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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, informačné centrum.
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 sebakompeten- ciou.
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.
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.
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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 kultúrnospoločenskou činnosťou

Informačné centrum
je celoročnou prevádzkou a plní 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)
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•
•

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 2012 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 – zábavné popoludnie v maskách na ľade pre deti obce
NOVOROČNÝ KONCERT – koncert miešaného speváckeho zboru Chorus Iglovia zo Spišskej
Novej Vsi
DISKOTÉKY PRE MLADÝCH – stretnutia mládeže pri hudbe, tanci a súťažiach
FAŠIANGY – posedenie dôchodcov a členov spoločenských organizácií obce
FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA - zábava s hudobnou skupinou „Generácia“ a FSk Smižančanka
3. REPREZENTANÝ PLES OBCE SMIŽANY - program: Štefan Skrúcaný, Karolína
Majerníková, spevácka skupina CARIŇO, Tanečný klub Košice, hudobná skupina
MONTANA, Ľudová hudba Romana Barabasa.
SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ – Spišské divadlo Spišská Nová Ves, predstavenie pre deti ZŠ
„ULIČKA“ – predstavenie ochotníckeho divadla z Iliašoviec
DEŇ UČITEĽOV – slávnostná akadémia s poďakovaním a oceňovaním
najlepších
pedagogických pracovníkov starostom obce. Predstavilo sa nám divadlo Clipperton zo Žiliny
hrou „Hľadá sa nový manžel“ od Mira Gavrana
VLK A KOZLIATKA – predstavenie s protidrogovou tematikou organizované pre deti ZŠ
ŽABÍ KRÁĽ – Divadlo na hojdačke, bábkové divadlo pre deti MŠ
STAVANIE OBECNÉHO MÁJA PRED RADNICOU – vítanie jari s programom FSk
Smižančanka, ZUŠ, MŠ, ZŠ
VITAJ LETO – podujatie v areáli TJ Slovan Smižany s programom, hudbou, pripravenými
súťažami a hrami pre deti a hosťom ľudovou hudbou Ondreja Kandráča
DEŇ MATIEK – poďakovanie našim mamám a babkám s kultúrnym programom „Z rozprávky
do rozprávky“ – ZŠ na Komenského ulici
DEŇ DETÍ –
popoludnie venované deťom obce s programom, súťažami, hrami a
s kúzelníkom Meliesom.
XXI. SMIŽIANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI a VII. ROČNÍK SMIŽIANSKEHO
JARMOKU – účinkovali: sólistka Mária Mačošková speváčka ľudových piesní, FSk Porubian z
Poruby pod Vihorlatom, FSk Kluknavčanka z Kluknavy, FSk Poráčan z Poráča, FSk Štvrtočan
zo Spišského Štvrtka, detský FS Oriešok pri ZUŠ Smižany, FSk Smižančanka zo Smižian. Hosť
programu FS Železiar z Košíc.
SMIŽIANSKY LETNÝ FESTIVAL SPIŠSKÝCH KAPIEL – 2. ročník, muzikantské talenty
zo Spiša: Holy Fuckt!, Človek milión, Buzz Kill Jack, stoiČOstoi, Perpetuum mobile.
KULTÚRNE LETO – vystúpenia amatérskych súborov, skupín, hudobníkov pred radnicou:, FS
Čačinare zo Spišskej Novej Vsi, hudobná skupina „Sámsebou“ z Jamníka
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ROZLÚČKA S LETOM – ukončenie turistickej sezóny – zábavné popoludnie v areáli TJ
Slovan Smižany. V programe vystúpila FS skupina Čačina zo Spišskej Novej Vsi
TRI PRASIATKA A VLK – Spišské divadlo Spišská Nová Ves, predstavenie pre deti ZŠ
MUSICA NOBILIS, XVII. ročník Medzinárodného hudobného festivalu – koncert pre
priaznivcov vážnej hudby v kostole Pov. sv. Kríža. Igor Fábera – hoboj, Adriana Antalová –
harfa.
ŽABIA PRINCEZNÁ – divadlo Portál Prešov, organizované predstavenie pre deti MŠ
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM – divadelné predstavenie „Zmierenie, alebo dobrodružstvo pri
obžinkoch, Spišské divadlo, venované seniorom obce
Fontána pre Zuzane – Detské kočovné divadlo DRAK Prešov, organizované divadelné
predstavenie pre deti ZŠ
KATARÍNSKA ZÁBAVA – ľudová zábava s FSk Smižančanka s ľudovou hudbou Levočan
ZBOJNÍCKA KRÁĽOVNÁ – divadlo Portál Prešov, predstavenie pre deti MŠ
PRIVÍTANIE MIKULÁŠA – program pre deti obce. Predstavili sa deti z MŠ, ZŠ, ZUŠ,
Divadlo na hojdačke zo Žiliny a Bábkové divadlo spod Spišského hradu s predstavením
„Snežní ľudkovia“
VIANOČNÝ KONCERT JANA A FRANTIŠKA NEDVĚDOVCOV SO SKUPINOU
VIANOČNÉ KOLEDOVANIE – vianočné zvyky v podaní FSk Smižančanka
DIVADELNÉ PREDSTAVENIE „65“ – premiéra Ochotníckeho divadla pri OKC pod vedením
Milana Repku
Okrem spomenutých akcií OKC uskutočnilo množstvo akcií v spolupráci s miestnymi
organizáciami Živena, MO Matice slovenskej, Klubom dôchodcov, Mimoklubom – Spišské
Tomášovce, ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých, materskými školami, základnými
školami, ZUŠ napr. rôzne divadelné predstavenia, Karaoke show, Disko maratón, absolventské
predstavenia, výchovné koncerty, výročné posedenia, spomienkové výročné oslavy, besedy pre
dôchodcov, a iné.
Kino
V roku 2012 sa premietalo celkovo 21 predstavení, z toho 7 predstavení pre deti a mládež.
Obecný rozhlas
Slúži na sprostredkovanie aktuálnych informácií pre občanov obce (291 hlásení)
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.
DFSk Smižančanka už vyše 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.
Ochotnícke divadlo pri OKC – divadlo vzniklo r.2011 pod vedením pána Repku a je zárukou
toho, že tradícia ochotníckeho divadla v Smižanoch opäť pokračuje.
Kurzová činnosť a mimoškolská výchova a vzdelávanie
V roku 2012 boli v Kultúrnom dome zabezpečené vzdelávacie aktivity pre deti, mládež
a dospelých. Zorganizovali sme: jazykové kurzy (nemčina, angličtina), cvičenie jogy pre
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dospelých, začiatočníkov i pokročilých, zdravotné cvičenie pre seniorky, tanečný kurz EXOTIC
MIX pre dievčatá i ženy a kurz spoločenských tancov. V KD rozvíja svoju činnosť aj šachový
krúžok TJ Slovan Smižany a tanečný krúžok pre najmenších CVČ obce Smižany
Priestory kultúrneho domu poskytujeme aj Základnej umeleckej škole Dezidera Štraucha v
Smižanoch, Klubu dôchodcov Smižančan, Základnej organizácii SZTP, ILCO klubu Smižany,
Základnej
organizácii
SZPB,
rôznym
spoločenským
organizáciám,
zväzom,
združeniam, spolkom, právnickým a fyzickým osobám na organizovanie prednášok, seminárov,
školení, svadieb, posedení atď.
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
Ochotnícke divadlo
Kurz nemčiny
Kurz angličtiny
Kurz spoločenského tanca
Kurz EXOTIC MIX-tanec
Joga - cvičenie
Cvičenie senioriek
Šachový krúžok
Klub dôchodcov
CVČ – tanečný krúžok

Počet stretnutí:
4x mesačne

1200

4x mesačne
4x mesačne
4x mesačne
4x mesačne
20x
96 stretnutí
4x mesačne
7x
4x mesačne
4 x mesačne

400
240
48
400
400
960
160
200
800
100
4908

Spolu:

Podujatia OKC:

Účasť:

Počet:

Účasť:

v KD
v areáli TJ
ako spoluorganizátori
Vystúpenia pred Radnicou
Kino

26
6
42
3
21

5638
4394
5368
278
837

Podujatia spolu

98

16 515

Obecný rozhlas

291 hlásení
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KAŠTIEĽ SMIŽANY
V priestoroch Kaštieľaa sa od jeho otvorenia v apríli 2011 vyvíjajú kultúrno-spoločenské
kultúrno
činnosti, rozvíja sa umelecká činnosť,
činnos estetická a mimoškolská výchova a vzdelávanie. Kaštieľ
Kaštie
propaguje činnosti súvisiace s kultúrnym i spoločenským životom obci.
Realizujú sa tu: výstavy umeleckých diel, besedy, prednášky, exkurzie, oslavy životných
jubileí, koncerty, výročné
né schôdze,
schôdze posedenia, pracovné stretnutia ( Miestny spolok Živena,
Červený
ervený kríž), metodické dni, Smižianske folklórne slávnosti, odborné konferencie ,
vyhodnotenia súťaží, vianočné
né koncerty.
koncert
Množstvo kultúrnych, vzdelávacích a výchovných podujatí zlepšuje kultúrnu pôsobnosť
v obci. Najvyššiu účasť zaznamenala štatistika Kaštieľa
Kaštie v Smižanoch v podobe výstavnej
činnosti. V roku 2012 bolo inštalovaných celkom 8 výstav:
a) „KRÁSY CHRÁMOV A KOSTOLOV GOTICKEJ CESTY“ - výstava fotografií
z plenéra Klubu fotografov z roku 2010
010 zo Spišského osvetového strediska SNV.
b) „SPIŠSKÁ NOVÁ VES VO FOTOGRAFII“ – výstavu poskytlo mesto Spišská Nová
Ves
c) „OTČE NÁŠ“- výstava reprodukcií diela autora Alfonza Muchu. Vernisáž pripravili a
zrealizovali vysokoškoláci .
d) „SPIŠSKÁ PALETA 2012“ - putovná
utovná výstava obrazov, kamenných a drevených
plastík členov
lenov Klubu neprofesionálnych výtvarníkov zo Spišskej Novej Vsi.
e) VÝSTAVA ABSOLVENTSKÝCH PRÁC VÝTVARNÉHO ODBORU ZUŠ –
výherné súťažné
ažné práce ZUŠ v Smižanoch.
f) VÝSTAVA BIELORUSKÝCH UMELCOV – výstava mladých
dých umelcov z Minska,
ktorí celý svoj pobyt na Slovensku venovali maľbe
ma
Slovenského raja a Vysokých Tatier.
g) „JUBILANTI 2012“- výstava Klubu neprofesionálnych výtvarníkov Spišského
osvetového strediska zo SNV pri príležitosti životných jubileí – p. Hrušovský,
Neupauer, Ogurčák.
h) „FOOD BOX LIFE“- život ako zo škatuľky.
škatu
Výstava keramiky - autora Petra Smika z
Popradu.
Intenzívne sa pracovalo na príprave stálej expozície o osobnostiach Smižian pod
názvom
„ Naši slávni..“, ktorá sa zrealizovala a jej slávnostné otvorenie bolo dňaa 10. júna 2012.
Okrem výstav sa v priestoroch Kaštieľa
Kaštie konali:
• OSLAVY ŽIVOTNÝCH JUBILEÍ - celkom desaťkrát.
krát. Stretnutie občanov
obč
obce, ktorí
oslávili svoje okrúhle životné jubileá. Starosta obce privítal a pozdravil každý mesiac
oslávencov spolu s ich príbuznými. V programe vystúpili žiaci ZŠ na ul. Komenského
ktorým ďakujeme
akujeme za celoročnú
celoro
spoluprácu a poďakovanie
akovanie patrí aj Mgr. A. Marchynovej
za spev, ktorý náš program umelecky obohatil.
• „SMIŽIANSKA GITARA“ – súťaž
až žiakov hudobného odboru Základnej umeleckej
školy Dezidera Štraucha v Smižanoch.
• PREDNÁŠKY pani Vlčákovej
čákovej zo ŠUVZ v Spišskej Novej Vsi určené
čené pre seniorov:
„V každom veku celý človek“, „Vplyv pôstu na naše zdravie“.
• PREDNÁŠKY Mgr. Andrei Marchynovej : „Mediálne deťom“,
de om“, na ktorých sa zúčastnili
zú
žiaci základných škôl.
• LITERÁRNE POPOLUDNIE - básnik Pavol Suržin – pri príležitosti 20. výročia
výro
jeho
úmrtia, boli pozvaní aj všetci žijúci príbuzní Pavla Suržina a občania
ania Smižian.
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METODICKĚ DNI Spoločného školského úradu v Smižanoch pre 19 obcí:
Metodický deň učiteľov – Spoločný školský úrad
Metodický deň učiteľov etickej a občianskej výchovy
SPOLOČENSKÝ PROTOKOL SAMOSPRÁVY – celoslovenský seminár ZPOZ pre
primátorov a starostov miest a obcí
STRETNUTIE BÝVALÝCH ZAMESTNANCOV MŠ – v máji MŠ zorganizovali
stretnutie všetkých zamestnancov Kaštieľa, kde prvou riaditeľkou bola Margita Riššová
. V programe ich pozdravili deti z MŠ na Ružovej ul.
MEDZINÁRODNÁ ODBORNÁ KONFERENCIA – pri príležitosti 100.-ého výročia
narodenia Kpt. J. Nálepku. Hosťami konferencie boli aj predstavitelia veľvyslanectiev
Ukrajiny a Ruskej federácie.
SEMINÁR územného spolku Červeného kríža v Spišskej Novej Vsi– pracovné
stretnutie.
SMIŽIANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI - prijatie oficiálnych hostí a hosťujúcich
folklórnych skupín, slávnostné otvorenie Literárnej kaviarne, odovzdanie Ceny
Štefana Hozu.
VYHODNOTENIE O NAJKRAJŠIU ZELEŇ 2012 – každoročná súťaž občanov
Smižian.
STRETNUTIE MIESTNEHO SPOLKU ŽIVENA – „VIANOCE, VIANOCE UŽ SÚ
TU ZNOVA ...“ Vianočný koncert, na ktorom vystúpili: klavír Martin Louma a
spev Mgr. Andrea Marchynová a tiež žiaci ZŠ na ul. Komenského.
NÁVŠTEVY KAŠTIEĽA - Klub dôchodcov Lipa zo Sp. Novej Vsi, dôchodcovia zo
spolku Jednota SNV, dôchodcovia z domova dôchodcov v SNV, deti zo základných ako
aj materských škôl zo Smižian, turisti, občania Smižian a všetci priaznivci výstav,
umenia a kultúry.

V r. 2012 sa celkom v objekte kaštieľa uskutočnilo 37 podujatí, 87 individuálnych a25
skupinových návštev, spolu kaštieľ navštívilo 1648 návštevníkov. Na všetkých týchto
podujatiach boli účastníci informovaní o zrekonštruovanom objekte, o prispievateľoch a
zdrojoch financovania rekonštrukcie v zmysle Manuálu pre informovanie a publicitu. Pred
budovou kaštieľa je umiestnená veľká trvalo vysvetľujúca tabuľa zo západnej strany a menšia
tabuľa na oplotení z východnej strany.
V Smižianskom hlásniku boli publikované články od príspevkovej organizácie OKC
Smižany, ako aj mesačný program podujatí.
Mesačne sme o programe Obecného kultúrneho centra informovali takmer 300 držiteľov
mailových adries zo Smižian, okolia a celého Slovenska.
Všetky informácie o nás nájdete na webovej stránke: www.okcsmizany.eu.sk
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Vyhodnotenie činnosti OKC Smižany 2012 - KAŠTIEĽ
Podujatia

Počet

Výstavy, vernisáže
Životné jubileá

Účasť
8
10

349
95

Prednášky pre seniorov, p.Vlčáková RÚ VZ SNV
Koncert ZUŠ "Smižianska gitara"

3
1

42
46

Prednáška "Mediálne ďeťom"

5

150

Lit.popoludnie 20.výročie úmrtia P.Suržina

1

55

Deň učiteľov SŠÚ Smižany
Spoločenský protokol samosprávy - ZPOZ, Banská
Bystrica, SOS SNV

1

58

Stretnutie bývalých zamestnancov MŠ v Kaštieli
XXI.Smižianske folklórne slávnosti, Otvorenie Lit.
kaviarne, Cena Š. Hozu
Medzinárodná odb. konferencia 100.výročie
narodenia kpt. J.Nálepku
Seminár územného celku Červeného kríža –
pracovné stretnutie

1

Súťaž o najkrajšiu zeleň

1

25

Metodický deň učiteľov

1

15

Vianočný koncert - Živena

1

65

SPOLU:

37

1178

Skupinové návštevy Kaštieľa

25

320
150

Individuálne návštevy Kaštieľa

1

1
1
1

87
112

SPOLU
SPOLU CELKOM

15
65
95
58
45

470

1648

VÍZIA A STRATEGICKÝ CIEĽ OKC Smižany
1.
Vízia – kultúrne prostredie v obci Smižany je vďaka zrekonštruovanému kultúrnemu domu
a kaštieľu spolu s moderným technickým vybavením predpokladom realizácie kvalitných
kultúrno-spoločenských podujatí
2.
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 kultúrnospoločenskú 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.
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Hospodárenie Obecného kultúrneho centra za obdobie
od 01.01.2012 do 31.12.2012
Obecné kultúrne centrum, príspevková organizácia obce Smižany v súlade so zriaďovacou
listinou organizácie vykonávala v roku 2012 činnosti, ktoré sú jej hlavným predmetom a sú
vymedzené v zriaďovacej listine. Hlavná činnosť organizácie je najmä zabezpečenie
kultúrnych, spoločenských, oddychových a vzdelávacích aktivít v obci so zreteľom na rozvoj
a posilnenie kultúrneho a spoločenského života obyvateľov obce.
Táto činnosť je sústredená v objektoch, ktoré sú v správe Obecného kultúrneho centra,
a to Kultúrneho domu na ulici Tatranskej 80 v Smižanoch a Kaštieľa na ulici Tatranskej 105
v Smižanoch.
Na svoju činnosť na rok 2012 dostalo Obecné kultúrne centrum príspevok 105 000,00 €
z rozpočtu obce, príjem zo svojej činnosti si naplánovalo vo výške 20 000,00 €, čo sa podarilo
nielen naplniť, ale aj prekročiť zhruba o 22 %.
Činnosť organizácie zabezpečujú kmeňoví zamestnanci a zamestnanci na dohody
o pracovnej činnosti alebo vykonaní práce (vedenie krúžkov, kurzov, cvičení, upratovanie
kaštieľa a iné podľa potreby), čo je zahrnuté v položke mzdy, odvody, dohody.
Náklady na prevádzku Kultúrneho domu a Kaštieľa tvoria: elektrina, plyn, voda, telefónne a
poštové služby, poistenie objektov, revízie a pod.
V položke služby–vystúpenia, sú zahrnuté honoráre vystupujúcich umelcov a umeleckých
telies.
Položka ostatné služby je súhrnom platieb za poskytnutie rôznych odborných služieb,
požičovné za kinofilmy, prepravné služby, rôzne technické služby a pod.
V položke spotrebovaný materiál je zahrnutý nákup kancelárskych potrieb a materiálu,
hygienických a čistiacich prostriedkov, materiálov a prístrojov určených na opravy a údržbu
zvereného majetku, drobného hmotného majetku.
Všetky tieto údaje výdajov a príjmov OKC za rok 2012 sú spracované v tabuľke.
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Príjmy a výdaje OKC Smižany 2012
Plánované
Príjmy

prenájom KD
hlásenie v obec. rozhlase
prenájom stolov a lavíc
vstupné
ostatné (služby,refundácie,úroky)
zostatok 2011
z rozpočtu obce

Spolu
Plánované spolu
rozdiel

Výdavky Mzdy
Odvody SP + ZP + DDS + SF
Dohody
Stravné
Energie + voda
Elektrina Kaštieľ
Elektrina DK
Plyn Kaštieľ
Plyn DK
Voda Kaštieľ
Voda DK
Telefon. služby + poštovné
Poistenie majetku
Interiérové vybavenie
Poplatky a dane
Propagácia a reklama
Služby
Služby - vystúpenia
Ostatné služby
Spotrebovaný materiál
Spolu

5 640,00 €
0,00 €

6 571,81 €
590,93 €

0,00 €
14 360,00 €
0,00 €
0,00 €
105 000,00 €
125 000,00 €

288,00 €
15 408,44 €
1 401,75€
123,04 €
105 000,00 €
129 383,97 €
125 000,00 €
4 383,97 €

38 687,00 €
9 779,00 €
6 705,00 €
2 820,00 €
26 292,00€

38 687,00 €
9 779,00 €
6 705,00 €
2 724,00 €

2 372,00 €
1 200,00 €
350,00 €
400,00 €
1 113,00 €
28 882,00€

6 400,00 €
125 000,00 €
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Skutočnosť

1 001,65 €
4 821,54 €
5 121,89 €
11 419,48 €
911,15 €
1 115,66 €
2 095,62 €
1 633,19 €
158,40 €
167,25 €
499,14 €
18 618,29 €
17 564,46 €
6 361,25 €
129 383,97 €
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