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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 materiálnotechnického vybavenia kultúrnych zariadení.

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

Personálne zabezpečenie organizácie
Celkovú činnosť OKC zabezpečujú a tvoria kmeňoví pracovníci ( 3 pracovníci na úseku
kultúry a ekonomiky, 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, činnosť IC.
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.
Činnosť informačného centra a osvetového kultúrneho strediska /kaštieľ/, je zabezpečená
Úradom práce cez absolventskú prax.
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.
Naša obec sa 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 Informačného centra 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
propagačná, reklamná, edičná, agentúrna činnosť a iné.

Kaštieľ
V priestoroch kaštieľa sa realizujú:
•
•
•
•
•
•
•

kultúrno-spoločenské činnosti
rozvíjajú sa záujmovo umelecké činnosti a estetická výchova
mimoškolská výchova a vzdelávanie
činnosti súvisiace s kultúrno-spoločenským životom v obci
propagačné, reklamné, edičné, agentúrne a aktivačné činnosti
účelové republikové a zahraničné podujatia
a ďalšie činnosti súvisiace s kultúrno-spoločenskou činnosťou

Informačné centrum
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 (suveníry a spomienkové predmety, turistická literatúra, mapy,
pohľadnice a iné)

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 účastí na veľtrhoch CR, správy)

Činnosť OKC 2011 v KD a v areáli TJ Slovan Smižany
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:
KARNEVAL NA ĽADE – športové popoludnie detí MŠ, ZŠ v maskách na korčuliach
v areáli TJ Slovan Smižany

„ZAHRAJCE NÁM MUZIKANCI, BI BULO VEŠELO...“ – vystúpenie folklórneho
súboru Levočan
2. REPREZENTAČNÝ PLES OBCE SMIŽANY – program: La Gioia – belcantové trio
z Bratislavy, reprezentanti SR v spoločenskom tanci z Košíc, Carmen – hudobná skupina,
DISKOTÉKY PRE MLADÝCH – tradičné disko pre mládež so zaujímavými súťažami
FAŠIANGY PRE DÔCHODCOV – stretnutie našich dôchodcov s kultúrnym programom
DEŇ UČITEĽOV – slávnostná akadémia s odovzdaním ocenení učiteľom starostom obce
STAVANIE MÁJA PRED RADNICOU – vítanie jari s programom FSk Smižančanka,
detskou ľudovou hudbou a detským folklórnym súborom Oriešok
OTVORENIE LETNEJ SEZÓNY – privítanie leta s bohatým programom v areáli TJ
Slovan Smižany
DEŇ MATIEK – poďakovanie našim mamám a babkám divadelným predstavením „Všetko
o ženách“, v podaní hercov Spišského divadla
DEŇ DETÍ – popoludnie pre deti s programom, súťažami, hrami, maľovaním na tvár,
divadlom a občerstvením pre všetkých prítomných v areáli TJ Slovan Smižany
SMIŽIANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI - jubilejný XX. ročník spojený so VI.
ročníkom Smižianskeho jarmoku. V bohatom dvojdňovom programe sme privítali v našej
obci mnoho folklórnych skupín z blízkeho i vzdialenejšieho okolia, samozrejme nechýbali
tradiční hostia z družobných obcí. V hlavnom programe sa predstavil folklórny súbor
Karpaty z Bratislavy.
SMIŽIANSKY LETNÝ FESTIVAL SPIŠSKÝCH KAPIEL – 1. ročník muzikantských
talentov zo Spiša v areáli TJ Slovan Smižany
UKONČENIE LETNEJ SEZÓNY – záver leta s hrami pre deti, country hudbou,
vystúpením šermiarskej skupiny JAGO a občerstvením v areáli TJ Slovan Smižany
NOSITELIA TRADÍCIÍ – regionálna súťažná prehliadka folklórnych skupín
MUSICA NOBILIS, XVI. ročník Medzinárodného hudobného festivalu – koncert
Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala, pre priaznivcov vážnej hudby
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM – vystúpenie miestnej folklórnej skupiny Smižančanky
a detí ZUŠ naším dôchodcom
LA GIOIA – koncert populárneho belcantového tria z Bratislavy
KATARÍNSKA ZÁBAVA – ľudová zábava s ľudovou hudbou Raslavičan
PRIVÍTANIE MIKULÁŠA – slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka pred KD
s programom detí MŠ, ZŠ, zábavným posedením v zasadačke KD pre najmenšie deti
a humorným divadlom pre deti zo ZŠ v spoločenskej sále KD

VIANOČNÝ KONCERT - vystúpenie Poddukelského umeleckého ľudového súboru
z Prešova pod názvom „KOLÍSKA A KRÍŽ“ – ľudové divadlo o narodení Krista

OKC okrem spomenutých akcií uskutočnilo množstvo akcií v spolupráci s miestnymi
organizáciami napr. Živena, MO Matice slovenskej, ZUŠ, Klubom dôchodcov,
Mimoklubom, ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých, miestnymi materskými školami,
základnými školami:
-

Divadelné predstavenia
Karaoke show
Disko maratón
Besedy pre dôchodcov
Absolventské predstavenia
Výchovné koncerty
Výročné posedenia
Spomienkové výročné oslavy
Kinopredstavenia

ZÁUJMOVO – UMELECKÁ ČINNOSŤ
Kolektívy zájmovo-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
DFSk Smižančanka už cez 40 rokov uchováva tradície a zvyky našich predkov. V jej
radoch pracuje zhruba 30 členov, ktorí zastupujú štyri generácie občanov obce. V ich radoch
nájdeme deti, mládež, dospelých, ba aj ich starých rodičov. Hlavne od starých rodičov sú
čerpané námety na nové zvykoslovné pásma v podobe textov piesní, zvykov, tancov.
Domáca folklórna skupina má za sebou mnoho vystúpení doma i v okolitých obciach,
taktiež je známa i v slovenskom rozhlase a televízii. To naznačuje, že je namieste, ak je toto
zoskupenie nadšencov pre folklór pozývané na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia
konané v obci.
Kurzová činnosť a mimoškolská výchova a vzdelávanie
V roku 2011 boli v Kultúrnom dome zabezpečené vzdelávacie aktivity pre detí, mládež
a dospelých. Zorganizovali sme jazykový kurz nemeckého jazyka, cvičenie jogy pre
dospelých začiatočníkov i pokročilých, zdravotné cvičenie pre seniorky, brušné tance pre
dievčatá i ženy, taebo – telesné cvičenie, činnosť šachového krúžku.
Kino

V roku 2011 bolo celkovo 26 predstavení, z toho 17 predstavení pre deti. Obecné kultúrne
centrum zorganizovalo 8 prestavení pre MŠ, ZŠ v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

Obecný rozhlas
Sprostredkovanie aktuálnych informácií konaných v obci, informácie o kultúrnospoločenských akciách, naliehavých oznamov OcÚ, ochrana a bezpečnosť občanov pred
živelnými pohromami, politické dianie v obci a SR, rôzne reklamné vysielanie pre
podnikateľov a organizácie.
Webová stránka OKC Smižany – www.okcsmizany.eu.sk
OKC Smižany v roku 2011 sprevádzkovalo aj svoj WEB, kde má široká verejnosť prístup
k všetkým informáciám o podujatiach a činnosti OKC

KD Smižany
Činnosť ZUČ,
kurzov a krúžkov
Smižančanka – folklórna
skupina
Cvičenie senioriek
Joga
Nemčina - kurz
Šach
Klub dôchodcov
Taebo

Počet stretnutí:

Účasť:

4x mesačne

960

4x mesačne
60 stretnutí
4x mesačne
36
4x mesačne
3x

73
820
120
460
800
45
3278

Spolu:

Podujatia OKC:

Počet:

Účasť:

v KD
v areáli TJ
ako spoluorganizátori
Kino

32
6
33
26

8638
3813
4264
1170

Podujatia spolu OKC

71

17885

Obecný rozhlas

316 hlásení

Jubilanti – oslava
životných jubileí

1x mesačne

168

Činnosť OKC 2011 – Kaštieľ
V priestoroch kaštieľaa sa od jeho otvorenia v apríli 2011 realizujú kultúrno-spoločenské
kultúrno
činnosti,
innosti, rozvíja sa umelecká činnosť, estetická a mimoškolská výchova a vzdelávanie.
Kaštieľ propaguje činnosti
innosti súvisiace s kultúrnym i spoločenským
enským životom obci.
V priestoroch Kaštieľaa v Smižanoch sa realizujú:
- Výstavy umeleckých diel
- Besedy
- Exkurzie
- Oslavy životných jubileí
- Koncerty ZUŠ
- Posedenia (Živena)
- Metodické dni
- Filmové festivaly
- Smižianske folklórne slávnosti
- Vyhodnotenia súťaží
•

•

12. apríla 2011 bol slávnostne otvorený zrekonštruovaný Kaštieľ
Kaštie v Smižanoch.
Otvorenie bolo zahájené vernisážou „Spišské variácie“. V kultúrnom programe
vystúpila spevácka skupina Gregoriana z Košíc.
Množstvo kultúrnych, vzdelávacích a výchovných podujatí zlepšilo kultúrnu
kultú
pôsobnosť v obci. Najvyššiu účasť
ú
zaznamenala štatistika Kaštieľa
Kaštie v Smižanoch
v podobe výstavnej činnosti. V roku 2011 bolo inštalovaných viacero výstav.
Dlhodobo vystavované boli „Spišské variácie“, „Spišská paleta“ a výstava
s názvom Krásy chrámov a kostolov Gotickej cesty.

„SPIŠSKÉ VARIÁCIE“ – výstava obrazov a plastík autorov Petra
Petr Krupu a Emila
Labaja
„SPIŠSKÁ PALETA“ - putovná výstava obrazov, kamenných a drevených plastík
členov
lenov Klubu neprofesionálnych výtvarníkov.
KRÁSY CHRÁMOV A KOSTOLOV GOTICKEJ CESTY - výstava fotografií
z plenéra Klubu fotografov z roku 2010.
VÝSTAVA ABSOLVENTSKÝCH PRÁC VÝTVARNÉHO ODBORU ZUŠ
V kaštieli prednášali Mária Vlčáková
Vl
(RÚVZ) a Peter Krupa
pa (spoluautor výstavy
„Spišské variácie“). Dohromady bolo 6 besied:
besied
BESEDA SO SPOLUAUTOROM VÝSTAVY PETROM KRÚPOM
•

STRAVOVANIE V SENIORSKOM VEKU
V KAŽDOM VEKU CELÝ ČLOVEK
PITNÝ REŽIM A ZDRAVIE
ÚSTNA HYGIENA A ZDRAVIE
STRAVOVANIE POČAS DŇA
D
Intenzívne sa pracovalo na príprave stálej expozície o osobnostiach Smižian,
ktorá sa čiastočne
čne zrealizovala. Ukončenie
Ukon
a slávnostné otvorenie literárnej
a historickej výstavy sa plánuje v r. 2012.
• V r. 2011 sa konali v priestoroch kaštieľaa dve exkurzie. Na umelecký skvost sa
prišli pozrieť deti zo Základnej školy Olcnava. Exkurziu kaštieľa
kaštieľ absolvovalo aj
známe slovenské belcantové trio La Gioia.
• Oslávencov životných jubileí spolu s ich príbuznými prijal v zrekonštruovaných
priestoroch kaštieľa starosta obce celkom sedemkrát.
• V uplynulom roku sa konali sa dva hudobné koncerty organizátora Základnej
umeleckej škola Dezidera Štraucha v Smižanoch:
„HUSĽOVÝ
OVÝ KONCERT“
KONCERT
„SMIŽIANSKA
SMIŽIANSKA GITARA“
GITARA
•

Posedenia miestneho odboru spolku Živena v „literárnej kaviarni“ kaštieľa
kaštie sa
uskutočnili
nili dvakrát.
VÝROČNÁ
NÁ SCHÔDZA ŽIVENY
VIANOCE, VIANOCE UŽ SÚ TU ZNOVA ...

•

•

Metodické dni Spoločného
Spolo
školského úradu v Smižanoch pre 19 obcí:

METODICKÝ DEŇ UČITEĽOV
UČ
METODICKÝ DEŇ PEDAGOGICKÝCH
PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV MŠ
•

kaštie a sa konala aj nadregionálna súťažná
súť
prehliadka
V priestoroch kaštieľa
amatérskeho
térskeho filmu FILMFEST 2011.

sú ažná prehliadka amatérskeho filmu
FILMFEST 2011 – nadregionálna súťažná
• V kaštieli prebiehali aj
SMIŽIANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI (prijatie
a hosťujúcich
ujúcich folklórnych skupín)
a vyhodnotenie dlhoročnej
dlhoroč súťaže:
VYHODNOTENIE O NAJKRAJŠIU ZELEŇ 2011

oficiálnych

hostí

V r. 2011 sa celkom v objekte kaštieľa uskutočnilo
nilo 71 podujatí. Na všetkých týchto
podujatiach boli účastníci
astníci informovaní o zrekonštruovanom objekte, o prispievateľoch a
zdrojoch financovania rekonštrukcie v zmysle
sle Manuálu pre informovanie a publicitu. Pred
budovou kaštieľaa je umiestnená veľká
ve
trvalo vysvetľujúca tabuľa
ľa zo západnej strany

a menšia tabuľa na oplotení z východnej strany.
V Smižianskom hlásniku bolo publikovaných 8 článkov
lánkov od príspevkovej organizácie
org
OKC
Smižany, ako aj mesačne
ne kalendár podujatí na nasledujúci mesiac.
Z Informačného
ného centra bolo verejnosti poslaných 41 pozvánok, mesačne
mesačne sme o programe
Obecného kultúrneho centra a ďalších skutočnostiach
nostiach informovali takmer 300 držiteľov
držite
mailovýchh adries zo Smižian a okolia.

Vyhodnotenie činnosti
innosti OKC Smižany
KAŠTIEĽ

Počet
podujatí
6

Podujatia
Besedy

Účas
Účasť
75

Exkurzie

2

22

Filmfest 2011

1

50

Koncerty ZUŠ

2

110

Metodický deň

2

56

Návštevy výstav (individuálne)

26

50

Návštevy výstav (skupinové)

21

402

Smižianske folklórne slávnosti

1

50

Vyhodnotenia súťaží

1

15

Živena

2

117

Životné jubileá

7

220

SPOLU:

71

1167

Edičná činnosť:
Pozvánky a
program:

8
41

VÍZIA A STRATEGICKÝ CIEĽ OKC Smižany
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.

Naša súčasná spoločnosť je charakteristická konzumným spôsobom života
a nepriaznivou ekonomickou situáciou. To má 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.

