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Kultúra je zdrojom rozvoja a kvality života i životného prostredia obyvateľov miest a obcí, ich
návštevníkov i potenciálnych investorov.
Kultúra je verejná otázka. Pri jej zanedbaní, dochádza k závažným škodám vo fungovaní sociálneho
aj ekonomického systému.
Jedným zo základných predpokladov pre zachovávanie a rozvíjanie kultúrnych hodnôt je
dostatočné množstvo finančných prostriedkov potrebné na realizáciu rôznorodých kultúrnych
aktivít. Ich množstvo však je priamo úmerné hospodársko-ekonomickej situácii obce a regiónu.
Jednou z našich priorít musí byť, aby sa aj kultúrne dianie stalo v čo najväčšej miere prvkom
sociálno-ekonomického rozvoja regiónu, aby ten spätne mal dostatok zdrojov na financovanie
kultúry.
Obec Smižany má vzhľadom na svoje administratívno-správne postavenie a geografickú polohu
v porovnaní s inými sídlami špecifický kultúrny model so štandardom kultúrnej vybavenosti.
Buduje sa viac rokov a odvíja sa od kultúrnej úrovne obyvateľstva, tradícií, ale predovšetkým od
spoločensko-ekonomického potenciálu a materiálno-technického vybavenia kultúrnych zariadení.

OBECNÉ KULTÚRNE CENTRUM
OKC ako základná organizačná jednotka podieľajúca sa na rozvoji kultúry obce organizačne
spravuje kultúrny dom ( kino) a kaštieľ,(turisticko-informačnú kanceláriu, osvetové kultúrne
stredisko).

Personálne zabezpečenie organizácie
Celkovú činnosť OKC zabezpečujú a tvoria kmeňoví pracovníci ( 2 pracovníci na úseku
kultúry a 2 pracovníci na technickom úseku) a pracovníci na dohodu o pracovnej činnosti podľa
vzniknutých potrieb. Pri kmeňových zamestnancoch sú viaceré funkcie kumulované.
Všetci pracovníci zabezpečujú veľmi náročnú a manažérsky pomerne komplikovanú prácu,
preto musia spĺňať vysoké požiadavky a mať kompetencie nielen vo svojom odbore ale aj
kompetencie sociálne, metodické, kľúčové, emocionálne a disponovať aj sebakompetenciou.
Činnosť ekonomického úseku zabezpečujú pracovníci:
Riaditeľ OKC- riadi celkovú činnosť organizácie, zodpovedá za hospodárenie organizácie a jej
prevádzku. Zabezpečuje personálnu a kontrolnú činnosť organizácie. Dbá o technický a personálny
rozvoj a koordináciu činnosti na pracovisku.
Ekonóm – zabezpečuje finančné operácie a chod v ekonomickej oblasti, v personalistike, vybavuje
korešpondenciu a administratívu ( dohoda o pracovnej činnosti)
Oddelenie programu a spoločenského života a výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečuje
programový pracovník – navrhuje, pripravuje a realizuje kultúrne podujatia, zabezpečuje rozvoj
záujmových súborov v pôsobnosti a zriaďovateľskej funkcii organizácie, koordinuje systém
návštev.
Technický úsek je personálne obsadený správcom budovy pre KD a kaštieľ. Je to kumulovaná
funkcia (údržbár, elektrikár, javiskový majster, osvetľovač, zvukár, uvádzač v kine, vodič,
premietač kina, vylep plagátov...) a jednou upratovačkou.
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Plánujeme:
Činnosť turisticko-informačnej kancelárie a osvetového kultúrneho strediska / kaštieľ/, by
zabezpečoval 1 pracovník, ktorý by okrem poskytovania informácií o obci a regióne zabezpečoval
aj účtovnú a ekonomickú agendu.
ČINNOSŤ OKC:
OKC ako príspevková organizácia obce, plní svoje základné poslanie a to uspokojovanie
kultúrnych potrieb obyvateľov našej obce. Hlavným cieľom našej inštitúcie je napriek menej
priaznivému ekonomickému prostrediu v našom regióne zabezpečiť optimálny štandard kultúrneho
vyžitia a tým zároveň stále potvrdzovať, aj v oblasti kultúry, významné postavenie našej obce. Na
tomto mieste je potrebné zdôrazniť, že OKC ako inštitúcia je špecifická tým, že vo svojich
objektoch aktívne vytvára priestor pre kultúrne aktivity v oblasti záujmovej činnosti občanov, ako
aj cieľavedome a dramaturgicky zabezpečuje kultúrnu ponuku hodnotných programov širokej
žánrovej škály. Tento aspekt je potrebné stále zdôrazňovať pri hodnotení kultúrnej inštitúcie vo
vzťahu k ostatným organizáciám.
Vďaka vytrvalej podpore sa naša obec môže skutočne popýšiť hodnotným kultúrnym životom
a záujmovou činnosťou. Je to vklad do budúcnosti, vklad zmysluplný, ktorý sa zúročí v ďalších
rokoch a ťažko sa dá exaktne vypočítať jeho prínos.

POSLANIE A PREDMET ČINNOSTI OBECNÉHO KULTÚRNEHO CENTRA
Predmetom činnosti a hlavnými úlohami OKC sú :
− zabezpečenie verejno-prospešnej a kultúrnej činnosti
− zabezpečenie vzdelávania detí, mládeže a dospelých
− vytváranie podmienok pre združovanie sa do záujmových útvarov
− organizovanie profesionálnych a amatérskych programov
− vyvíjanie aktivít v oblasti spoločenského života
− zabezpečovanie premietania filmov
− usporadúvanie slávností, organizovanie a realizácia slávnostných podujatí pri príležitosti
štátnych sviatkov, významných kultúrno-historických výročí
− sprostredkúvanie občanom aktuálnych informácií a oznamov
− vytvorením Turisticko-informačnej kancelárie poskytne návštevníkom obce i jej
obyvateľom informačné služby nielen o obci, ale aj o celom regióne
− pomocou vlastných propagačných a informačných materiálov podporí rozvoj cestovného
ruchu
Na zabezpečenie týchto úloh OKC využíva priestory zrekonštruovaného kultúrneho domu
a kaštieľa, so všetkým zariadením a technickým vybavením.

Kultúrny dom
V priestoroch kultúrneho domu sa realizujú:
- vystúpenia amatérskych a profesionálnych umelcov,
- prehliadky a festivaly
- kultúrne slávnosti
- slávnostné podujatia pri príležitosti štátnych sviatkov, ako aj významných kultúrno historických výročí
- kultúrno-spoločenská činnosť
- estetická výchova, rozvoj záujmovo umeleckej činnosti
- mimoškolská výchova a vzdelávanie
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propagačná, reklamná, edičná, agentúrna činnosť a iné.
Ponuka programov vyspelých amatérskych a profesionálnych umelcov a telies je v našej
obci optimálna a riadi sa kritériami požiadaviek trhu, ale aj zásadou výchovy, kultúrou
a ovplyvňovaním vkusu a úrovne nášho diváka. V tomto smere môžeme smelo konštatovať,
že naša obec a jej publikum je hodnotené ako vyspelé zo strany účinkujúcich.
V priebehu uplynulého roka OKC uskutočnilo množstvo kultúrnych podujatí, z ktorých
je možné spomenúť:
- VEĽKONOČNÁ ZÁBAVA – folklórna zábava s ľudovou hudbou Železiar
- SENIOR DISCO – hudba 80. a 90. rokov, pre všetkých ktorí ju majú radi
- STAVANIE OBECNÉHO MÁJA PRED RADNICOU – tradičné vítanie jari za účasti
škôl a domácich folklórnych súborov
- OTVORENIE LETNEJ TURISTICKEJ SEZÓNY – každoročné vítanie leta
s kultúrnym programom v štýle country
- DEŇ MATIEK – vystúpenie detí MŠ, ZŠ, ZUŠ pre naše mamičky a babičky
- BENEFIČNÝ KONCERT – vystúpenie hudobnej skupiny Smola a hrušky
- MAJÁLES – spoločenská zábava pri ľudovej hudbe Zemplín
- DEŇ DETÍ – oslava dňa detí, plná hier, súťaží a koncertu slovenského „Bon Joviho“
- UKONČENIE LETNEJ TURISTICKEJ SEZÓNY – tradičná zábava na TJ Slovan
Smižany pri country hudbe
- MUSICA NOBILIS, XV. Medzinárodný hudobný festival – koncert pre priaznivcov
vážnej hudby
- KRÁSA KRÁS – divadelné predstavenie Spišského divadla, ku Dňu úcty k starším
- SNEHULIENKA A SEDEM TRPASLÍKOV divadelné predstavenie Spišského
divadla pre deti obce
- 40. VÝROČIE FS SMIŽANČANKA – slávnostný gala program
- KATARÍNSKA ZÁBAVA – DFSK SMIŽANČANKA- ľudová zábava
- STRETNUTIE S MIKULÁŠOM – vítanie zimy pred KD a ako mikulášske prekvapenie
divadelné predstavenie a bábkové divadlo
- VIANOČNÝ KONCERT PETRA STAŠÁKA – predvianočná nádielka nádherných
melódií pre občanov obce.

OKC okrem toho uskutočnilo aj množstvo akcií v spolupráci so ZUŠ ,základnými školami,
materskými školami, spolkami Živena, Matica slovenská, Klubom dôchodcov, ZO
slovenského zväzu telesne postihnutých a Mimoklubom:
- Divadelné predstavenia
- Absolventské záverečné koncerty - ZUŠ
- Karaoke šou
- Disco maratón
- Vianočné posedenia
- Diskotéky pre mladých
OKC v obci Smižany sa venuje aj činnosti ZPOZ. V roku 2010 sme spoločne oslávili
životné jubileá 199 občanov obce a privítali medzi občanmi Smižian aj trojčatá manželov
Jána a Soni Habasových.
Medzi najväčšie kultúrne podujatia v obci Smižany patria Smižianske folklórne slávnosti.
V tomto roku by to bol už jubilejný XX. ročník. Z dôvodu veľmi nepriaznivého počasia
a následných povodní v obci, nebolo možné, aby sa toto tradičné a všetkými obyvateľmi
obľúbené podujatie uskutočnilo.
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ZÁUJMOVO-UMELECKÁ ČINNOSŤ
Kolektívy záujmovo-umeleckej činnosti patria k úspešným reprezentantom obce.
Zrekonštruované kultúrne priestory im vytvárajú priaznivé podmienky na prácu a rozvoj
a preto sú zárukou zvyšovania a skvalitňovania kultúrneho života v obci.
Folklórna skupina SMIŽANČANKA
Smižančanka už 40 rokov uchováva ľudové tradície obce Smižany. V skupine sú zastúpené
tri generácie. Repertoár skupiny je veľmi bohatý a pestrý, zobrazuje spôsob života, zvyky a
tradície Smižančanov. SMIŽANČANKA má za sebou bohatú činnosť, veľký počet
vystúpení, veľa úspechov a ocenenia v rámci obce, okresu, kraja , Slovenska i v zahraničí.
Je tak zárukou kvality a preto by nemala chýbať na žiadnom z pripravovaných kultúrnych
podujatí.
Spoločenský tanec
V kultúrnom dome už po niekoľko rokov úspešne prebiehajú kurzy spoločenského tanca
pod vedením PaedDr. Aleny Sanetríkovej. Tieto kurzy sa tešia veľkej obľube a záverečný
ples „venček“ patrí k udalostiam spoločenského a kultúrneho života Smižian.
Tanečný kurz „Latino – Orient“ mix
Utorkové večery v uplynulom roku v tanečnej sále patrili všetkým ženám, ktoré sa rozhodli
urobiť niečo pre svoje zdravie a postavu. Pod vedením Mgr. Veroniky Kaľavskej si tento
kurz našiel svoje miesto aj medzi ženami Smižian. Veríme, že aj v roku 2011 budeme v tejto
záujmovo-umeleckej činnosti pokračovať.
KURZOVÁ ČINNOSŤ A MIMOŠKOLSKÁ VÝCHOVA A VZDELÁVANIE
V roku 2010 boli v Kultúrnom dome zabezpečené vzdelávacie aktivity pre detí, mládež aj
dospelých. Zorganizovali sa: jazykový kurz, ako aj iné vzdelávacie a výchovné aktivity
a to: cvičenie jogy pre začiatočníkov a pokročilých, zdravotné cvičenie senioriek, pre bystré
hlavy - šachový kurz.
Kino
Zabezpečuje premietanie filmov rôzneho žánru pre všetky vekové kategórie obyvateľov
Smižian. Taktiež zabezpečujeme vo výchovno-vzdelávacom procese premietanie filmov pre
MŠ A ZŠ.
Obecný rozhlas
Sprostredkovanie aktuálnych informácií a naliehavých oznamov pre občanov obce je
realizované pomocou obecného rozhlasu. Tento slúži aj ako zdroj informácií o predaji,
službách, spoločensko-kultúrnom a politickom dianí v obci.

Vyhodnotenie činnosti OKC:
Podujatia OKC
Kino
Rozhlas
Kurzy, ZUČ,MVVČ
Klub dôchodcov

Počet
78
19
305
175
36

Účasť
8751
1020
3850
720
5

Príjem
3 810 €
1 586 €
312 €
1 890 €
0€

Nájom

4 334 €

VÍZIA A STRATEGICKÝ CIEĽ
1.
2.

Vízia – kultúrne prostredie v obci Smižany je vďaka zrekonštruovanému kultúrnemu
domu a kaštieľu spolu s moderným technickým vybavením predpokladom realizácie
kvalitných kultúrno-spoločenských podujatí
Strategický cieľ - OKC by malo byť zárukou udržania vysokej umeleckej úroveň
vlastných kolektívov a neustálym vplyvom šírenia kvalitnej kultúry a vzdelávania na
širokú verejnosť a prostredníctvom organizovania podujatí rôznych žánrov vytvoriť v
obci priaznivú kultúrno-spoločenskú klímu.

KAŠTIEĽ 2011
V priestoroch kaštieľa sa budú realizovať:
kultúrno-spoločenské činnosti
rozvíjať záujmovo umelecké činnosti a estetická výchova
mimoškolská výchova a vzdelávania
činnosti súvisiace s kultúrno-spoločenským životom v obci
propagačné, reklamné, edičné, agentúrne a aktivizačné činnosti
účelové republikové a zahraničné podujatia
ďalšie činnosti súvisiace s kultúrno-spoločenskou činnosťou
Turisticko-informačná kancelária
Turisticko-informačná kancelária bude celoročnou prevádzkou a bude plniť úlohy:
1.vo vzťahu k návštevníkom a obyvateľom obce :
• poskytovanie bezplatných informácií
• zabezpečovanie sprievodcovskej služby a vypracovávanie itinerárov
• distribúcia produktov CR
• zber a tvorba databáz, aktualizácia webových stránok, tvorba kalendárov podujatí
(mesačné, ročné, tradičné podujatia)
• predpredaj vstupeniek na kultúrne podujatia
• doplnkové služby ( predaj suvenírov a spomienkových predmetov, turistickej literatúry
a máp)
2. vo vzťahu k rozvoju cestovnému ruchu
• propagácia obce (vlastné propagačné a informačné materiály, účasť na veľtrhoch)
• organizuje podujatia vyvolávajúce cestovný ruch (jarmoky, propagačné dni, prehliadky)
• manažment cestovného ruchu (prieskumy, ankety, štatistika, analýzy, spolupráca pri
tvorbe koncepcií, organizovanie účasti na veľtrhoch CR, správy).
Naša súčasná spoločnosť je charakteristická konzumným spôsobom života a nepriaznivou
ekonomickou situáciou. To má často za následok pokles záujmu o kultúru. Aby nedošlo
k úpadku kultúrneho a spoločenského života obce, je potrebné spoločnými silami pri využití
všetkých dostupných prostriedkov a za spoluúčasti organizácií pôsobiacich v obci Smižany
udržiavať a pestovať kultúrne povedomie všetkých obyvateľov od najmenších až po tých
najstarších, aby ich voľný čas bol využitý kvalitne a zmysluplne.
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