: Mgr. Michal Noga, NOC Bratislava.  

27. 2. 2021, štúdio telKE, Košice  
Webinár – Tradičná svadba. Lektor: etnologička Mgr. Dana Kľučárová,PhD.; 

Fenomén „čepčenia na mieru“, reinterpretácia a komodifikácia folklórnej tradície 
v praxi. Lektor: etnologička Mgr. Michaela Dvoekonko 

8.10.2021, Kulturpark Košice 
Tanečný workshop: povinné tance na súťaž a prehliadk sólistov tanečníkov v 

ľudovom tanci Šaffova ostroha 2021. 
Lektor: doc. Mgr. art. Stanislav Marišler, ArtD. 
14.10.2021, Kulturpark Košice 
Tanečný workshop: Krokom k tancu - princípy využitia kroku v ľudovom tanci na 

príklade čardáša z Tvrdošoviec. Lektori: Mgr. Peter Hrabovský a Martina Vargová. 
10. 12. 2021, Kulturpark Košice  
Webinár: V Parchovenoch taka mouda, na kabace harom fodra - ukážky tradičného 

odevu obce Parchovany. Lektor: Jozef Topoľovský, vedúci DFSk Parchovianka a 
členovia rodiny Topoľovských. 
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• Tradičný účes a úprava hlavy  
14.6.2021, Moldava nad Bodvou 
Otvorené on-line diskusné stretnutie k témam zo zrealizovaných webinárov.  
Témy: Tradičný účes a úprava hlavy, Tradičná svadba, Fenomén čepčenia na mieru. 

Prednášajúci: Michaela Dvoekonko, Dana Kľučárová, Pavol Kacvinský, Jozef 
Topoľovský, Marek Rudňanský, Tomáš Ondruš.  

 
• Tanečný dom  

Vyučovanie ľudových tancov s použitím metodiky tanečných domov (UNESCO). 
14.6.2021, Kulturpark Košice  
Organizátor: Klub milovníkov folklóru (KMF) v spolupráci s CKKK. Lektori: Lenka 

Bogdanová a Peter Vajda.  Škola spevu: Dominika Novotná. ĽH Rada Kertisa.  
28.9.2021, Veľká Ida, Dom Ilosvai  
Po koncerte Fonó Zenekar. Lektori: Katarína a Martin Topoľovský. ĽH Rada Kertisa.  
15.10.2021, Tabačka Košice  
V rámci podujatia šicKE-košicKE. Lektorky: Dorottya Erdélyi a Martina Vargová  
 

• Otvorený folklórny park 

23.8.-27.8.2021, Kulturpark Košice  
Denný letný tábor pre deti a mládeži vo veku 9 – 15 rokov.  
Program: hudobno-spevácke a tanečné tvorivé dielne s folklórnou tematikou, ručné 

práce, zdobenie krojov, výroba plstených šperkov, aktívne pohybové hry, premietanie 
dokumentov a filmov s folklórnou tematikou, poznávacie výlety na Zámok Betliar, 
Krásnu Hôrku, do Baníckeho múzea v Rožňave. 

 
• Harmoňija hrala  

28.6.2021, Kulturpark Košice  
Vzdelávacie a zábavné podujatie určené školám (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ) a širokej verejnosti. 

Súčasťou je hudobno–tanečný program prezentujúci folklór z vybraných obcí v okolí 
Košíc, tanečné a spevácke dielne, zábavné aktivity s folklórnou tematikou.   

 
• Letná tanečná škola  

1.7.2021, Medzev  
Organizátor: ZUŠ Medzev s odbornou spoluprácou CKKK. Lektor: Marianna 

Svoreňová 
 
 2.1.2. Festivaly v oblasti TĽK 
 

• Abovské folklórne slávnosti, 53 ročník 

15.8.2021, Skároš - amfiteáter  
Festival je prezentáciou tradičnej ľudovej kultúry a folklóru regiónu Abov, vytvára 

priestor na stretnutie a prezentáciu záujemcov, kolektívov či jednotlivcov pôsobiacich 
v tejto oblasti, zároveň prispieva k zviditeľneniu a uchovávaniu prejavov tradičnej 
kultúry regiónu.  

Účinkujúce folklórne skupiny: ŽSSk SKÁROŠANKA a MSSk KAROSKE BEŤARE, FSK 
KADLUBEK a DFS KADLUBČEK a ŽSSk PARADNE ŇEVESTI  z Valalík, FS SAKAĽČANE zo 
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Sokoľan, ŽSSk GEČANKA z Geče, ŽSSk HANIŠŤANKA a MSSk HANIŠČANE z Hanisky, MSSk 
KOŠICKI ŠPIVACI z Košíc.  

Ukážky tradičných remesiel a remeselné tvorivé dielne: Jozef GELVANICS – 
drotárstvo, Anna GELVANICSOVA – textilné techniky, Eva HORVÁTH – výrobky z pálky, 
Amália HOLÍKOVÁ – hrnčiarstvo, Cyril HORÁK – kováčstvo, Ľudovít CEHELSKÝ – 
rohovina, hrebenárstvo.  

Prezentácia odbornej metodickej publikácie Tance a zvyky Abova s diskusiou: Zsófia 
KUPECOVÁ, Marek RUDŇANSKÝ, Pavol KACVINSKÝ.  

Hlavný program: FS HORNÁD z Košíc, FS ILOSVAI z Veľkej Idy, FS Megyer z Veľkého 
Medera a ĽH Szikes z Miskolca.  

Sprievodné aktivity: ochutnávka domácich gastronomických špecialít, slávnostná 
svätá omša. 

 
• šicKE-košicKE (Stretnutie priateľov folklóru) 

Podujatie je od roku 2016 pokračovaním Košických folklórnych dní, ale dnes už má 
svoj vlastný koncept kultúrneho podujatia, ktoré spája vzdelávanie so zábavou. 
15.10.2021, Tabačka v Košiciach  

Program:  
školy tanca – čardáše u obcí Rakovec nad Ondavou, Pohorelá, Kalotaszeg; cigánske 

tance, mužské tance z Pohorelej; lektori: Martin Topoľovský, Marianna Svoreňová,  
Peter Hrabovský, Martina Vargová, Bogdan Balázs, Lenka Sciranková, Kele Kristóf, 
Gyetvai Júlia, Dorottya Erdélyi 

sprievodná hudba – ĽH Mateja Topoľovského 
prednášky – Odtiene čiernej keramiky (prezentácia s ukážkami) – Amália Holíková, 

Hájske hrnčiarstvo; Elementy (prednáška a premietanie) – Michal Veselovský, Centrum 
pre tradičnú ľudovú kultúru 

remeselnícke tvorivé dielne – textilné techniky – Kristína Péter, výrobky z pálky – 
Eva Horváth 

koncert a tanečný dom – ĽH Muzička 
 

• Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov – prezentácia betlehemských 

tradícií 

Cieľom projektu bolo popri vytváraní celospoločenskej hodnoty, poukázať na 
význam uchovávania tradičných kultúrnych hodnôt, oboznámiť širokú verejnosť s 
tradičnými remeslami viažucimi sa na ročné obdobie, oživiť zvyky našich predkov v 
spoločnosti miestnych a zahraničných aktérov a remeselníkov. 

26.12.2021, forma online - YouTube kanál 
Vystúpenia Betlehemských súborov z obcí Janík, Rešica, Veľká Ida, Hosťovce, 

Turnianska Nová Ves, Brehov, hostí zo zahraničia - z maďarských obcí Csӧmӧr, 
Gencsapáti.   

 
 2.1.3. Vzdelávanie prostredníctvom postupových súťaží 

 
 Koordinácia regionálnych a krajských sťaží v prípravnej fáze prebehla, nakoniec sa však 

v roku 2021 nekonali v oblasti TĽK žiadne súťaže. Národné osvetové centrum vyhlásilo len 
krajské kolo súťaže Jazykom tanca, a to len v kategórii C, komponované scénické autorské 
programy. 
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 2.1.4. Výskumná činnosť 
 

• Molnárova technika pre folklórne súbory  
CKKK sa začalo venovať Molnárovej technike, ktorá je na Slovensku zatiaľ málo 

známa a našim zámerom bolo a je túto jedinečnú techniku "udomácniť" aj na 
Slovensku. Jedinečnosť tohto pohybového systému spočíva v tom, že rozvíja  tanečníka 
na vysokú úroveň bez toho, aby menil jeho pôvodnú, charakteristickú pohybovú 
kultúru. Základom techniky je prirodzený pohyb a motivický aparát autentického 
ľudového tanca. Dá sa ju aplikovať aj bez predošlého poznania baletných alebo 
akýchkoľvek iných tanečných základov. Naším cieľom bolo túto techniku podrobiť 
rozsiahlemu výskumu. Pravidelným zaradením cvičení Molnárovej techniky do procesu 
tréningov folklórnych kolektívov sa overoval vhodný materiál pre novú odbornú 
publikáciu, ktorá v sebe zahŕňa súbor prepracovaných cvičení a presnú terminológiu 
jednotlivých cvikov techniky. Odborný materiál bude "šitý na mieru" pre folklórne 
súbory na Slovensku. Na výskume sme spolupracovali (spolupráca pokračuje i v roku 
2022)  
s Libušou Bachratou (choreografka, tanečníčka a pedagogička tanca) a Dr. Bélom 
Ónodim (odborný garant a lektor, diplomovaný pedagóg ľudového tanca, docent MTE 
– Univerzita tanečného umenia v Budapešti) 

Praktické výskumy sa uskutočnili: 
24.10.2021, FS Zemplín Michalovce 
Partnerom bolo  Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň Michalovce 
3.8.2021, 20.9.2021, 11.10.2021,15.11.2021, 14.12.2021 SĽUK Bratislava, Rusovce 
Partnerom bol SĽUK Bratislava.  
Výskum v roku 2022 pokračuje druhou fázou. 

 
2.2. Ľudové remeslá 
 

• RE#kreácie -  tvorivé dielne  
máj – september 2021 (31.5., 12.7.,9.9. a 13.9.), Galéria CKKK, Moldava nad Bodvou 
Obsahom jednotlivých tvorivých dielní boli výroba flowerboxu s Beou Zelenou, 

výroba ošatiek zo šáchora s Vojtechom Rigóm, dvakrát bolo témou plstenie s Dóra 
Egyházy.  Cieľovými skupinami boli obyvatelia regiónu – od študujúcej mládeže po 
seniorov.                       

 
• Denný vidiecky remeselný tábor Remeselníček  

19.7. - 23.7.2021, Herľany - ÚVZ TU Košice 

Tábor zameraný na remeslá určený pre deti vo veku 7-14 rokov.  
Lektori: Anna Tatrajová - plstenie, Jozef Gelvanics - drotárstvo, Amália Holíková - 

hrnčiarstvo, Margita Vargovčáková - tkanie, Monika Žingorová - výroba mydla   
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3. ZUČ, festivaly 
 

• Festival starého umenia a histórie Abova - 29. ročník podujatia, ktoré sa každoročné 

koná v rámci dní Európskeho kultúrneho dedičstva 

24.9.2021, Východoslovenské múzea v Košiciach 

Zámerom festivalu bolo širokej verejnosti priblížiť dobovú historickú hudbu. 
V programe vystúpili  Duo hudobníčok z Prešova RUTHANDJANE za sprievodu huslí 
a kelstskej harfy. Košická kapela DI SALOM KAPELYE prezentovala židovskú a klezmer 
hudbu. Michal Smetanka pedagóg, multiinštrumentalista predviedol a porozprával 
o hudobných nástrojoch, ktoré sám vyrába. Súčasťou koncertu bola aj výstava 
hudobných nástrojov.  

26.9., románsko gotický kostol vo Svinici 
Podujatie začalo ekumenickou bohoslužbou. Trojčlenný umelecký súbor DULCINEA 

predviedol stredovekú a renesančno vokálno-inštrumentálnu hudbu. Sláčikové 
kvarteto KOMPOZET QUARTET zahralo skladby z oblasti vážnej, populárnej, filmovej, 
jazzovej a tanečnej hudby. Ženská spevácka skupina FORTUNA zaspievala sakrálne 
piesne. Sprievodným podujatím bola ukážka tkáčskeho a hrnčiarskeho remesla. 
V prezentácii Michalovského spolku šermiarskeho, ktorý približuje históriu 15.storočia 
sa návštevníci festivalu preniesli do stredovekého života, kde si vyskúšali streľbu z luku, 
a zo stredovekej kuchyne si odniesli recepty pochúťok. V rámci festivalu si návštevníci 
mohli pozrieť autorskú výstavu zvoníc pána Štefana Pereša z Ďurkova. 

 
 

4. Neprofesionálne divadlo a hovorené slovo 
 
• 67. ročník HVIEZDOSLAVOV KUBÍN v IV. - V. kategórii - regionálna postupová súťaž 

a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov 

a divadiel poézie, mládeže a dospelých 
16.6.2021, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach 
Napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii sa tento rok do súťaže prihlásilo 32 

súťažiacich z okresov Košice I – IV a Košice - okolie, čo je značný pokles v počte 
súťažiacich oproti minulým rokom. Súťažné vystúpenia hodnotila odborná porota 
v zložení PhDr. Miroslava Lauffová, Helena Gajdošová a Tomáš Hodermarský. Po 
súťažných vystúpeniach sa uskutočnil rozborový seminár so súťažiacimi za účasti 
členov odbornej poroty. 

Z  celoštátneho kola súťaže Hviezdoslavov Kubín si ocenenie v IV. a V. kategórii 
poézie odniesli  2 recitátori z Košíc. 

 
• Z dôvodu pandémie a z nej vyplývajúcich nariadení, obmedzení a zákazov nebolo 

možné uskutočniť Regionálnu prehliadku detskej  dramatickej tvorivosti Divadelný 

Ďurkov a následne ani krajskú súťaž Detské divadelné Košice. 
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5. Foto, film 
 
• FOTOKONZULTÁCIE I. – online vzdelávacie podujatie  pre fotografov 

19.2.2021  

Prostredníctvom zdieľanej obrazovky sa prezentovali diela 12 fotografov z Košíc 
a okolia, v celkovom počte 90 fotografií, ku ktorým  urobil rozbor odborný lektor Ing. 
Igor Šimko. Cieľmi metodickej pomoci boli usmernenie autorov pri výbere fotografií na 
súťaž AMFO a odporúčania pre ich ďalšiu fotografickú tvorbu. 

 
• FOTOKONZULTÁCIE II. – online vzdelávacie podujatie pre fotografov 

18.3.2021 
Podujatie bolo zamerané na podporu tvorby fotografov z okresu  Michalovce, ako 

aj  podporu propagácie súťaže pre amatérskych fotografov AMFO. Uskutočnilo sa 
v spolupráci so Zemplínskym kultúrnym centrom a hvezdárňou v Michalovciach 
(ZKCaH). O rozbor fotografií prejavilo záujem 8 účastníkov online stretnutia s počtom 
60 fotografií. 

 
• AMFO 2021 – online regionálna súťaž amatérskej fotografie pre okresy Košice,  

Košice - okolie a virtuálna výstava  
19.3.2021, výstava zverejnená na www.ckkk.sk 
Do súťaže sa napriek nepriaznivej situácii a zatvoreniu škôl zapojilo 28 autorov so 

187 fotografiami. Odborná porota v medzinárodnom zložení Vladimír Eliáš 
(Slovensko), Michaela Eliáš (Slovensko) a Cosmin Berghean (Rumunsko) hodnotila 
súťažné diela online a odporučila vystaviť 86 fotografií od 28 účastníkov súťaže.    

AMFO online rozborový seminár  
29.3.2021 

Uskutočnil sa s predsedom odbornej poroty pre autorov prihlásených do súťaže. 
Z dôvodu zatvorenia výstavných priestorov boli fotografie sprostredkované širokej 
verejnosti formou virtuálnej výstavy. Do krajského kola súťaže postúpilo 64 fotografií. 

Autori z Košíc a okolia zožali úspech aj na celoštátnej súťaži a výstave amatérskej 
fotografickej tvorby AMFO v Martine. Ocenenie z tejto prestížnej súťaže si odniesli 7 
autori z Košického kraja, z toho 4 z Košíc a okolia. 

 
• REC-PLAY 2021 – online súťažná prehliadka videotvorby mladých / regionálne kolo 

súťaže amatérskej filmovej tvorby CINEAMA  
8.4.2021 
Tento rok sa opäť konala v čase nepriaznivej epidemiologickej situácie, preto 

odborná porota v zložení  Róbert Rampáček a Peter Šimkanin hodnotila 19 
prihlásených filmov od 10 autorov a 4 kolektívov v jednotlivých vekových aj žánrových 
kategóriách online formou. Na ocenenie TOP film navrhla 4 filmy, čestné uznanie 
získalo 9 filmov. Všetky ocenené diela postúpili do krajského kola súťaže amatérskej 
filmovej tvorby Cineama 2021. Počtom filmov bola v regionálnom kole najviac 
zastúpená kategória autorov do 16 rokov (7 filmov), za ňou nasledovala kategória nad 
21 rokov (6 filmov), s najmenším počtom diel bola zastúpená veková kategória od 16 
do 21 rokov (4 filmy), V kategórii minútových filmov súťažili 2 filmy. 

REC-PLAY online rozborový seminár 
15.4.2021 
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Podujatie za účasti odbornej poroty pre autorov filmov vytvorilo priestor na 
zhodnotenie celkovej úrovne ich súťažných filmov. Do najvyššieho kola súťaže 
CINEAMA  bolo z celého Slovenska nominovaných 91 filmov, z toho 11 z Košického 
kraja. Ocenených filmov v najvyššom kole bolo z Košického kraja 10, z nich piati autori 
boli z Košíc a okolia. 

 
 

6. Neprofesionálna výtvarná tvorba 
 
• KONZULTÁCIE - online vzdelávacie podujatie pre výtvarníkov  - 13.4.2021 

Podujatie určené neprofesionálnym výtvarníkom s cieľom prípravy na krajskú súťaž                     
Výtvarné spektrum Košického kraja. Záujem o rozbor s výtvarnou pedagogičkou  

Mgr. art. Evou Čarnokou  prejavilo 15 autorov z Košíc a okolia s počtom viac ako 50   
prác. Lektorka bola výtvarníkom nápomocná pri výbere diel do postupovej súťaže 

Výtvarné spektrum aj odbornými radami. 
 
•  VÝTVARNÉ SPEKTRUM KOŠICKÉHO KRAJA – krajská súťaž a výstava neprofesionálnej 

výtvarnej tvorby 
10.6. – 18.7.2021, Východoslovenské múzeum v Košiciach 
Do súťaže sa zapojili autori prostredníctvom regionálnych kôl, ktorých 

organizátorom boli kultúrne zariadenia KSK v Michalovciach, Rožňave, Trebišove, 
Kráľovskom Chlmci a Spišskej Novej Vsi. Tvorcovia prihlasovali do súťaže svoje diela 
podľa vekových skupín od 15 do 25 rokov a nad 25 rokov, ale aj podľa žánru – 
v kategórii maľba, grafika, priestorová tvorba, insitná a digitálna tvorba ako 
aj  experiment. 

Do súťaže sa zapojilo spolu 84 autorov. Odborná porota v zložení akad. mal. Darina 
Kopková, spolu s členmi poroty Mgr. art. Evou Čarnokou a  Mgr. art. Radoslavom 
Repickým, odporučila z celkového počtu 194 diel vystaviť 88 diel od 66 autorov. 
Ocenené práce postúpili z krajského kola do celoštátnej súťaže do Levíc,  
kde vystavovalo svoje diela z Košického kraja 19 autorov, 5 výtvarníkov z Košíc a okolia 
získalo v celoštátnom kole aj ceny v rôznych kategóriách. 

Rozborový seminár pre autorov s členmi odbornej poroty 

9.6.2021, Východoslovenské múzeum v Košiciach 
Rozborový seminár sa konal za účasti vystavujúcich autorov z Košického kraja. 
Virtuálna výstava Výtvarné spektrum Košického kraja - sprístupnená verejnosti na 

našej webovej stránke. 
 

VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ so zameraním na výtvarnú tvorbu 

• Krížikové čaro 

2.6.2021, Galéria Moldava nad Bodvou 
Výstava ručných prác Márie Evy Bodnárovej 
 

• Zahalená v modrom 

24.6.2021, F-klub v budove Mestského kultúrneho strediska v Moldave nad Bodvou 
CKKK spolupracovalo na výstave modrotlače s vedúcim partnerom projektu 

Mestským úradom Moldavanad Bodvou a partnerom projektu Mestským kultúrnym 
strediskom Moldava nad Bodvou. 
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Výstava sa realizovala v rámci projektu Modrotlač – džínsovina monarchie a bola 
podporená z Fondu malých projektov z Programu cezhraničnej spolupráce  
Interreg V – A Slovenská republika – Maďarsko. 

 
• Umenie v čitárni 

CKKK a Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach začali v rámci spolupráce 
kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK rozvíjať výstavnú činnosť, 
ktorej cieľom je raz za štvrťrok prezentovať v čitárni knižnice autorskú tvorbu 
neprofesionálneho výtvarníka  z Košického kraja. V roku 2021 sa uskutočnili 2 výstavy. 

Kristína Ambrišková – obrazy, výstava výtvarníčky z Košíc  

1.7.2021 - 30.9.2021, čitáreň Centrálnej požičovne Knižnice Jána Bocatia, Košice 
Zuzana Molitorisová – obrazy, výstava insitnej výtvarníčky z Košíc  

1.10.2021 - 20.12.2021 čitáreň Centrálnej požičovne Knižnice Jána Bocatia, Košice 
 

• Autorská výstava Štefana Pereša 

7.6.2021, Galéria CKKK, Moldava nad Bodvou 
Perokresby zvoníc z rôznych obcí okresu Košice-okolie autora Štefana Pereša z 

Ďurkova. 
 

• Tajomstvá prírody 

28.8.2021, Galéria CKKK, Moldava nad Bodvou 
Vernisáž obrazov o prírode, súčasťou výstavy bola aj interaktívna hra - výstava prác 

z plenéra v Jasove pod názvom Tajomstvá prírody, ktorých autormi boli študenti 
Gymnázia Štefana Moysesa Moldava nad Bodvou.  

 
• Tvorivý relax - workshop 

12. - 13.11.2021, Košice  
Podujatie určené neprofesionálnym výtvarníkom a zamerané na výtvarné umenie  

- prácu na hrnčiarskom kruhu a vypaľovanie v hrnčiarskej peci, maľbu akrylom 
a techniku netkanej textílie. Cieľom podujatia bolo zapojiť do výtvarnej tvorby 
nadaných ľudí so záujmom o výtvarné umenie, podporiť ich talent, prehĺbiť teoretické 
aj praktické vedomosti v tejto oblasti. Odbornými lektormi podujatia boli výtvarníčka 
Júlia Zelená a hrnčiar Igor Macák, ktorí poskytli autorom aj množstvo dobrých rád, 
ktoré môžu ďalej uplatniť vo svojej tvorbe. 

 
 

7. Menšinová kultúra 
 
• Vászonra fel! – Namaľuj svoj svet, zážitkové maľovanie a výstava 

24.5., 21.6., 26.7., 23.8, 20.9., 18.10. 15.11., 20.12.2021, Galéria CKKK, Moldava nad 
Bodvou 

Po úspešných maliarskych dielňach (konali sa v roku 2020) pokračovalo CKKK v ich 
organizovaní aj v roku 2021. Zámerom a cieľom podujatí bolo priblížiť umenie širšej 
verejnosti so záujmom o výtvarné umenie, budovanie komunity ako aj zmysluplné 
využitie voľného času. Podujatie bolo zamerané na maďarskú národnostnú menšinu, 
deti, študentov a dospelých seniorov žijúcich v regióne Údolie Bodvy a Rudohoria. 
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Z diel, ktoré vznikli zo zážitkového maľovania s lektorkou Lenkou Nagyovou na ôsmich 
stretnutiach uskutočnilo CKKK on-line výstavu - Vászonra fel!. 

 
• Aprók tánca – Tanec drobcov 

podpora aktivít v oblasti tradičnej ľudovej kultúry pre rodiny s malými deťmi  

Našim zámerom bolo vytvoriť priestor pre spoločné aktivity maďarských rodín 
prostredníctvom ľudovej hudby, tanca a slovesného folklóru, osvojenie regionálnych 
detských ľudových hier, riekaniek a pesničiek, od ktorých sa následne odvíja tanec a 
spev. Projektom Aprók tánca sme nadviazali na publikáciu „Apacukafundaluka“, ktorú 
vydalo naše centrum (KCÚBaR, 2014). 

Podujatia : 

28.6. a 17.9.2021, Galéria CKKK, Moldava nad Bodvou 
10.11.2021, Veľká Ida – Dom Ilosvai  
 

• Szalon - cyklus literárnych večerov s prednáškami o básnikoch maďarskej literatúry 

Jednotlivými podujatiami sme popularizovali literatúru formou prednášok, 
prednesu a zhudobnenej poézie. Takto podporujeme rozvoj identity a kultúrnych 
hodnôt maďarskej národnostnej menšiny. 

7.7.2021, Galéria CKKK, Moldava nad Bodvou 
"...som duša, túžim žiť!"  - kronika posledných mesiacov Miklósa Radnótiho. Z diel 

tohto maďarského básnika, spisovateľa a prekladateľa, prednášal potulný 
recitátor Lóránt Péter Tóth.   

4.8.2021, Galéria CKKK, Moldava nad Bodvou 
Prednáška o živote a tvorbe prozaika Sándora Máraiho, ktorý je považovaný  

za významného európskeho prozaika 20. Storočia. Prednášali historičky Anna Ötvös 
a Zsuzsanna Kozsár. Súčasťou podujatia bola prezentácia filmu „Neslobodno cestovať 
sám”, ktorého autormi sú Emese Gallay Nagy a Csongor Bartók.  

28.10.2021, Galéria CKKK, Moldava nad Bodvou 
Železničná stanica - potulný recitátor Lóránt Péter Tóth prezentoval dielo jedného  

z najznámejších maďarských básnikov 20. storočia  Attilu Józsefa. 
 

• Výstava Zoltána Fábryho 

15.11. – 6.12.2021, Galéria CKKK, Moldava nad Bodvou 
Výstavou o diele Zoltána Fábryho, ktorý bol významnou osobnosťou maďarskej 

literatúry v Československu, spisovateľom, organizátorom literárneho života, kritikom, 
esejistom a publicistom sme pripomenuli a zveľadili ním zverené dedičstvo a jeho 
myšlienky. Tvorba Zoltána Fábryho hrá dôležitú úlohu v dejinách maďarskej literatúry 
na Slovensku. 

 
• Adventná hudobná pobožnosť 

20.12.2021, Kostol reformovanej cirkvi v Moldave nad Bodvou  
Koncert Évy Korpás so skupinou.  
 

• Návštevy v Pamätnom dome Zoltána Fábryho 

1.1. - 31.12.2021, Pamätný dom Zoltána Fábryho v Štóse 
Návštevy v Pamätnom dome pre širokú verejnosť, odborné návštevy – prehliadky 

expozície osobných predmetov Zoltána Fábryho a prehliadka archívu kníh. 
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• Umenie ťa dobehne - projekt zameraný na žiakov základných a stredných škôl s 

prioritne vyučovacím jazykom maďarským 
Prezentácia kultúry a umenia špecifického pre danú národnostnú menšinu. Cieľom 

je  zážitkovou formou prebudiť záujem a pestovať povedomie o význame 
remeselníckej činnosti a uchovávania tradícií predovšetkým u mladej generácie. 

 
II. Regionálna činnosť 

 
• VOJACI - výstava historických fotografií   

5.5. - 31.5.2021, Sieň bojovej slávy v Dargovskom priesmyku 
Fotografie sú majetkom CKKK, poskytli a venovali nám ich v minulom období  
obyvatelia regiónu v rámci výskumu a zberu historických fotografií rôzneho 

tematického zamerania.  
 

• Matka a dieťa - prezentácia historických fotografií ku príležitosti Dňa matiek  
9.5.2021, Facebook 
Fotografie sú majetkom CKKK, poskytli a venovali nám ich v minulom období  
obyvatelia regiónu v rámci výskumu a zberu historických fotografií rôzneho 

tematického zamerania.  
 

• Potulky po regióne Abov - video prezentácia príbehov, ktoré sa viažu k výnimočným 
miestam a udalostiam Abova. 

4.6.2021, Facebook 
Tieto zaujímavosti boli zobrazené formou umeleckých diel z rezbárskych plenérov - 

diela zobrazujú historické objekty či udalosti viažuce sa k určitej lokalite.  Rezbárske 
plenéry v rámci svojej činnosti usporiadalo bývalé Kultúrne centrum Abova 
v Bidovciach.  

 

• Regionálny denný tábor v Pamätnom dome Zoltána Fábryho 

21.7. 2021 a 13.8.2021, Pamätný dom Zoltána Fábryho v Štóse 
Odborný tábor s tematikou knihovníctva pre mládež. Návštevníci mali možnosť 

oboznámiť sa s knižnicou, so zbierkou kníh z obsahového hľadiska. V rámci podujatia 
sa konali prednášky o knihovníctve a školenie na používanie katalogizačného 
počítačového programu. 

 

• Ferenc Ambrus o Krásnej Hôrke, beseda s autorom knihy 

28.7.2021, Kultúrny dom Malá Ida  
CKKK v spolupráci s obcou Malá Ida pripravili pre verejnosť verejnú besedu, ktorej 

hosťom bol Ferenc Ambrus, autor publikácie o požiari na hrade Krásna Hôrka „Prvých 
osem rokov“. V rámci besedy odprezentoval neuverejnené fotografie z požiaru hradu, 
letecké zábery tesne po požiari, predstavil snahu a napredovanie úsilia o opravu  
a obnovu jednotlivých častí historickej pamiatky, odhalil jej históriu a dosiaľ 
nepublikované dokumenty. Na záver podnetnej besedy sa konala autogramiáda. 

Ferenc Ambrus pôsobí aj ako sprievodca zahraničných turistov po Slovensku. 
Spoločným plánom CKKK a Ferenca Ambrosa do budúcnosti je predstavovať verejnosti 
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naše zariadenia - Hvezdáreň a planetárium Medzev a Dom Zoltána Fábryho v Štóse. 
Účastníkom besedy ich  viac priblížila Oľga Ballaschová, pracovníčka CKKK.  

 
Spolupráca s inými kultúrnymi zariadeniami, rôznymi inštitúciami 

 
• Mestá a obce v pôsobnosti CKKK a mesto Košice 

 
● Školy  

Gymnázium Štefana Moyzesa Moldava nad Bodvou, ZUŠ - VO Kováčska Košice, 
Škola úžitkového výtvarníctva Košice, Stredná súkromná umelecká škola filmová 
Košice, ZŠ Kecerovce, ZŠ s MŠ Želiarska Košice, MŠ Nižná Kamenica, ZŠ Mokrance, ZŠ 
Paňovce, ZŠ s MŠ Bidovce, ZŠ Staničná 13 Košice, MŠ Nižná Myšľa, ZUŠ Medzev, MŠ 
Mokrance, ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Turňa nad Bodvou, MŠ Severná 19 
Moldava nad Bodvou, MŠ Paňovce, Špeciálna MŠ Štvorlístok Bukovec, ZUŠ Moldava 
nad Bodvou, ZŠ Vtáčkovce, MŠ Rudník, ZŠ Jasov, SOŠ Moldava nad Bodvou, ZŠ Veľká 
Ida, ZŠ Gemerská Košice, Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika Rožňava, ZŠ Zlatá 2 
Rožňava, ZŠ Malá Ida, ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Buzica, ZŠ ČSA 15 Moldava 
nad Bodvou, ZŠ s MŠ Poproč, MŠ Jasov, ZŠ Herľany, MŠ Medzev, ZŠ Severná 21 
Moldava nad Bodvou, ZŠ GRS Medzev, ZŠ s MŠ Čečejovce, ZŠ s vyučovacím jazykom 
maďarským Nižný Lánec 

 
● Kultúrne inštitúcie 

Kultúrno-osvetové zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, Východoslovenské 
múzeum Košice, Verejná knižnica Jána Bocatia Košice, Kasárne/Kulturpark Košice, 
Slovenský ľudový umelecký kolektív Bratislava,  AKOI - Asociácia kultúrno-osvetových 
inštitúcií, Národné osvetové centrum Bratislava, Platforma TĽK, MsKS Medzev, 
Csemadok, Výmenník Štítová v Košiciach – centrum pre výtvarnú tvorbu 

 
● Astronomické inštitúcie 

Úradu pre popularizáciu astronómie IAU, SUH Hurbanovo, Hvezdáreň Michalovce, 
Hvezdáreň Trebišov, Slovenský zväz astronómov, Slovenská astronomická spoločnosť, 
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, IMO - International Meteor 
Organization 

 
● Ostatné 

Združenie košických fotografov K-91, Fotoklub NOVA, Kluby výtvarníkov v Košiciach, 
kvalifikovaní lektori a pedagógovia zo Slovenska (Národné osvetové centrum 
Bratislava, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Vysoká škola múzických umení v 
Bratislave), spolupracovníci z KSK z oblasti kulturológie, histórie, etnológie, 
pedagogiky, lektori a odborníci z Maďarska (Univerzita tanečného umenia 
v Budapešti), Martin Greša – história vojenstva, informátori realizujúci opakované 
terénne výskumy v regiónoch v súvislosti s výskumom TĽK, Klub milovníkov folklóru 
(KMF), Územná organizácia  DPO Košice – okolie, Komisia prevencie a výchovy,  
Reformovaná cirkev Svinica, Rozhlas a televízia Slovenska, OZ Vedecká hračka, DHZ 
Medzev, ÚzO DPO Košice – okolie, Irish Pub, Generálny konzulát Maďarska, DHZ 
Poproč, CVČ pri ZŠ Poproč, CVČ Cvrček Moldava, OZ DFS Hanička, OZ FS Ilosvai, RTVS, 
OZ Vedecká hračka, CVČ Domino – Košice ai. 



 

  31 

Masmédiá: Rádio Regina Východ, Regionálna TV - Štúdio telKE, RTVS Radio Regina, 
TV Moldava nad Bodvou 

Spolupráca s organizáciami a mestami v zahraničí : 

Obce Csӧmӧr, Gencsapáti – Maďarsko, Nadácia Múzea maďarského jazyka -  
Magyar Nyelv Múzeumáért Alapítvány, Interreg Slovenská republika – Maďarsko, MTE 
– Univerzita tanečného umenia, Budapest 

Wojewodzki Dom kultury v Rzeszowe, Poľsko 
 
 

III. Cezhraničná a medzinárodná spolupráca 

 
● Fábry 50 - online konferencia a prehliadka putovnej výstavy, ktorá sa konala formou 

festivalu  

23.2.2021, Galéria CKKK, Moldava nad Bodvou 
Centrum kultúry Košického kraja a projektový partner A Magyar Nyelv Múzeumáért 

Alapítvány v rámci projektu Interreg SK/HU - Fábry 50 organizovali online konferenciu 
s názvom Pravda Fábryho (Fábry igaza). Konferencia Fábry 50 sumarizovala skúsenosti 
oboch partnerov počas celého trvania projektu. Prostredníctvom prednášok 
spisovatelia a literárni odborníci priblížili život Zoltána Fábryho ako popredného 
maďarského spisovateľa.  
Prednášajúci: Batta György, Máté László, Szaszák György, Tóth László, Hangácsi 
Zsuzsanna, Alabán Ferenc, Stumpfné Braun Zsuzsanna 

 
Ďalšie podujatia s presahom za hranice SR: 

● Abovské folklórne slávnosti, 15.8.2021, Skároš – účinkujúci z Maďarska 
● Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov 26.12.2021 – účinkujúci 

z Rumunska a Maďarska 
● AMFO – regionálna súťaž amatérskej fotografie pre okresy Košice, Košice - okolie za 

účasti medzinárodnej odbornej poroty z Rumunska 
● Molnárova technika pre folklórne súbory – lektor techniky z Maďarska   

 
 

IV. Publikačná činnosť 

 
• Katalóg z výstavy  neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum Košického 

kraja. 

 

• Šľachta Abovskej stolice v novoveku  

Témou odbornej publikácie sú nové poznatky o  sídlach a dejinách jednotlivých 
šľachtických rodov na území historickej Abovskej stolice od najstarších čias s presahom 
do súčasnosti, autorom knihy je PhDr. Gabriel Szeghy, PhD. 

 
• Kalendár na rok 2022 ESENCIA – KLENOTY KRAJA 

Obsahom kalendára sú fotografie z podujatia ESENCIA – Antológia folklóru 
Košického Kraja, ktoré organizovalo CKKK. 

 
• Fábry Zoltán igaza – Pravda Zoltána Fábryho – Das Recht von Zoltán Fábry  
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Trojjazyčná publikácia v maďarskom, slovenskom a nemeckom jazyku, ktorá bola 
vydaná v rámci projektu Interreg Slovensko - Maďarsko - Fábry 50 pri príležitosti 50. 
výročia úmrtia spisovateľa Zoltána Fábryho, do ktorého sa CKKK úspešne zapojilo. 

 

Tabuľkový prehľad aktivít v rámci jednotlivých úsekov odbornej činnosti je v prílohe č. 1 
tohto materiálu 

3.3 Činnosť Hvezdárne a planetária Medzev  

 
Hlavná činnosť 

 

Hvezdáreň a planetárium v Medzeve je ako jediné zariadenie svojho druhu v okrese 
Košice-okolie ktoré plní úlohy podľa štandardov pre astronomické zariadenia. Hlavnou 
odbornou činnosťou sú prezentácie, prednášky, prednášky v planetáriu, odborné 
astronomické výstavy, otvorené hodiny fyziky a praktické experimenty, prehliadky hvezdárne 
s odborným výkladom, pozorovanie a fotografovanie úkazov a javov na oblohe, priame 
pozorovania dennej a nočnej oblohy v interiéroch a exteriéroch hvezdárne prenosnými 
ďalekohľadmi, pozorovania dennej a nočnej oblohy mimo pracoviska hvezdárne - výjazdy s 
prenosnými ďalekohľadmi, interaktívne výstavy Vedeckej hračky. Bezplatné návštevy 
odborných astronomických výstav sa stretávajú s veľkým záujmom verejnosti všetkých 
vekových skupín. Stálou expozíciou je mini výstava meteoritov, ktorú pravidelne dopĺňame.  

Osvedčilo sa prepojenie rôznych podujatí v rovnakom čase, čím sa využíva celý priestor 
interiéru a exteriéru hvezdárne. Podujatia pre rodiny s deťmi a astronomické tvorivé dielne sa 
stali už tradičnými aktivitami našej činnosti so zameraním sa na vek detí. V priestoroch 
hvezdárne sú celoročne umiestnené výrobky neprofesionálnych ľudových umelcov a výtvarné 
práce detí zo škôl v regióne. Zastupujeme takto úlohu  infocentra a rozvíjame tak aj cestovný 
ruch.  

Organizovanie podujatí pre verejnosť sťažovali situácia v súvislosti s COVID-19, často 
aj  poveternostné podmienky, ktoré určovali či bolo možné uskutočniť pozorovania oblohy.  

Podarilo sa uskutočniť pozorovanie  4% zatmenia Slnka, výjazdy za meteorickými rojmi 
(podujatia pre odbornú verejnosť mimo hvezdárne). 

Naša činnosť bola prezentovaná v rôznych médiách: RTVS, občasník Medzevčan (dvakrát 
článok s fotografiami), v denníku Új Szó (články aj s fotografiami). Mestská televízia Moldava 
nad Bodvou počas  pandémie vysielala spravodajstvo z Európskej noci výskumníkov 
a reportáže o našej činnosti. 

Podarilo sa dokončiť výmenu hlavného ďalekohľadu v kupole, čo prinieslo nové možnosti 
v pozorovaniach pre odbornú a širokú verejnosť. 

Novinkou v roku 2021 boli neformálne stretnutia mamičiek s deťmi v predškolskom veku – 
vzdelávacie aktivity a rozvoj komunikačných zručností počas roka 2021. 

Z hľadiska návštevnosti bola v roku 2021 hvezdáreň pre verejnosť zatvorená počas obdobia 
štyroch mesiacov a časť roka bolo možné realizovať podujatia najviac pre 6 osôb, potom zasa  
iba v režime O – očkovaní. Tento fakt zapríčinil pokles návštevnosti – pracovníci hvezdárne 
nemali možnosť nijako tento stav ovplyvniť. ďalším negatívom bolo to, že kultúrne poukazy 
neboli MK SR na rok 2021 vydané, a to zapríčinilo úbytok príjmov z kultúrnych poukazov.  
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1. Popularizačno - vzdelávacia činnosť 
 

• Deň letectva a kozmonautiky, 12.04.2021 - podujatie bolo pripravené, ale 
nerealizovalo sa z dôvodu zatvorenia hvezdárne (hvezdáreň zatvorená v období 1.1. - 
26.4.2021). Náhradou bola v spolupráci so SOVVA a Michalom Vojsovičom prednáška 
na webe CKKK. 

 

•  Deň hvezdární a planetárií  

Každoročne sa zapájame do aktivít ku  Dňu hvezdární a planetárií a pripravujeme  
zaujímavý program pre všetky vekové skupiny v rámci Dňa otvorených dverí.  

Prostredníctvom webu (z dôvodu zatvorenia hvezdárne - pandémia koronavírusu) 
sme pripravili prezentáciu pod názvom Časová os prieskumu vesmíru v slovenskom  
a maďarskom jazyku, ktorú vytvoril pracovník CKKK  Tomáš Čabala. 

 

•  Vzdelávanie pre školy a pre širokú verejnosť počas celého roka formou prednášok, 
prezentácií, prednášok v planetáriu, pozorovania oblohy, tematické výstavy,  vedecká 
hračka, astronomické tvorivé dielne pre deti. Školy fungovali takmer celý rok na báze 
online výučby, čo zapríčinilo pokles počtu skupín, ktoré by hvezdáreň navštívili (MŠ, ZŠ 
a SŠ). Prudký nárast sme pozorovali v počte individuálnych skupín a rodín hlavne 
v letných mesiacoch, keď rodiny hľadali alternatívne riešenia ako náhradu 
zahraničných dovoleniek. Situácia pôsobila rekordný počet malých skupín v letných 
mesiacoch, návštevy veľkých skupín (zájazdy) boli všetky zrušené. 

Dni mesta a obcí boli zrušené zo strany organizátorov. 
 
• Verejné pozorovanie 4% zatmenia Slnka 

10.6.2021, Hvezdáreň a planetárium Medzev  
 

•  Verejné pozorovania Slnka a večernej oblohy 
Podujatia formou výjazdov v spolupráci s MsKS Medzev a Mestským úradom 

Medzev. Podujatie sa nám podarilo zorganizovať trikrát a záujemcovia mali možnosť 
pozorovať slnečné škvrny a protuberancie cez H-alfa ďalekohľad s odborným 
výkladom, planéty a Mesiac. 

 
• Expedície na pozorovanie meteorických rojov 

Výjazdy pre malé skupiny záujemcov na pozorovanie meteorických rojov v teréne. 
Podarilo sa nám organizovať päť výjazdov v katastri obcí Debraď, Mokrance. 
Pozoroané väčšie bolidy boli nahlásené na IMO (International Meteor Organization). 

 
• Veda hrou - podujatie  v rámci projektu Kultúru a vedu do regiónov 

23.9. - 24.9.2021, Hvezdáreň a planetárium Medzev 
Dňa 23.9.2021 sme pre deti z materskej školy, žiakov a študentov základnej a 

strednej školy pripravili štyri vedecké stanovištia, ktoré im poskytli zaujímavé poznatky 
formou prednášok, pokusov a poznávacích hier. Veda hrou pokračovalo 24.9.2021 ako 
súčasť Európskej noci výskumníkov (ENV), ktorú každoročne naša hvezdáreň 
organizuje v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity 
(SOVVA). 

Program bol zaujímavý a hodnotný svojím obsahom: 
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prednášky Michala Vojsoviča zo Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity 
prednášky a ukážky v hmlovej komore s RNDr. Ivanom Kimákom 
pokusy so „suchým ľadom“ predviedol Tomáš Čabala (CKKK) 
princípy fungovania vedeckých hračiek predviedla Bc. Oľga Ballaschová (CKKK) 
Pri organizovaní podujatia s CKKK spolupracovala Slovenská organizácia pre 

výskumné a vývojové aktivity, ktorá podujatie propagovala a poskytla darčekové 
predmety pre najaktívnejších žiakov, ktorí sa podujatia ENV zúčastnili. Darčeky boli 
deťom motiváciou pre získavanie  vedomostí o vesmíre a astronómii, a o prírodných 
vedách. 

 
● Spolu pod jednou oblohou - podujatie 100 hodín astronómie, ktoré sa uskutočnilo v 

rámci  výzvy Medzinárodnej astronomickej únie IAU. Výzva je určená globálnej 

astronomickej komunite na organizovanie rôznych  podujatí, prezenčne či online.  

Naše Centrum kultúry Košického kraja výzvu prijalo a zapojilo sa do nej.  
1.10. – 4.10.2021, Hvezdáreň Medzev 
Pre žiakov zo ZUŠ Medzev a pre rodičov s deťmi sme pripravili pozorovania Slnka 

ďalekohľadmi a špeciálnymi okuliarmi s astrofóliou, spojené s odborným výkladom o 
slnečných škvrnách. Záujem vzbudili a lákali i ukážky solárnych hračiek a prednášky v 
Planetárnom parku. 

Dňa 4.10.2021 nás svojou návštevou poctil pán Matias Schmögner z Nemecka, ktorý 
bol jedným zo zakladateľov astronómie v Medzeve.  Ku astronómii priviedol aj svojho 
syna Ing. Mateja Schmödnera, ktorý bol riaditeľom Hvezdárne Medzev v období, keď 
pod medzevskú hvezdáreň parila ako pracovisko i Hvezdáreň Rožňava. Pán Matias 
Schmögner si prezrel našu hvezdáreň a vyjadril poďakovanie nad našou činnosťou, 
ktorou prispievame k popularizácii a šíreniu astronómie a prírodných vied. Poskytol 
nám aj cenné rady a poprial úspechy do ďalších rokov. 

 
 

Regionálna činnosť 

1. Metodická činnosť 
 

• Staň sa ilustrátorom X., 01.02.-31.08.2021, Vlastné propozície k podujatiu na čítanie s 
porozumením a prepojenie čítaného textu s výtvarným umením, vlastná metodika 
podujatia, nadregionálne podujatie s vlastnou originálnou metodikou. 

 
• Spolupráca s inými  kultúrnymi zariadeniami, rôznymi inštitúciami 

 

• Vesmír očami detí XXXVI. - regionálne kolo postupovej súťaže vo výtvarnej tvorbe 

detí na tému Vesmír  
1.2. - 31.7.2021, Hvezdáreň a planetárium Medzev 
Každoročne Hvezdáreň Medzev usporadúva Regionálne kolo celoslovenskej výtvarnej 
postupovej súťaže, ktorej vyhlasovateľom je Slovenská ústredná hvezdáreň 
Hurbanovo. Napriek pandemickej situácii sa nám podarilo súťaž v roku 2021 realizovať. 
Celkovo sa zúčastnilo 9 škôl, ktoré nám zaslali 87 prác v piatich kategóriách. Víťazné 
práce sme poslali do SÚH Hurbanovo. Výstava prác bola nainštalovaná vo hvezdárni 
Medzev a bola prístupná návštevníkom hvezdárne do 31.7.2021. 

 

• 31. ročník astronomickej súťaže Čo vieš o hviezdach?  
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Hvezdáreň a planetárium Medzev usporiadali regionálne kolo súťaže 30.3.2021. 
Vyhlasovateľom celoslovenskej astronomickej vedomostnej súťaže je Slovenská 
ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Súťaž je určená pre jednotlivcov, všetkých 
záujemcov o astronómiu. Obsahovú náplň tvoria otázky z okruhov: všeobecná 
astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, 
využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii. Tohto roku sa súťaž uskutočnila 
– jej regionálne kolo - online formou. Súťažné testy pripravil a súťaž vyhodnotil Tomáš 
Čabala, zamestnanec CKKK.  

 

• Výstava prvého ročníka výtvarno–literárnej súťaže a súťaže krátkych filmov  

AKO  VIDÍM RUDOHORIE 

do 31.7.2021, Hvezdáreň a planetárium Medzev 

Súťažne práce vyhodnotila porota v zložení Ing. Róbert Nálepka – podpredseda MAS 
Rudohorie o. z. a predseda poroty, Oľga Ballaschová, Tomáš Čabala. Na súťaži sa 
podieľali: CKKK ako organizátor súťaže v spolupráci s MAS Rudohorie o. z., ďalej 
starostovia obcí Šemša, Malá Ida, Medzev, Nováčany, Vyšný Medzev, Jasov, Poproč a 
Nižný Klátov.  

 

• Čo vieš o hviezdach?, 31.3.2021, on-line – regionálne kolo postupovej vedomostnej 
súťaži, jeden účastník vyhral svoju kategóriu na krajskom kole. 

 

•  Staň sa požiarnikom X. a Ochrana pred požiarmi očami detí, apríl – jún 2021 – 
regionálne kolo výtvarnej a literárnej postupovej celoslovenskej súťaži v spolupráci s 
ÚzO DPO Košice – okolie. 

 

• 10. ročník literárno–výtvarnej súťaže Staň sa ilustrátorom a výstava výtvarných prác 

24.5.2021, Hvezdáreň a planetárium Medzev 

Súťaž sa konala 24.5.2021 vo Hvezdárni a planetáriu Medzev, predsedom odbornej 
poroty bol Dr. Vladimír Gažúr, členmi poroty zamestnanci CKKK Oľga Ballaschová 
aTomáš Čabala. Naša Hvezdáreň venovala do súťaže reklamné predmety. Do súťaže sa 
zapojili ZŠ ČSA Moldava nad Bodvou, ZUŠ Medzev,ZUŠ Moldava nad Bodvou, MŠ 
Medzev, ZŠ s VJM Turňa nad Bodvou, ZŠ s MŠ Poproč, MŠ Skalité, ZŠ s MŠ Želiarska 4 
Košice, ZŠ Dolné Kočkovce. 

 

• Celodenný program pre účastníkov jazdy historickým vláčikom „Za Medzevským 

drakom: 26.6.2021 – program pre rodiny s deťmi a pre zahraničných návštevníkov. 
 

•  O Rudohorí, apríl – september 2021- regionálne kolo novej súťaže v spolupráci s MAS 
Rudohorie 

 

•  Výstava „HÁMRE“ – od 24.9.2021 do 20.12.2021 – v spolupráci s MsKS Medzev 
a mestom Medzev – medzinárodná účasť návštevníkov 

 

•  Výstava „Misia Štefánik“ – počas roku 2021 v spolupráci so Slovenskou organizáciou 
pre vesmírne aktivity. 

 
 

Cezhraničná a medzinárodná spolupráca 
 

• Deň hvezdární a planetárií, marec 2021 – podujatie sme mali pripravené, ale 
nerealizovalo sa pre zatvorenie hvezdárne pre verejnosť s ohľadom na 
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epidemiologickú situáciu od 1.1.2021 do 26.4.2021. Podujatie bolo robené on-line 
formou. 

 

• Od 1. do 4. 10. 2021 sme sa zapojili do aktivít IAU: 100 hodín astronómie, kde sa 
záujemcom umožnili pozorovania Slnka, vysvetlili fungovanie solárnych hračiek 
a prednášku v Planetárnom parku. 

 

• Svetový kozmický týždeň, 04.10.-10.10.2021 - každoročne pripravujeme program 
v rámci Svetového kozmického týždňa, zapájame sa tak do celosvetového podujatia. 
Z dôvodu zhoršujúcej pandemickej situácie všetky skupiny a školy zrušili účasť na 
podujatí okrem jednej. 

 

• Od 4.do 10.11.2021 aktivity v rámci Svetového týždňa vedy a techniky – prezentácie 
pre ZŠ. 

 
 

Edičná činnosť 
 

• Medzinárodná konferencia BEZOVEC – príspevok o činnosti hvezdárne Medzev, 
príspevok v zborníku z konferencie  
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4. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti 

Rozpočet Centra kultúry Košického kraja bol schválený  Zastupiteľstvom KSK v súlade 
s uznesením č.  480/2020 vo výške 340 917,00 € v programe 0040100 a ekonomickej 
klasifikácií bežných výdavkov na prevádzku a vo výške 19 148,00 € v programe 0040200 na 
činnosť.  Vlastné príjmy organizácie boli rozpočtované vo výške 14 000,00 €.  

V priebehu roka došlo k niekoľkým úpravám - na prevádzku bol zvýšený rozpočet 
o 6832,66 €, na činnosť organizácie (projekty podporené dotáciou z Fondu na podporu umenia 
a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, o výdavky na spolufinancovanie 
projektov, o výdavky súvisiace so zabezpečením aktivít v rámci krajskej pôsobnosti v oblasti 
tradičnej ľudovej kultúry, o výdavky na základe spolupráce s NOC) zvýšený o sumu 69 486,00 
€.Rozpočet organizácie bol zvýšený o finančné prostriedky vo výške 4 785,01 €, určené na 
financovanie projektu realizovaného v rámci cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská 
republika – Maďarsko s akronymom Fábry 50.  

Rozpočet kapitálových výdavkov bol zvýšený o 50 000,00 € na nákup osobného 
motorového vozidla  a ďalekohľadu s príslušenstvom. 

4.1 Rozpočtové hospodárenie 

Ukazovateľ   Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť /čerpanie k 31.12 

Bežný transfer 374 065,00 455 168,67 370 098,07 

Kapitálový transfer 0,00       50 000,00 49301,20 

Spolu 374 065,00  505 168,67  419 399,27  

 
 
Príjmy bežného rozpočtu v € 

ZDROJ NÁZOV SCHVÁLENÝ 
ROZPOČET 

ROZPOČET PO 
ZMENÁCH 

SKUTOČNOSŤ 
k 31.12.2021 

41 Bežný transfer od zriaď. 360 065,00 401 030,01 401 029,67 
41-008 Kapitálový transfer od zriaď.    50 000,00 49 301,20 
72c Od ost. subjektov VS –  

FPU  projekty  
 34 900,00 34 900,00 

72c Od ost. subjektov VS– 
KULT MINOR 

 3 200,00      3 200,00 

72g Príjmy celkom 
Z predaja služieb 

14 000,00 14 000,00   7 306,75 

111 
 

Zo štátneho rozpočtu – 
NOC 

    1 540,00    1 540,00 

 Z dobropisov  492,64    492,64 

 Z účtov finančného hospodárenia             6,02 6,02 
SPOLU  374 065,00 505 168,67 497 776,28 

 

 
Výdavky bežného rozpočtu v € 

PROGRAM ZDROJ NÁZOV SCHVÁLENÝ 
ROZPOČET 

ROZPOČET PO 
ZMENÁCH 

SKUTOČNOSŤ 
k 31.12.2021 

0040100 41-001 Bežné výdavky 340 917,00 347 130,00   276 111,42 

0040100 41-008 Bežné výdavky          121,00        120,66 

0040200 41-001 Bežné výdavky 19 148,00 27 794,00 25 668,61 
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0040800 41-001 Bežné výdavky   21 200,00 18 446,96 

0040200 

 

111 Bežné výdavky   

NOC 

 1 540,00 

 

1 540,00 

 

0040200 72c Bežné výdavky    

FPU Projekty 

 34 900,00 32 690,00 

0040200 72c Bežné výdavky   

KULT MINOR 

 

  3 200,00   3 200,00 

0040300 1AJ1 

11GE 

Bežné výdavky 

   Projekt Fábry   

    4 067,31 

717,70 

3 939,81 

   695,20 

0040100 72g Bežné výdavky 14 000,00 14 498,66    7 685,41 

0040100 41-008 Kapitálové 

výdavky 

 50 000,00 49 301,20 

SPOLU   374 065,00 505 168,67 419 399,27 

 
V rámci vyššie uvedených výdavkov boli výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné 

vyrovnania rozpočtované vo výške 217 567,00 €. Naša organizácia dosiahlav roku 2021na tejto 
rozpočtovej položke úsporu vo výške 18,60% využívaním inštitútu prekážok v práci, obsadením 
voľných pracovných miest  v závislosti od potreby pracovnej sily ovplyvnenej vývojom 
aktuálnej epidemickej situácie. 

 
 

Príjmy celkom  Výdavky celkom 

497 776,28  419 399,27  

 

Celkový rozpočet od zriaďovateľa 41-001, 41-008 na bežné výdavky nebol v plnej výške 
vyčerpaný. Nevyčerpané prostriedky boli vrátené zriaďovateľovi. 

Projekt „Metodika folklóru“ má trvanie od 01.03.2020 do 28.02.2021 a projekt „Molnárova 
technika pre folklóre súbory“ má trvanie od 01.03.2020 do 28.02.2021, oba podporené 
Fondom na podporu umenia. Nevyčerpané finančné prostriedky z týchto projektov – zostatok 
na účte Dary a granty – FPU k 31.12.2021 vo výške 2 210,00 € budú použité v roku 2022. 

 
 

Hodnotenie výnosov z hlavnej činnosti v € 
Názov položky Skutočnosť v € 

60 Tržby za vlastné výkony a tovar 7 248,70 

64 Ostatné výnosy       492,64 

66 Finančné výnosy                                      7,37 

69 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov VÚC 360 327,49 

6 Výnosy celkom: 368 076,20 

 
 
Hodnotenie nákladov na činnosť v € 

Názov položky Skutočnosť v € 

50 Spotrebované nákupy  26 801,38 

501 Spotreba materiálu                               11 039,84 

502 Spotreba energie                               15 761,54 

51 Služby 93 622,88 
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511 Oprava a údržba  10 350,36 

512 Cestovné                               509,11 

518 Ostatné služby  82 725,01 

52 Osobné náklady                             256 428,90 

521 Mzdové náklady                            177 185,50 

524 Sociálne poistenie                             63 739,70 

525 Ostatné soc. poistenie                             1 384,51 

527 Sociálne náklady                            14 119,19 

53 Dane a poplatky 1 484 ,85 

54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 70,00 

55 Odpisy 7 755,00 

56 Finančné náklady 150,55 

5 Náklady celkom: 386 313,56 

 

4.2 Správa majetku 

Celková hodnota majetku organizácie 1 163 471,61€a majetok vedený v operatívnej 
evidencii 114289,17 €. Inventarizácia majetku bola vykonaná k 31.12.2021. Neboli zistené 
žiadne rozdiely medzi inventúrnym a účtovným stavom. 

 
 
1. Opravy a údržba  

 
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie opravy a údržby 

Názov akcie Realizované práce Objem finančných 
prostriedkov 

Zdroj 
financovania Poznámka 

Bežná údržba 
interiéru – 
pracovisko Moldava 
nad Bodvou 

Maliarske práce,  
výmena podlahových krytín 4 572,00 KSK 

 

 
2. Prehľad o aktuálnych nájomných zmluvách 

 

Objekt – stručná špecifikácia, adresa  Prenajímateľ - vlastník Trvanie nájomného vzťahu 
od - do 

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

CKKK, pracovisko Moldava nad 
Bodvou, Hlavná 52, 04501 

SOŠ Moldava nad 
Bodvou od roku 2009 - trvá 4 767,00 

CKKK, pracovisko Košice,  
Hrnčiarska 9, 04001 

Východoslovenské 
múzeum v KE od roku 2015 - trvá 2 465,94 

Archív CKKK Správa majetku KSK od roku 2015 - 2021 625,63 

Fábryho dom   OV CsemadokKošice-
okolie od roku 2017 - trvá 2 120,00 

CKKK, pracoviskoBidovce,  
Bidovce 206, 044 45 

Obec Bidovce od roku 2020 - trvá 3 700,64 
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4.3 Projektová  úspešnosť 

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ 

Názov 
projektu 

Cieľ projektu - 
stručne 

Finančný 
zdroj, 

program, 
podprogram 

Skutočné náklady projektu 
Termín 

realizácie 
Poznámka 

Získaná 
dotácia 

Zdroje 
z KSK 

Vlastné 
zdroje 

Ostatné Spolu 

Kultúru a 

vedu do 

regiónu III. 

Celoročný projekt 

kultúrno – 

vzdelávacích aktivít 

KCÚBaR. 

FPU,         

452 
8000 4104,61 512,54 - 12617,15 Celý rok 

3045 € 

výnosy. 

Metodika 

folklóru 

Cyklus vzdelávacích 

aktivít TĽK 

FPU,        

413 
2500 2500 185 - 2900 

Marec - 

december 

2021 

Projekt 

pokračuje do 

februára 

2022. 

VÝTVARNÉ 

SPEKTRUM 

Košického 

kraja 2020 

Prezentácia tvorby 

autorov z Košického 

kraja. 

FPU,        

451 
2000 231 - - 2231 

10.6.-

18.7.2021 
 

Abovské 

folklórne 

slávnosti 

Euro Folk 

2020, 

53.ročník 

Folklórne slávnosti 

v regióne Abov – 

vystúpenia, koncerty, 

remeslá, tradičné 

jedlá a zvyky, 

prezentácia 

publikácií atď. 

FPU,        

441 
4000 2073,18 433 - 6506,18 15.8.2021  

Festival 

starého 

umenia a 

histórie 

Abova 

Zámerom podujatia 

je priblížiť dobovú 

historickú hudbu v 

rámci Dní 

Európskeho 

kultúrneho dedičstva 

FPU,        

442 
5000 - 280 - 5280 24.9.2021 

34 € výnosy.          

137,18 € 

vrátená 

nevyužitá 

časť dotácie. 

Šaffova 

ostroha, 

krajská 

súťaž 

sólistov 

tanečníkov 

v ľudovom 

tanci pre 

Košický kraj 

Súťaž podnecuje 

sólistov 

tanečníkov/tanečnice 

k vyhľadávaniu a 

poznaniu tradičného 

tanečného materiálu, 

k tvorivému prístupu 

a k osobitej 

interpretácii 

tanečného 

materiálu.  

FPU,        

451 
2800 350 - 

900 

NOC 
4050 

Nekonal 

sa. 

Vrátená 

dotácia. 

Esencia - 

Antológia 

folklóru 

Nesúťažná 

prehliadka 

choreografickej a 

scénickej tvorby 

folklórnych 

kolektívov, zoskupení 

a jednotlivcov z 

celého Slovenska, 

prevažne však z KSK. 

FPU,        

441 
5000 370 - - 5370 

Nekonalo 

sa 

Vrátená 

dotácia 

Tradičný 

účes a 

úprava 

hlavy 

Zámerom projektu je 

poukázať na 

rozmanitosť foriem a 

tvarov účesov a 

možností úprav hlavy 

v tradičnom 

vidieckom prostredí, 

zaznamenať znalosť 

FPU,        

411 
2500 150 - - 2650 Celý rok 

Vrátená 

dotácia. 
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5. Personálna oblasť a rozvoj ľudských zdrojov 
 

Pracovná pozícia – názov  
(v súlade s organizačnou štruktúrou) 

Úväzok (v %) Počet ľudí – fyzický 
stav 

Obsadená v roku 
2021 (áno/nie)  

Pozn. 

Riaditeľ – štatutárny orgán 100 1 Áno  

Vedúci úseku odbornej činnosti, práca s talentom 100 1 Áno  

Vedúci úseku hospodárenia a správy 100 1 Áno  

Referent hospodárenia a správy 100 1 Nie  

Údržbár, správca 50 1 Áno  

Vedúci oddelenie marketingu 100 1 Áno  

Referent marketingu 100 1 Áno  

Vedúci odboru kultúrno-osvetovej činnosti 100 1 Áno  

Referent KOČ 100 1 Áno  

Referent KOČ 50 1 Áno  

Referent KOČ 100 1 Áno  

Vedúci odboru TĽK – krajský koordinátor 100 1 Áno  

Referent TĽK 100 1 Áno  

Referent TĽK 100 1 Áno  

Referent TĽK 100 1 Nie  

Vedúci odboru regionálnej a menšinovej kultúry 100 1 Áno  

Vedúci pracoviska Hvezdárne Medzev 100 1 Áno  

Referent astronómie 100 1 Áno  

Referent pre oblasť Údolia Bodvy a Rudohoria 100 1 Nie  

postupov a proces 

úpravy hlavy ako 

súčasť nehmotného 

kultúrneho 

dedičstva. 

Vászonrafel! 

No.3. 

Zážitkové maľovanie 

pod vedením lektora. 
FPKNM 1500 - 90 - 1590 Celý rok.  

Szalon 

Hlavným cieľom 

projektu je cyklus 

troch literárnych 

večerov s 

prednáškami o 

klasických a 

súčasných básnikoch 

maďarskej 

národnostnej 

literárnej tvorby, pre 

širšiu verejnosť. 

FPKNM,      

12 
900 - 50 - 950 Celý rok.  

Aprók tánca 

Zámerom projektu je 

vytvoriť priestor pre 

spoločné aktivity 

maďarských rodín 

prostredníctvom 

ľudovej hudby, tanca 

a slovesného 

folklóru. Prebúdzať v 

nich záujem o 

tradičnú ľudovú 

kultúru a 

elementárne 

muzicírovanie. 

FPKNM,     

11 
800 - 50 - 850 Celý rok.  
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Pracovná pozícia – názov  
(v súlade s organizačnou štruktúrou) 

Úväzok (v %) Počet ľudí – fyzický 
stav 

Obsadená v roku 
2021 (áno/nie)  

Pozn. 

Referent pre oblasť Abova 100 1 Nie  

 
Pohyb zamestnancov 

  Pozn. 
Počet zamestnancov k 1.1. (prepočítaný stav) 16  
Počet zamestnancov k 31.12. (prepočítaný stav) 16  
Počet novoprijatých 1  
Počet tých, čo odišli 0  

6. Marketing a propagácia  
Propagačné aktivity 

Najvýznamnejšie propagačné aktivity (počet a stručný popis) 
Tlačené výstupy 
 
 

Takmer každé podujatie bolo propagované 
prostredníctvom pozvánok – tie boli doručené 
pozvaným hosťom osobne alebo elektronickou 
poštou,  plagátov – výlep v obciach, v MIC, v 
Štátnom divadle Košice , školách atď. Podujatia 
AFS a FSU boli propagované aj 
prostredníctvom billboardov.    

Sociálne médiá 
 
 

Využili sme možnosti, ktoré táto forma ponúka: 
propagácia podujatí a aktivít prostredníctvom 
internetu, dosiahli sme tak oslovenie všetkých 
cieľových skupín. Výhodou je spätná väzba od 
cieľovej skupiny, ktorá umožňuje  efektívne 
reagovať a prispôsobovať sa jej požiadavkám.  

Výnimočné výstupy v rozhlase, TV 
 
 

Rozhovor – propagácia FSU pre Slovenský 
rozhlas a televíziu Košice. Príspevok o činnosti 
hvezdárne Medzev, príspevok v zborníku z 
konferencie  v rámci  Medzinárodnej  
konferencie  BEZOVEC. 

Iné 
 
 

V rámci podujatia Esencia – Antológia folklóru 
Košického kraja bola pripravená propagácia 
prostredníctvom Citylightov – podujatie bolo 
zrušené (v súvislosti s pandémiou). V roku 
2021 sme vytvorili online priestor, v ktorom sa 
uskutočnili podujatia a prezentácie – virtuálne 
výstavy, vzdelávacie školenia atď. 
Medzinárodné stretnutie Betlehemských 
pastierov bolo zverejnené na YouTube. Online 
prenos Konferencie FÁBRY 50. 
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7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok 
Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok 2022 Komentár 
SLOVOM A OBRAZOM – súťaž talentov Zámerom krajskej súťaže je vzájomné prepájanie 

jednotlivých žánrov umenia, ale aj konfrontácia 
výsledných autorských zámerov. Vyhľadávať talenty 
Košického kraja v oblasti vizuálneho umenia a literárnej 
tvorby z radov mládeže a dospelých, umožniť im 
prezentovať svoju tvorbu, publikačne, ale aj pred 
širokou verejnosťou prostredníctvom putovnej výstavy. 

Objavený KúSoK umenia – festival multižánrovej tvorby 
Košického kraja 

Objavený kúsok umenia je multižánrový festival 
neprofesionálneho umenia, spájajúci rôzne oblasti 
záujmovo-umeleckej činnosti (divadlo, hovorené slovo, 
film, fotografia, výtvarníctvo, hudba, zborový spev) 
a tradičnej ľudovej kultúry (TĽK) – detské a dospelé 
folklórne kolektívy a jednotlivci. Festival bude   
vyvrcholením umeleckej sezóny a zavŕšením 
celoročného úsilia tvorby jednotlivcov a kolektívov 
v jednotlivých žánroch ZUČ v Košickom kraji. 

CineAMAfest – festival amatérskej filmovej tvorby Košického 
kraja 

Cieľom podujatia CineAMAfest je odprezentovať pred 
širokou aj odbornou verejnosťou najúspešnejšie 
ocenené filmy na celoštátnej súťaži Cineama od autorov 
z Košického kraja za posledné 4 roky. Zámerom 
podujatia je vzbudiť záujem o filmovú tvorbu 
a ponúknuť  autorom priestor na  prezentáciu ich tvorby 
prostredníctvom filmových súťaží, ktoré sa organizujú 
v kraji.  

KLENOTY KRAJA Kategorizácia FS v KSK - nový ucelený systém podpory 
folklórnych súborov pôsobiacich na území KSK s cieľom 
zvyšovania ich umeleckej kvality a úrovne, zachovania 
a rozvoja nehmotného kultúrneho dedičstva KSK, jeho 
lepšej a viditeľnejšej propagácie a posilňovania 
regionálnej kultúrnej identity v KSK. 

Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok 2022 - iné Komentár 
Regionálne a krajské kolá postupových súťaží v oblasti 
vizuálneho umenia 

Rozširovať a zvyšovať účasť na súťažiach, motivovať 
a inšpirovať deti, mládež a dospelých. Udržiavať 
a cielene zapájať ďalších nových aktérov do súťaži 
regionálneho a krajského charakteru, ktoré CKKK bude 
naďalej pre ich veľkú úspešnosť a záujem organizovať: 
AMFO, REC-PLAY, VYTVARNÉ SPEKTRUM KOŠICKÉHO 
KRAJA, CINEAMA 

Molnárova technika pre folklórne súbory – druhá fáza 
 

Pokračovanie vo výskume aplikovateľnosti Molnárovej 
techniky (MT) pre folklórne súbory na Slovensku. 
Výskumom chceme definovať ciele a prostriedky 
(selekcia cvičení) techniky; profil absolventa MT; 
žiadané výsledky aplikácie MT v praxi; rozdelenie na 
úrovne tréningového programu (základná, pokročilá, 
profesionálna); porovnanie efektu klasického tanca 
a MT v praxi FS. Plánujeme vydať dvojjazyčnú publikácii 
v spolupráci s MTE (Maďarská univerzita tanečného 
umenia, Budapešť). Metodická publikácia má byť 
manuál k pochopeniu a používaniu MT v prvom rade pre 
pedagógov tanca a vedúcich FS.  



 

   

Prílohy: 

Tabuľkový prehľad aktivít k vyhodnoteniu plnenia úloh na úseku odbornej činnosti  
Aktivity odboru TĽK 

Termín Názov 
projektu  Forma Stručný popis projektu Miesto 

konania 

Organizáto
r/ 
spoluorganizát
or 

Cieľová 
skupina 

Poč
et 
účinkuj
úcich 

Počet 
účastní-
kov 

Vý
daje (€) 

P
ríjmy 
(€) 

Aktivity v 
rámci 
podujatia 

23.2.2021 Metodika 
folklóru 

prednášk
a, 
prezentácia, 
seminár, 
školenie 

cyklus vzdelávacích aktivít, on-line 
webinár, Zoom aplikácia. Téma: hudobná 
tradícia Spiša, cigánske a gazdovské ľudové 
sláčikové muziky na Spiši. Lektor: Ing.Ján 
Čarnogurský,muzikant,člen Spišského 
dejepisného spolku v 
Levoči,zberateľ,obdivovateľ TĽK 

Kulturpar
k, Kukučínova 
2, 040 01 
Košice 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

dospelí 1 42 
(42/0) 

 
0.00 

 
0.00 

Prednášk
a: 1 Spolu: 1 

24.2.2021 Metodika 
folklóru 

prednášk
a, 
prezentácia, 
seminár 

Téma:kritéria hodnotenia súťaže 
Vidiečanova Habovka,hudobný folklór 
detí,výklad 
propozícií,zmeny,aktualizácie,pramenný 
materiál. Lektor:Mgr. Michal Noga,odborný 
pracovník pre folklór a folklorizmus NOC. 
Prihlasovanie: marianna.svorenova@ckkk.sk 

Moldava 
Galeria, 
Hlavná 52, 
045 01 
Moldava nad 
Bodvou 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

školáci 
6-15 rokov, 
mládež 15-
18 rokov, 
dospelí, 
odborná 
verejnosť 

1 30 
(30/0 

0.0
0 

0.
00 

Prednášk
a:1 

Spolu: 1 

27.2.2021 Metodika 
folklóru 

prednášk
a, 
prezentácia, 
seminár 

webinár,on-line zo štúdia telKE,Košice 
Témy: 1. Tradičná svadba. Lektorka: 
Mgr.Mgr. Dana Kľučárová,PhD.,etnologička 
2.Fenomén „čepčenia na 
mieru“,reinterpretácia a komodifikácia 
folklórnej tradície v praxi. Lektorka: Mgr. 
Michaela Dvoekonko, etnologička 

Kulturpar
k, Kukučínova 
2, 040 01 
Košice 

 
Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

dospelí 6  65 
(65/0) 

0.0
0 

0.
00 

Prednášk
a: 1 Spolu: 1 

14.6.2021 zUmenie beseda otvorené on-line diskusné stretnutie k 
témam zo zrealozovných webinárov: 
Tradičný účes a úprava hlavy. Hostia: Pavol 
Kacvinský, Jozef Topoľovský, Marek 
Rudňanský, Tomáš Ondruš, Michaela 
Dvoekonko, Dana Kľučárová 

Moldava 
Galeria, 
Hlavná 52, 
045 01 
Moldava nad 
Bodvou 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

dospelí 6 18 
(18/0) 

0.0
0 

0.
00 

Beseda: 1 
Spolu: 1 



 

   

14.6.2021 Tanečný 
dom - DUPANICA 

worksho
p 

Po dlhom čase si opäť zatancujeme.  
Kulturpark, 
Kukučínova 2, 
040 01 Košice 

KMF, 
Košice partner 
Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košic 

mládež 
15-18 
rokov, 
dospelí, 
seniori, 
odborná 
verejnosť 

8  110 
(10/100) 

0.0
0 

0.
00 

Worksho
p: 1 Spolu: 1 

28.6.2021 Harmoňija 
hrala 

koncert, 
prezentácia, 
tvorivá dielňa 

Vzdelávacie a zábavné podujatie pre 
školy a verejnosť. Súčasťou je hudobno – 
tanečný program prezentujúci folklór z 
vybraných obcí v okolí Košíc, tanečné a 
spevácke dielne, zábavné aktivity. 
Prihlasovanie: marianna.svorenova@ckkk.sk 
Vstup voľný. 

Kulturpar
k, Kukučínova 
2, 040 01 
Košice 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice  

deti 
predškoláci 
1-6 rokov, 
školáci 6-15 
rokov, 
mládež 15-
18 rokov 

30 35 
(35/0) 

 
0.00 

 
0.00 

program
: 1; 
Workshop: 
2 Spolu: 3  

3.8.2021 Molnárova 
technika pre 
folklórne súbory 

školenie, 
workshop 

Workshop a tréning Molnárovej techniky 
k výskumu. 

SĽUK 
Bratislava, 
Balkánska 
31/66, 
Bratislava - 
Rusovce 

 Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

mládež 
15-18 
rokov, 
dospelí, 
odborná 
verejnosť 

3 20 
(20/0) 

59.
90 

0.
00 

Worksho
p: 1 Spolu: 1 

15.8.2021 Abovské 
folklórne 
slávnosti 

festival V skárošskom amfiteáteri sa v bohatom 
folklórnom programe predstavia regionálne 
folklórne kolektívy a sólisti, remeselníci 
predvedú zručnosti pri tvorbe umeleckých 
predmetov. 15. augusta o 15.00. sa začne 53. 
ročník podujatia ABOVSKÉ FOLKLÓRNE 
SLÁVNOSTI 

Obec 
Skároš, Skároš 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

deti 
predškoláci 
1-6 rokov, 
školáci 6-15 
rokov, 
mládež 15-
18 rokov, 
dospelí, 
seniori, 
odborná 
verejnosť 

250 800 
(800/0) 

647
3.18 

0.
00 

Program
: 4; Výstava: 
1; Tradičné 
remeslá: 6; 
Tvorivé 
dielne: 3; 
Varenie  
špecialít: 3; 
škola tanca 
– 1; Spolu: 
18 

28.9.2021 Tanečný 
dom  

koncert  Po koncerte nasleduje tanečný dom s 
manželmi Topoľovskými a ĽH Rada Kertisa. 

FS Ilosvai, 
Veľká Ida, 350 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

mládež 
15-18 
rokov, 
dospelí, 
seniori, 
odborná 
verejnosť 

8 50 
(50/0) 

570
.00 

0.
00 

Koncert: 
1 Workshop: 
1 Spolu: 2 



 

   

15.10.2021 Tanečný 
dom  

worksho
p 

V rámci podujatia šicKE-košicKE sa 
uskutoční aj tanečný dom. Ženské tance nám 
naučia šikovné tanečnice Dorottya Erdélyi a 
Martina Vargová. 

Tabačka 
Kulturfabrik, 
Gorkého 2, 
Košice 04011 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

mládež 
15-18 
rokov, 
dospelí, 
seniori, 
odborná 
verejnosť 

8 60 
(10/50) 

0.0
0 

0.
00 

Worksho
p: 1 Spolu: 1 

20.9.2021 Molnárova 
technika pre 
folklórne súbory 

worksho
p 

 Workshop Molnárovej techniky k 
výskumu. 

SĽUK 
Bratislava, 
Balkánska 
31/66, 
Bratislava - 
Rusovce 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

mládež 
15-18 
rokov, 
dospelí, 
odborná 
verejnosť 

3 22 
(22/0) 

314
.80 

0.
00 

Worksho
p: 1 Spolu: 1 

23.8.2021 Otvorený 
folklórny park 

tábor, 
tvorivá 
dielňa, 
workshop 

Denný tábor ponúka hudobné,tanečné a 
tvorivé dielne s folklórnou tematikou.Určený 
pre deti a mládež vo veku 9-15 rokov. V cene 
je zahrnutá strava, občerstvenie,pitný režim, 
výlety do okolia Košíc. Prihlasovanie: 
marianna.svorenova@ckkk.sk. 
Poplatok:50€. 

Kulturpar
k, Kukučínova 
2, 040 01 
Košice 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

školáci 
6-15 rokov, 
mládež 15-
18 rokov, 
dospelí, 
odborná 
verejnosť 

10 30 
(0/30) 

478
2.00 

1
500.0
0 

Tanečné 
dielne: 14; 
Hudobné 
dielne: 10; 
Športové a 
zábavné 
aktivity: 3; 
Kreatívne 
tvorivé 
dielne: 5; 
Remeselné 
dielne: 3; 
Výlet do 
okolia KE: 2; 
Spolu: 37  

11.10.2021 Molnárova 
technika pre 
folklórne súbory 

seminár, 
školenie, 
workshop 

Workshop a tréning Molnárovej techniky 
k výskumu. 

SĽUK 
Bratislava, 
Balkánska 
31/66, 
Bratislava - 
Rusovce 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

mládež 
15-18 
rokov, 
dospelí, 
odborná 
verejnosť 

3 24 
(24/0) 

825
.70 

0.
00 

Worksho
p: 1 Spolu: 1 

8.10.2021 Metodika 
folklóru  

školenie, 
tvorivá 
dielňa, 
workshop 

Metodika tancov verbunk z Branova a 
starobapská z Myjavy.Povinné tance súťaže a 
prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom 
tanci Šaffova ostroha 2021. Lektor:doc. 
Mgr.art.Stanislav Marišler, ArtD. 

Kulturpar
k, Kukučínova 
2, 040 01 
Košice 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

dospelí 2 6 
(0/6) 

268
5.00 

3
0.00 

Worksho
p: 1 Spolu: 1 



 

   

Prihlasovanie:marianna.svorenova@ckkk.sk. 
Poplatok: 5€ 

14.10.2021 Metodika 
folkloru  

seminár, 
školenie, 
tvorivá 
dielňa, 
workshop 

Krokom k tancu,princípy využitia kroku v 
ľudovom tanci na príklade čardáša z 
Tvrdošoviec. Lektori: Mgr. Peter Hrabovský, 
Martina Vargová. prihlasovanie: 
marianna.svorenova@ckkk.sk Poplatok: 5€. 

Kulturpar
k, Kukučínova 
2, 040 01 
Košice 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

ospelí 2 10 
(0/10) 

0.0
0 

5
0.00 

Worksho
p: 1 Spolu: 1 

15.10.2021 šicKE-
košicKE 

festival, 
koncert, 
prednáška, 
prezentácia, 
tvorivá 
dielňa, 
workshop 

Po nútenej prestávke, sa spoločne 
stretneme a zabavíme 15. októbra 2021 
v Tabačke v Košiciach. Nachystané sú 
obľúbené školy tanca, remeselné 
tvorivé dielne, prednášky spojené s 
premietaním dokumentárnych filmov, 
večer vrcholí koncertom MUZIČKY, 
potom nasleduje tanečný dom.  

Tabačka 
Kulturfabrik, 
Gorkého 2, 
Košice 04011 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

mládež 
15-18 
rokov, 
dospelí, 
seniori, 
odborná 
verejnosť 

30 63 
(10/53) 

525
2.47 

1
60.00 

remesel
né tvorivé 
dielne:2, 
prednášky:
2, 
premietanie 
filmov:2, 
koncert:1, 
tanečný 
dom:1, 
tanečný 
workshop:5  

24.10.2021 Molnárová 
technika pre 
folklórne súbory 

školenie, 
workshop 

Workshop Molnárovej techniky k 
výskumu. 

FS 
Zemplín, 
Štefániková 
1285, 
Michalovce 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

mládež 
15-18 
rokov, 
dospelí, 
odborná 
verejnosť 

3 24 
(24/0) 

680
.00 

 
0.00 

Worksho
p: 1 Spolu: 1 

15.11.2021 Molnárová 
technika pre 
folklórne súbory 

školenie, 
workshop 

Workshop Molnárovej techniky k 
výskumu. 

SĽUK 
Bratislava, 
Balkánska 
31/66, 
Bratislava - 
Rusovce 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

dospelí
, odborná 
verejnosť 

3 15 
(15/0) 

 
633.26 

0.
00 

Worksho
p: 1 Spolu: 1 

10.12.2021 Metodika 
folklóru  

prednášk
a, 
prezentácia, 
seminár, 
školenie 

Webinár, on-line seminár. Téma: V 
Parchovenoch taka mouda, na kabace harom 
fodra, ukážky tradičného odevu obce 
Parchovany. Lektor: Jozef Topoľovský, 
vedúci DFSk Parchovianka Hostia: rodina 
Topoľovských. Prihlasovanie: 
marianna.svorenova@ckkk.sk 

Kulturpar
k, Kukučínova 
2, 040 01 
Košice 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

mládež 
15-18 
rokov, 
dospelí, 
odborná 
verejnosť 

5 56 
(56/0) 

0.0
0 

0.
00 

Prednášk
a: 1 Spolu: 1 



 

   

14.12.2021 Molnárová 
technika pre 
folklórne súbory 

školenie, 
workshop 

Workshop Molnárovej techniky k 
výskumu. 

FS 
Zemplín, 
Štefániková 
1285, 
Michalovce 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

mládež 
15-18 
rokov, 
dospelí, 
odborná 
verejnosť 

3 12 
(12/0) 

163
5.30 

7
50.00 

Worksho
p: 1 Spolu: 1 

26.12.2021 Medzinárodné 
stretnutie 
Betlehemských 
pastierov - online 

divadelné 
predstavenie, 
festival 

Tradíciu Vianoc, betlehemské zvyky, 
ľudové vianočné hry o narodení Ježiška, tak 
ako sa tradujú u nich doma, nám predvedú 
Betlehemský pastieri zo Slovenska a 
Maďarska 26. decembra od 18:00, ktoré si 
môžete pozrieť z pohodlia domova na našom 
YouTube kanáli. 

Moldava 
Galeria, 
Hlavná 52, 
045 01 
Moldava nad 
Bodvou 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

deti 
predškoláci 
1-6 rokov, 
školáci 6-15 
rokov, 
mládež 15-
18 rokov, 
dospelí, 
seniori, 
odborná 
verejnosť 

44 551 
(551/0) 

250
0.00 

0.
00 

Divadeln
é 
predstavenie
: 1 Spolu: 1 

Spolu: 45 
 
Aktivity odboru ZUČ 

Termín Názov projektu  Forma Stručný popis projektu Miesto 
konania 

Organizátor/ 
spoluorgani-
zátor 

Cieľová 
skupina 

Počet 
účinku-
júcich 

Počet 
účast-
níkov 

Výdaje 
(€) 

Príjmy 
(€) 

Aktivity v 
rámci 
podujatia 

19.2.2021 Fotokonzultácie 
I. 

seminár Metodická pomoc pre fotografov pri výbere 
diel na regionálnu súťaž amatérskej 
fotografie AMFO a odporúčania pre ďalšiu 
tvorbu. Konzultácie sa uskutočnia online 
formou s lektorom Ing.Igorom Šimk 

Košice, 
Hrnčiarska 9, 
Košice 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

školáci 6-
15 rokov, 
mládež 15-
18 rokov, 
dospelí, 
seniori 

2 12 
(12/0) 

60.00 0.00 Seminár: 
1 Spolu: 1 

23.2.2021 Fábry 50 - online 
výstava 

festival V rámci projektu Interreg SK/HU - Fábry 50 
sme organizovali online prehliadku putovnej 
výstavy. Touto výstavou sme chceli 
pripomenúť Zoltána Fábryho a jeho dielo, 
zveľaďovať nám zverené dedičstvo a 
odovzdávať jeho myšlienky ďalej. 

Moldava 
Galeria, 
Hlavná 52, 
045 01 
Moldava nad 
Bodvou 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

mládež 15-
18 rokov, 
dospelí, 
seniori, 
odborná 
verejnosť 

2 8 (8/0) 0.00 0.00 Festival: 1 
Konfereni
ce: 8 
Spolu: 9 

18.3.2021 Fotokonzultácie  
II. 

seminár Metodická pomoc pre fotografov z okresu 
Michalovce, Sobrance a Trebišov k súťaži 
amatérskej fotografie AMFO. Podujatie sa 

Košice, 
Hrnčiarska 9, 
Košice 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

školáci 6-
15 rokov, 
mládež 15-
18 rokov, 

2 8 (8/0) 0.00 0.00 Seminár: 
1 Spolu: 1 



 

   

uskutoční online formou s lektorom Ing. 
Igorom Šimkom. 

dospelí, 
seniori 

19.3.2021 AMFO 2021   regionálna 
súťaž  

AMFO - regionálna súťaž amatérskej 
fotografie pre Košice a Košice-okolie. Z 
dôvodu pandémie sa súťaž uskutoční online 
formou. Súčasťou podujatia bude aj online 
rozborový seminár pre zúčastnených 
autorov - dňa 29.3.2021 

Košice, 
Hrnčiarska 9, 
Košice 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

školáci 6-
15 rokov, 
mládež 15-
18 rokov, 
dospelí, 
seniori 

4  28 
(28/0) 

270.00 0.00 Súťaž:1 
Rozborov
ý 
seminár: 
1 Spolu: 2 

 8.4.2021 - 
8.10.2021 

REC-PLAY  súťaž Regionálna súťaž pre autorov z Košíc a 
okolia s postupom ocenených snímkov na 
krajskú súťaž amatérskej filmovej tvorby 
Cineama 2021. Zasasdnutie poroty sa 
uskutoční online. Súčasťou podujatia bude 
online rozborový seminár pre autorov s 
členmi poroty. 

Košice, 
Hrnčiarska 9, 
Košice 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

školáci 6-
15 rokov, 
mládež 15-
18 rokov, 
dospelí 

3  14 
(14/0) 

 80.00 0.00 Súťaž:1 
Rozborov
ý 
seminár: 
1 Spolu: 2 

13.4.2021 KONZULTÁCIE 
pre výtvarníkov 

seminár  Online vzdelávacie podujatie pre 
neprofesionálnych výtvarníkov s cieľom 
prípravy a výberu diel na krajskú súťaž a 
výstavu neprofesionálnej výtvarnej tvorby 
Výtvarné spektrum Košického kraja. 

Košice, 
Hrnčiarska 9, 
Košice 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

mládež 15-
18 rokov, 
dospelí, 
seniori 

2 15 
(15/0) 

0.00 0.00 Seminár: 
1 Spolu: 1 

24.5.2021 I. Vászonra fél! workshop Zážitkové maľovanie v Galérií CKKK s 
lektorkou Lenkou Nagyovou. 

Moldava 
Galeria, 
Hlavná 52, 
045 01 
Moldava nad 
Bodvou 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

školáci 6-
15 rokov, 
mládež 15-
18 rokov, 
dospelí, 
seniori, 
odborná 
verejnosť 

1 13 
(0/13) 

1590.00 65.00 Worksho
p: 1 
Spolu:1 

31.5.2021 1. RE#kreácie - 
Zelená 

workshop Tvorivá dielňa pre dospelých. Výroba 
flowerboxu s Beou Zelenou v Galérií CKKK. 

Moldava 
Galeria, 
Hlavná 52, 
045 01 
Moldava nad 
Bodvou 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

dospelí, 
seniori 

1 9 (0/9) 0.00 35.00 Tvorivá 
dielňa: 1 
Spolu: 1 

1.6.2021 1. Umenie ťa 
dobehne - 
Garagulya 

divadelné 
predstavenie 

Hudobno-rozprávkové predstavenie s 
Garagulya Teátrum v Moldave nad Bodvou a 
vo Dvorníkoch. 

Moldava 
Galeria, 
Hlavná 52, 
045 01 
Moldava nad 
Bodvou 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

deti 
predškoláci 
1-6 rokov, 
školáci 6-
15 rokov, 

2 70 
(70/0) 

0.00 0.00 Predstave
nia: 2 
Spolu: 2 



 

   

mládež 15-
18 rokov 

 9.6.2021 -  
18.7.2021 

VÝTVARNÉ 
SPEKTRUM 
Košického kraja 

súťaž, 
výstava 

Krajská postupová súťaž neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby s postupom ocenených diel 
do celoštátneho kola. Vyhlasovateľom je z 
poverenia MK SR Národné osvetové 
centrum Bratislava. Autori prihlasujú svoje 
diela do súťaže v jednotlivých kategóriách. 

Východoslov
enské 
múzeum 
Košice, Nám 
Maratónu 
mieru 2, 
Košice 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

mládež 15-
18 rokov, 
dospelí, 
seniori, 
odborná 
verejnosť 

84 390 
(390/0) 

2231.00 0.00 Súťaž: 
1Výstava: 
1 Spolu: 2 

15.6.2021 
- 
16.6.2021 

3. Umenie ťa 
dobehne - 
Kuttyomfitty 

divadelné 
predstavenie 

Tanečno-divadelné predstavenie s 
Kuttyomfitty Társulat pre deti ZŠ ČSA-
Moldava nad Bodvou, Nižný Lánec, Buzica, 
Dvorníky a pre DFS Kis Ilosvai 

Moldava 
Galeria, 
Hlavná 52, 
045 01 
Moldava nad 
Bodvou 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

deti 
predškoláci 
1-6 rokov, 
školáci 6-
15 rokov, 
mládež 15-
18 rokov, 
dospelí 

2 180 
(180/0) 

0.00 0.00 Predstave
nia: 5 
Spolu: 5 

15.6.2021 2. Umenie ťa 
dobehne - 
Herczeg Mária 

divadelné 
predstavenie
, tvorivá 
dielňa 

Tvorivá dielňa a bábkové divadlo pre deti ZŠ 
Buzica a ZŠ Nižný Lánec. 

Moldava 
Galeria, 
Hlavná 52, 
045 01 
Moldava nad 
Bodvou 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

deti 
predškoláci 
1-6 rokov, 
školáci 6-
15 rokov, 
mládež 15-
18 rokov 

1  70 
(70/0) 

 0.00  0.00 Divadelné 
predstave
nia: 2 
Tvorivé 
dielne: 2 
Spolu: 4  

16.6.2021 Hviezdoslavov 
kubín, 67. ročník  

prednes, 
súťaž 

 Postupová súťaž a prehliadka v umeleckom 
prednese poézie a prózy, v tvorbe 
recitačných kolektívov a divadiel poézie, 
mládeže a dospelých. Cieľom súťaže je 
nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie nadania 
a umecko-odborný rast jednotlivcov a 
kolektívov. 

Košice, 
Verejná 
knižnica 
J.Bocatia, 
Hviezdoslavo
va 5, Košice 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

 mládež 15-
18 rokov, 
dospelí 

28 41 
(41/0) 

 269.63 0.00 Súťaž: 1 
Rozborov
ý 
seminár: 
1 Spolu: 2 

16.6.2021 3. Umenie ťa 
dobehne - 
Kuttyomfitty - 
Rožnava 

divadelné 
predstavenie 

Hudobno tanečné predstavenie pre deti DFS 
Borostyán. 

FS 
Borostyán, 
Čučmianska 
dlhá 26., 
Rožnava 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

deti 
predškoláci 
1-6 rokov, 
školáci 6-
15 rokov, 
mládež 15-

2 20 
(20/0) 

0.00 0.00 Divadelné 
predstave
nie: 1 
Spolu: 1 



 

   

18 rokov, 
dospelí 

21.6.2021 II. Vászonra fel! workshop Zážitkové maľovanie s Vierou Nagyovou v 
Galérií CKKK. 

Moldava 
Galeria, 
Hlavná 52, 
045 01 
Moldava nad 
Bodvou 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

školáci 6-
15 rokov, 
mládež 15-
18 rokov, 
dospelí, 
seniori 

1  6 (0/6) 0.00 30.00 Worksho
p: 1 
Spolu:1 

28.6.2021 Aprók tánca workshop Tanečný domček pre deti s rodičmi Moldava 
Galeria, 
Hlavná 52, 
045 01 
Moldava nad 
Bodvou 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

deti 
predškoláci 
1-6 rokov 

5 25 
(25/0) 

250.00 0.00 Worksho
p: 1 
Spolu:1 

1.7.2021 -  
30.9.2021 

Umenie v čitárni 
- Kristína 
Ambrišková, 
obrazy 

festival V priestoroch čitárne Centrálnej požičovne 
knižnice v Košiciach predstavíme čitateľom v 
nasledujúcom období tvorbu 
neprofesionálnych výtvarníkov z Košického 
kraja. Sériu výstav začíname tvorbou Kristíny 
Ambriškovej z Košíc. 

Košice, 
Verejná 
knižnica 
J.Bocatia, 
Hviezdoslavo
va 5, Košice 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

školáci 6-
15 rokov, 
mládež 15-
18 rokov, 
dospelí, 
seniori, 
odborná 
verejnosť 

1 1230 
(1230/0) 

0.00 0.00 Festival: 1  
Spolu:1 

2.7.2021 - 
23.7.2021 

Krížikové 
čaro/Keresztsze
mes varázslat 

výstava  Výstava ručných prác Evy Bodnár Moldava 
Galeria, 
Hlavná 52, 
045 01 
Moldava nad 
Bodvou 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

dospelí, 
seniori 

2 51 
(51/0) 

0.00 0.00 Výstava: 
1  
Spolu: 1 

7.7.2021 Szalon- literárny 
večierok I. 

prednáška "...som duša, túžim žiť!" Kronika posledných 
mesiacov Miklósa Radnótiho 

Moldava 
Galeria, 
Hlavná 52, 
045 01 
Moldava nad 
Bodvou 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

mládež 15-
18 rokov, 
dospelí, 
seniori, 
odborná 
verejnosť 

1  30 
(30/0) 

375.00 0.00 Prednášk
a: 1 
Spolu:1 

7.7.2021 4. Umenie ťa 
dobehne - 
Kuttyomfitty - 
Detský tábor 

divadelné 
predstavenie  

Hudobno tanečné predstavenie pre deti v 
detskom folklornom tabore. 

Krásnohorská 
Dlhá Lúka, 
Krásnohorská 
Dlhá Lúka 
165 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

deti 
predškoláci 
1-6 rokov, 
školáci 6-
15 rokov, 

2 130 
(130/0) 

0.00 € 0.00 € Divadelné 
predstave
nie: 1 
Spolu: 1 



 

   

mládež 15-
18 rokov, 
dospelí 

12.7.2021 RE#kreácie - Rigó tvorivá 
dielňa  

Tvorivá dielňa pre dospelých. Výroba 
ošatiek zo šáchora s Vojtechom Rigóm v 
Galérií CKKK. 

Moldava 
Galeria, 
Hlavná 52, 
045 01 
Moldava nad 
Bodvou 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

mládež 15-
18 rokov, 
dospelí, 
seniori 

1 9 (0/9) 0.00 45.00 Tvorivá 
dielňa: 1 
Spolu: 1 

19.7.2021 
-  
23.7.2021 

Denný vidiecky 
remeselný tábor 
Remeselníček, 4. 
ročník 

tábor Denný vidiecky remeselný tábor 
Remeselníček pre deti od 8-13 rokov, 
zameraný na tradičné remeslá, aktívne 
trávenie voľného času zážitkovou formou. 

Herľany, ÚVZ 
TU Košice, 
044 46 
Herľany 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

školáci 6-
15 rokov 

0 40 
(12/28) 

3328.07 1385.00 Tábor: 1  
Tvorivé 
dielne: 4  
Aktivity: 
10  
Spolu: 15 

26.7.2021 III. Vászonra fel! workshop Zážitkové maľovanie s Vierou Nagyovou v 
Galérií CKKK. 

Moldava 
Galeria, 
Hlavná 52, 
045 01 
Moldava nad 
Bodvou 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

školáci 6-
15 rokov, 
mládež 15-
18 rokov, 
dospelí, 
seniori 

1 7 (0/7) 0.00 35.00 Worksho
p: 1 
Spolu:1 

4.8.2021 Szalon- literárny 
večierok II. 

beseda, 
prednáška 

Prednáška o živote a tvorbe popredného 
prozaika Sándora Máraiho. 

Moldava 
Galeria, 
Hlavná 52, 
045 01 
Moldava nad 
Bodvou 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

mládež 15-
18 rokov, 
dospelí, 
seniori, 
odborná 
verejnosť 

3  32 
(32/0 

200.00 0.00 Prednášk
a: 1  
Prezentác
ia filmu: 1  
Spolu: 2 

23.8.2021 IV. Vászonra fel! workshop Zážitkové maľovanie s Lenkou Nagyovou v 
Galérií CKKK. 

Moldava 
Galeria, 
Hlavná 52, 
045 01 
Moldava nad 
Bodvou 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

školáci 6-
15 rokov, 
mládež 15-
18 rokov, 
dospelí, 
seniori 

1  12 
(0/12) 

0.00 60.00 Worksho
p: 1 
Spolu:1 

 27.8.2021 
- 
30.9.2021 

Tajomstvo 
prírody 

výstava  Poplenérová výstava výtvarných prác 
študentov Gymnázia Štefana Moysesa 

Moldava 
Galeria, 
Hlavná 52, 
045 01 
Moldava nad 
Bodvou 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

školáci 6-
15 rokov, 
mládež 15-
18 rokov, 
dospelí 

1  29 
(29/0) 

42 
248,00 
€ 

0.00 Výstava: 
1  
Spolu: 1 



 

   

27.8.2021 5. Umenie ťa 
dobehne - 
Herczeg Mária - 
Lurkó tábor 

divadelné 
predstavenie
, tvorivá 
dielňa 

Tvorivá dielňa a bábkové divadlo pre deti 
folklórneho tábora. 

FS Ilosvai, 
Veľká Ida, 
350 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

deti 
predškoláci 
1-6 rokov, 
školáci 6-
15 rokov, 
mládež 15-
18 rokov, 
dospelí 

1  65 
(65/0) 

 0.00  0.00 Predstave
nie: 1  
Tvorivá 
dielňa: 1  
Spolu: 2 

9.9.2021 - 
10.9.2021 

6. Umenie ťa 
dobehne - 
Bahorka 

Divadelné 
predstavenie 

Tanečno hudobné predstavenie v okolitých 
ZŠ a DFS. Buzica, Moldava nad Bodvou 
(ČSA+Salkaházy), DFS Kis Ilosvai. 

Moldava 
Galeria, 
Hlavná 52, 
045 01 
Moldava nad 
Bodvou 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

deti 
predškoláci 
1-6 rokov, 
školáci 6-
15 rokov, 
mládež 15-
18 rokov, 
dospelí 

8 240 
(240/0) 

0.00 0.00 Predstave
nia: 3 
Spolu: 3 

9.9.2021 3. RE#kreácie - 
Egyházy No.1 

Tvorivá 
dielňa  

Tvorivá dielňa pre dospelých. Plstenie s 
Dóra Egyházy v Galérií Ckkk. 

Moldava 
Galeria, 
Hlavná 52, 
045 01 
Moldava nad 
Bodvou 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

mládež 15-
18 rokov, 
dospelí, 
seniori 

1 8 (0/8) 0.00 40.00 Tvorivá 
dielňa: 1 
Spolu: 1 

10.9.2021 6. Umenie ťa 
dobehne - 
Bahorka - 
Rožnava 

divadelné 
predstavenie 

Tanečno-divadelné predstavenie pre deti FS 
Borostyán v Rožnave. 

FS 
Borostyán, 
Čučmianska 
dlhá 26., 
Rožnava 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

deti 
predškoláci 
1-6 rokov, 
školáci 6-
15 rokov, 
mládež 15-
18 rokov, 
dospelí 

8 20 
(20/0) 

0.00 0.00 Divadelné 
predstave
nie: 1 
Spolu: 1 

10.9.2021 Koncert Bahorka Koncert Folklórny Koncert "Pletykázó Asszonyok" v 
stodole v Ilosvai dome (Veľká Ida 350). 

FS Ilosvai, 
Veľká Ida, 
350 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

mládež 15-
18 rokov, 
dospelí, 
seniori 

8 50 
(50/0) 

0.00 0.00 Koncert: 
1 Spolu: 1 

13.9.2021 3. RE#kreácie - 
Egyházy No.2 

tvorivá 
dielňa 

Tvorivá dielňa pre dospelých. Plstenie s 
Dóra Egyházy v Galérií Ckkk. 

Moldava 
Galeria, 
Hlavná 52, 
045 01 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

mládež 15-
18 rokov, 
dospelí, 
seniori 

1 8 (0/8) 0.00 40.00 Tvorivá 
dielňa: 1 
Spolu: 1 



 

   

Moldava nad 
Bodvou 

17.9.2021 Aprók tánca workshop Tanečný domček pre deti s rodičmi Moldava 
Galeria, 
Hlavná 52, 
045 01 
Moldava nad 
Bodvou 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

deti 
predškoláci 
1-6 rokov 

3 21 
(21/0) 

300.00 0.00 Worksho
p: 1 
Spolu:1 

20.9.2021 V. Vászonra fel! workshop Zážitkové maľovanie s Lenkou Nagyovou v 
Galérií CKKK. 

Moldava 
Galeria, 
Hlavná 52, 
045 01 
Moldava nad 
Bodvou 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

školáci 6-
15 rokov, 
mládež 15-
18 rokov, 
dospelí, 
seniori 

1 13 
(0/13) 

 0.00 65.00 Worksho
p: 1 
Spolu:1 

 24.9. 2021 
-  
26.9.2021 

Festival starého 
umenia, 29. 
ročník 

festival Festival,sa koná v rámci dní Európskeho 
kultúrneho dedičstva.Každoročne sa 
realizuje s novými účinkujúcimi a výstavami, 
ktoré sú súčasťou festivalu.Takto sú 
podporovaní a zviditeľňovaní regionálny 
umelci.Festivalom je prezentovaná dobová 
historická hudba. 

Svinica,romá
nsko - 
gotický 
kostol, 
Svinica 49, 
044 45 
Bidovce, 
Východoslov
enské 
múzeum 
Košice  

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

školáci 6-
15 rokov, 
mládež 15-
18 rokov, 
dospelí, 
seniori, 
odborná 
verejnosť 

39 113 
(79/34 

4862.82 34.00 Sprievodn
é aktivity: 
8 Spolu: 8 

1.10.2021 
- 
20.12.2021 

Umenie v čitárni 
- Zuzana 
Molitorisová, 
obrazy  

výstava Centrum kultúry Košického kraja v 
spolupráci s Verejnou knižnicou J.Bocatia 
ponúknu milovníkom umenia v čitárni 
Centrálnej požičovne VKJB výber z tvorby 
insitnej výtvarníčky Zuzany Molitorisovej z 
Košíc. 

Košice, 
Verejná 
knižnica 
J.Bocatia, 
Hviezdoslavo
va 5, Košice 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

školáci 6-
15 rokov, 
mládež 15-
18 rokov, 
dospelí, 
seniori, 
odborná 
verejnosť 

1 612 
(612/0) 

0.00 0.00 Výstava: 
1 Spolu: 1 

18.10.2021 VI. Vászonra fel! workshop Zážitkové maľovanie s Vierou Nagyovou v 
Galérií CKKK. 

Moldava 
Galeria, 
Hlavná 52, 
045 01 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

školáci 6-
15 rokov, 
mládež 15-
18 rokov, 

1 10 
(0/10) 

0.00 0.00 Worksho
p: 1 
Spolu:1 



 

   

Moldava nad 
Bodvou 

dospelí, 
seniori 

28.10.2021 Szalon-literárny 
večierok III. 

prednáška "Železničná stanica" literárny večierok z diel 
Attilu Józsefa 

Moldava 
Galeria, 
Hlavná 52, 
045 01 
Moldava nad 
Bodvou 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

mládež 15-
18 rokov, 
dospelí, 
seniori 

1 19 
(19/0) 

 375.00 0.00 Prednášk
a: 1 
Spolu: 1 

10.11.2021 Aprók tánca workshop Tanečný domček pre deti s rodičmi Veľká Ida, 
Veľká Ida 42, 
044 55 Veľká 
Ida 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

školáci 6-
15 rokov 

6 15 
(15/0) 

300.00 0.00 Workhop: 
1 Spolu: 1 

12.11.2021 
- 
13.11.2021 

Tvorivý relax - 
workshop  

workshop Podujatie je určené neprofesionálnym 
výtvarníkom, ktorí si chcú vyskúšať prácu na 
hrnčiarskom kruhu, namaľovať obraz ako aj 
objaviť výtvarnú techniku netkanej textílie. 
Účastníci budú tvoriť pod vedením 
skúsených lektorov. 

Košice, 
Hrnčiarska 9, 
Košice 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

mládež 15-
18 rokov, 
dospelí, 
seniori 

0 14 
(14/0) 

1430.00 0.00 Worksho
p: 1 
Spolu:1 

15.11.2021 VII. Vászonra fel! tvorivá 
dielňa 

Zážitkové maľovanie s Lenkou Nagyovou. Moldava 
Galeria, 
Hlavná 52, 
045 01 
Moldava nad 
Bodvou 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

školáci 6-
15 rokov, 
mládež 15-
18 rokov, 
dospelí, 
seniori 

1 5 (0/5) 0.00 0.00 Tvorivá 
dielňa: 1 
Spolu: 1 

15.11.2021 Výstava Zoltána 
Fábryho 

výstava  Touto výstavou sme chceli pripomenúť 
Zoltána Fábryho a jeho dielo, zveľaďovať 
nám zverené dedičstvo a odovzdávať jeho 
myšlienky ďalej. Fábryho tvorba hrá dôležitú 
úlohu v dejinách maďarskej literatúry na 
Slovensku. 

Moldava 
Galeria, 
Hlavná 52, 
045 01 
Moldava nad 
Bodvou 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

mládež 15-
18 rokov, 
dospelí, 
seniori, 
odborná 
verejnosť 

1 15 
(15/0) 

0.00 0.00 Výstava: 
1 Spolu: 1 

20.12.2021 VIII. Vászonra fel 
- výstava 

výstava Výstava zhotovených diel podujatia 
Vászonra fel! ONLINE 

Moldava 
Galeria, 
Hlavná 52, 
045 01 
Moldava nad 
Bodvou 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

školáci 6-
15 rokov, 
mládež 15-
18 rokov, 
dospelí, 
seniori 

0 20 
(20/0) 

0.00 0.00 Výstava: 
1 Spolu: 1 

20.12.2021 Adventná 
hudobná 
pobožnosť 

koncert Koncert s Evou Korpásovou. Moldava 
Galeria, 
Hlavná 52, 
045 01 

Centrum 
kultúry 
Košického 
kraja, Košice 

školáci 6-
15 rokov, 
mládež 15-
18 rokov, 

5 30 
(30/0) 

400.00 0.00 Koncert: 
1 Spolu: 1 



 

   

Moldava nad 
Bodvou 

dospelí, 
seniori 

Spolu: 89 
 
Aktivity Hvezdárne a planetária v Medzeve 

Termín Názov projektu  Forma Stručný popis projektu Miesto 
konania 

Organizátor/ 
spoluorganizátor 

Cieľová 
skupina 

Počet 
účinkujúcich 

Počet 
účastníkov Výdaje (€) Príjmy 

(€) 

Aktivity v 
rámci 

podujatia 
14.3.2021 Svetový deň 

hvezdární a 
planetárií  

prezentácia Online prezentácie: 
Časová os prieskumu 

vesmíru  

Web CKKK CKKK široká 
verejnosť 

2 0 0,00 0,00 Online 
prezentácia 
slov. jazyk: 1                           
Online 
prezentácia 
maď. jazyk: 1                                 
Spolu: 2 

24.3.2021 Ochrana pred 
požiarmi očami 

detí 

Súťaž Literárna hasičská súťaž Hvezdáreň a 
planetárium 

Medzev 

DHZ 
Medzev/CKKK 

žiaci ZŠ a SŠ 1 2 0,00 0,00 Súťaž: 1                         
Spolu: 1 

24.3.2021 Staň sa 
požiarnikom X. 

súťaž, 
výstava 

Pod záštitou Centra 
kultúry Košického kraja sa 

uskutočnil X. ročník 
výtvarnej súťaže Staň sa 

požiarnikom. Témou 
podujatia bola História 

hasičstva. 

Hvezdáreň a 
planetárium 

Medzev 

CKKK/DHZ 
Medzev 

žiaci MŠ, ZŠ a 
SŠ 

1 67 5,50 0,00 Súťaž: 1                      
Výstava: 1                     
Spolu: 2 

31.3.2021 Čo vieš o 
hviezdach? 

súťaž Regionálne kolo 31. 
ročníka astronomickej 

súťaže Čo vieš o 
hviezdach? 

Hvezdáreň a 
planetárium 

Medzev 

CKKK žiaci ZŠ a SŠ 1 3 7,80 0,00 Súťaž: 1                         
Spolu: 1 

12.4.2021 Svetový deň 
letectva a 

kozmonautiky 

prezentácia Online prezentácia ku 60. 
výročiu letu prvého 
človeka do vesmíru 

Web CKKK CKKK/Michal 
Vojsovič 

široká 
verejnosť 

2 0 0,00 0,00 Online 
prezentácia: 
1                                                           
Spolu: 1 

19.4.2021 Vesmír očami 
detí 

súťaž, 
výstava 

Regionálne kolo XXXIV. 
ročníka výtvarnej súťaže 

Vesmír očami detí  

Hvezdáreň a 
planetárium 

Medzev 

CKKK/SUH 
Hurbanovo 

žiaci MŠ, ZŠ a 
SŠ 

1 87 3,90 0,00 Súťaž: 1                      
Výstava: 1                     
Spolu: 2 

24.5.2021 Staň sa 
ilustrátorom X. 

súťaž, 
výstava 

10. ročník literárno–
výtvarnej súťaže Staň sa 

ilustrátorom 

Hvezdáreň a 
planetárium 

Medzev 

CKKK žiaci MŠ, ZŠ  1 157 6,30 0,00 Súťaž: 1                      
Výstava: 1                     
Spolu: 2 



 

   

10.6.2021 Čiastočné 
zatmenie Slnka 

DOD, 
pozorovanie 

Verejné pozorovanie 
čiastočného zamenia 

Slnka. 

Hvezdáreň a 
planetárium 

Medzev 

CKKK široká 
verejnosť 

2 18 0,00 6,00 Pozorovanie: 
1                                         
Spolu: 1 

18.6.2021 Verejné 
pozorovanie v 

Medzeve 

pozorovanie Verejné pozorovanie  
Slnka a Mesiaca pre 

širokú verejnosť. 

Medzev CKKK široká 
verejnosť 

2 43 0,00 0,00 Pozorovanie: 
1                                     
Spolu: 1 

21.6.2021 "O Rudohorí" súťaž, 
výstava 

1. Ročník výtvarno – 
literárnej súťaže a súťaže 
krátkych filmov s názvom 
„Ako vidím Rudohorie“. 

Hvezdáreň a 
planetárium 

Medzev 

MAS 
Rudohorie/CKKK 

žiaci MŠ, ZŠ 1 56 0,00 0,00 Súťaž: 1                      
Výstava: 1                     
Spolu: 2 

26.6.2021 Historický vláčik 
v Medzeve 

prednáška, 
pozorovanie 

Sprievodné podujatia vo 
Hvezdárni a planetáriu ku 

návšteve historického 
vláčika v Medzeve. 

Hvezdáreň a 
planetárium 

Medzev 

Detská železnica 
Košice/CKKK 

široká 
verejnosť 

3 77 0,00 62,00 Prednáška: 3        
Pozorovanie: 
1              
Spolu: 4 

13.08.2021 
- 

02.09.2021 

Verejné večerné 
pozorovanie v 

Medzeve 

pozorovanie Verejné večerné 
pozorovanie pre širokú 

verejnosť. 

Medzev CKKK široká 
verejnosť 

2 45 0,00 0,00 Pozorovanie: 
2                
Spolu: 2 

18. - 19. 
08. 2021  

ESA 2021 prehliadka Astronómovia na 
bicykloch,výmena 

skúseností. 

Hvezdáreň a 
planetárium 

Medzev 

CKKK odborná 
verejnosť 

2 2 0,00 8,00 Workshop: 1                 
Spolu: 1 

1.9.2021 - 
30.11.2021 

Neformálne 
stretnutia 
rodičov s 

predškolákmi 

tvorivá 
dielna 

Vzdelávanie predškolákov 
hravou formou. 

Hvezdáreň a 
planetárium 

Medzev 

CKKK rodičia s 
detmi 1-5 

rokov 

2 135 0,00 31,00 Tvorivá 
dielna: 8            
Spolu: 8 

23.9.2021 Veda hrou otvorené 
hodiny fyziky 

V rámci projektu Kultúru 
a vedu do regiónov 

pripravila naša Hvezdáreň 
a planetárium Medzev 
podujatie Veda hrou. 

"Podujatia z verejných 
zdrojov podporil Fond na 

podporu umenia" 

Hvezdáreň a 
planetárium 

Medzev 

CKKK žiaci MŠ, ZŠ a 
SŠ 

4 100 725,64 0,00 Prednáška: 5                 
Pokusy: 5              
Pozorovanie: 
1             
Tvorivé 
dielne: 2           
Spolu: 13 

24.9.2021 Európska noc 
výskumníkov 

DOD, 
otvorené 

hodiny fyziky 

Sprievodné podujatia ku 
projektu FPU "Veda 

hrou". 

Hvezdáreň a 
planetárium 

Medzev 

CKKK široká 
verejnosť 

4 54 20,92 0,00 Prednáška: 3                 
Pokusy: 3                                                     
Spolu: 6 

24.9.2021 Výstava o 
hámroh Viliama 

Gedeona 

vernisáž, 
výstava 

  Vernisáž výstavy Viliama 
Gedeona o hámroh v 

priestoroch hvezdárne. 

Hvezdáreň a 
planetárium 

Medzev 

MsKs 
Medzev/CKKK 

široká 
verejnosť 

20 67 0,00 0,00 Vernisáž: 1                      
Výstava: 1                     
Spolu: 2 



 

   

01.10. - 
04.10.2021 

100 hodín 
astronómie 

pozorovanie, 
prednáška, 

tvorivá 
dielna 

V rámci výzvy 
Medzinárodnej 

astronomickej únie IAU sa 
vo Hvezdárni a planetáriu 

Medzev uskutočnilo 
podujatie 100 hodín 

astronómie. 

Hvezdáreň a 
planetárium 

Medzev 

CKKK široká 
verejnosť 

2 35 0,00 9,00 Prednáška: 1                 
Pozorovanie: 
1                         
Tvorivá 
dielna: 1                             
Spolu: 3 

celý rok Prednášky v 
planetáriu 

vzedelávanie, 
prednáška  

Vzdelávacie aktivity pre 
širokú verejnosť v 

planetáriu. 

Hvezdáreň a 
planetárium 

Medzev 

CKKK široká 
verejnosť 

1 141 0,00 205,00 Prednášky: 
30                
Spolu: 30 

celý rok Astronómia pre 
odbornú 
verejnosť 

vzdelávanie, 
expedícia, 

pozorovanie 

Výjazdy a pozorovania 
rôznych úkazov bez 

možnosti prístupu laickej 
verejnosti. 

KSK CKKK odborná 
verejnosť 

1 39 0,00 0,00 Pozorovanie 
meteorických 
rojov: 5                                
Workshopy a 
metodické 
stretnutia: 4                    
Spolu: 9 

celý rok Vzdelávanie pre 
deti a mládež 

vzedelávanie, 
prednáška, 

pozorovanie 

Vzdelávacie aktivity pre 
MŠ, ZŠ a SŠ. Astronómia a 
príbuzné prírodné vedy. 

Pozorovania dennej a 
nočnej oblohy. 

Astronomické tvorivé 
dielne. Fyzikálne 

experimenty 

Hvezdáreň a 
planetárium 

Medzev, 
Školy ÚBaR 

CKKK žiaci MŠ, ZŠ a 
SŠ 

2 163 0,00 197,00 Prednášky: 
10    
Pozorovanie: 
6            
Tvorivé 
dielne: 2            
Spolu: 18 

celý rok Vzdelávanie pre  
širokú verejnosť 

vzdelávanie, 
prednáška, 

pozorovanie 

Vzdelávacie aktivity pre 
širokú verejnosť. 

Astronómia a príbuzné 
prírodné vedy. 

Pozorovania dennej a 
nočnej oblohy 

Hvezdáreň a 
planetárium 

Medzev 

CKKK široká 
verejnosť 

2 344 0,00 723,00 Prednášky: 
49    
Pozorovanie: 
35         
Vedecká 
hračka: 4          
Spolu: 88 

Spolu: 199 
 

 
Návštevy v Pamätnom dome Zoltána Fábryho v Štóse a v Sieni bojovej slávy v Dargovskom priesmyku 

Termín Názov 
projektu  Forma Stručný popis 

projektu Miesto konania Organizátor/ 
spoluorganizátor 

Cieľová 
skupina 

Počet 
účinkujúcich 

Počet 
účastníkov 

Výdaje 
(€) 

Príjmy 
(€) 



 

   

1.1.2021 
- 31. 1.2021 

Návštevy v 
Pamätnom 

dome Zoltána 
Fábryho 

prehliadka 

Návštevy v 
"Pamätnom dome" pre 

širokú verejnosť. – 
celoročné návštevy v 

pamätnom dome. 
Prehliadky expozície a 

kníh, odborné návštevy. 

Pamätný dom 
Zoltána Fábryho, Štós 

189, 044 26 Štós 

 Centrum 
kultúry Košického 

kraja, Košice 

mládež 
15-18 rokov, 

dospelí, 
seniori, 

odborná 
verejnosť 

1 102 
(12/90) 0.00 € 260.00 

€ 

1.4.2021 
- 31.4.2021 

Sieň bojovej 
slávy expozícia 

V Sieni bojovej slávy 
sú stála expozícia a malé 
kino pre 30 divákov na 

premietanie 
dokumentov s 

tematikou II. svetovej 
vojny a oslobodenia. 

Expozíciou sú 
informačné panely o 

vojenských operáciách v 
Slanských vrchoch v 

decembri 1944 a januári 
1945. 

Dargovský 
priesmyk, Pamätník 

víťazstva v 
Dargovskom 
priesmyku 

Centrum 
kultúry Košického 

kraja, Košice 

 deti 
predškoláci 
1-6 rokov, 

školáci 6-15 
rokov, 

mládež 15-18 
rokov, 

dospelí, 
seniori, 

odborná 
verejnosť 

0 934 
(643/291) 0.00 € 607.50 

€ 

Spolu: 1036 
 
 

 



 

   

 

Fotodokumentácia  

 
 
  

 

 

 

AFS EUROFOLK 2021 

Harmoňija hrala - vzdelávacie a zábavné podujatie určené školám 



 

   

 
 
  

 

 

Aprók tánca - podpora aktivít v oblasti tradičnej ľudovej kultúry pre rodiny s malými deťmi  
 



 

   

 
  

 

 

Betlehemskí pastieri  

Adventná hudobná pobožnosť  
- koncert Éva Korpás   

 

 

Šľachta Abovskej stolice v novoveku  
- publikácia vydaná CKKK v roku 2021 

Propagácia odbornej metodickej publikácie na podujatiach  
- Tance a zvyky Abova   



 

   

 
 
  

 

 

Szalon - cyklus literárnych večerov s prednáškami 
o básnikoch maďarskej literatúry 

 

 

 

Výstavy Zoltána  Fábryho 



 

   

 
 
  

 

 

 

Metodika folklóru - cyklus vzdelávacích aktivít 
 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  

Podujatia zážitkového 
maľovania  

Vászonra fel!  - Namaľuj svoj 
svet!  

 

 

 

 

Umenie ťa dobehne  



 

   

 
 
  

 

 

 

Verejné pozorovania oblohy  
- podujatia pre deti, mládež a dospelých  



 

   

 
 
  

 

 

 

Tvorivý relax – workshop pre výtvarníkov 

RE#kreácie – tvorivé dielne zamerané na rôzne techniky určené 
širokej verejnosti a záujemcom o tvorivú činnosť 

 



 

   

 
 
  

 

 

Denný vidiecky remeselný tábor Remeselníček  
 



 

   

 
 
  

 

 

 
 

Molnárova technika  

šicKE-košicKE 
 - stretnutia priateľov folklóru 

 



 

   

 
 
  

 

 

VÝTVARNÉ SPEKTRUM KOŠICKÉHO KRAJA  
– krajská súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby 

 

 

Umenie v čitárni – výstavy autorskej tvorby  
neprofesionálnych výtvarníkov Košického kraja   

 


