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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 spoločenskoekonomického 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 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.
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
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)
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 2014 v KD, pred Radnicou 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 konštatovať, že naša obec a jej publikum sú zo strany
účinkujúcich hodnotené ako vyspelé.
V priebehu uplynulého roka OKC uskutočnilo množstvo spoločensko-kultúrnych podujatí, z ktorých
spomenieme:
SUŠEDZI – humorné divadelné predstavenie ochotníckeho divadla RAJ pri OKC pod režisérskou
taktovkou Milana Repku
5. REPREZENTAČNY PLES OBCE SMIŽANY - V programe sa predstavili: Tanečná skupina ART
DANCE Studio z Prešova, FREE VOICES a' cappella, skupina historického šermu JAGO. Do tanca hrala hudobná
skupina MONTANA z Bardejova, ľudová hudba HVIZDOŠOVCI. Programom sprevádzal zabávač , spevák
a moderátor Peter Marcin.
FAŠIANGY PRE DÔCHODCOV – posedenie dôchodcov
FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA – ľudová zábava s folklórnou skupinou Smižančanka a ľudovou hudbou
Železiar z Košíc
UMENIE TANCA – výchovno-tanečný koncert pre ZŠ
DEŇ UČITEĽOV – slávnostná akadémia s poďakovaním a ocenením najlepších pedagogických
pracovníkov starostom obce, v ktorej účinkovali členovia ZPOZ pri OKC a ochotnícke divadlo s hrou
„Sušedzi“
SPISH TALENT FESTIVAL – medzinárodná súťaž - festival detskej a mládežníckej tvorivosti v žánroch
hudba a spev. Hosť galaprogramu: Katka Koščová
ZAHRAJ ŽE MI ZAHRAJ - regionálna súťažná prehliadka hudobného folklóru detí
PYŠNÁ PRINCEZNÁ – divadlo Portál z Prešova, činoherná rozprávka pre deti pred Radnicou
STAVANIE OBECNÉHO MÁJA PRED RADNICOU – vítanie jari s FSk Smižančanka, deťmi ZŠ, MŠ,
ZUŠ Smižany
VITAJ LETO – podujatie v areáli TJ Slovan Smižany s hudbou, hrami pre deti , účinkovali: deti ZŠ na
Komenského ul., ZUŠ Smižany, FSk Smižančanka, , JAGO – skupina historického šermu, TIMID country kapela
DEŇ MATIEK – poďakovanie všetkým mamám a starým mamám s kultúrnym programom „ Farebný
svet“ v podaní detí ZŠ na Komenského ul.
MLYNČEK MEĽ – divadelné predstavenie detského divadla Cililing Prešov venované všetkým deťom
k ich sviatku
760. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI – spoločensko-kultúrne podujatie s bohatým
programom pre všetkých obyvateľov obce, jej návštevníkov a pozvaných hostí. Účinkovali: deti MŠ
združených v SŠÚ Smižany, deti ZŠ na Komenského ul., deti ZUŠ, FSk Smižančanka, , FSk Porubian

z Poruby pod Vihorlatom, ĽH Gregovci zo Spišských Vlách, Spišské divadlo zo Spišskej Novej Vsi
s divadelnou hrou „Ženský zákon“, ktorú do spišského nárečia preložil A. Kret, náš rodák
XXIII. SMIŽIANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI A IX. ROČNÍK SMIŽIANSKEHO JARMOKU
– účinkovali: Mužská spevácka skupina GUBOV z Dúbravy, FSk Raslavičan z Raslavíc, FSk Porubian z
Poruby pod Vihorlatom, FSk Jalinka z Oľšavice, ženská spevácka skupina Fiala zo Spišskej Novej Vsi,
DFSk Oriešok pri ZUŠ Smižiany, FSk Smižančanka zo Smižian, deti ZŠ na Komenského ul., ľudová
hudba FS Čačina, hosťom programu bol FS ŠARIŠAN z Prešova
DEŇ OTCOV - pri príležitosti Dňa otcov vystúpilo domáce ochotnícke divadlo s hrou „SUŠEDZI“
NA BICYKLI V RAJI – štart 2. Ročníka cyklomaratónu v rámci otvorenia turistickej sezóny
KULTÚRNE LETO – počas letného obdobia sa pred Radnicou na pódiu predstavili:
TIMID – country skupina Spišská Nová Ves, Ordzovianka – dychová hudba z Ordzovan, „Giňolove
starosti“ - Bábkové divadlo spod Spišského hradu, „Zlatá Priadka“ - Detské divadlo Cililing z Prešova
SMIŽIANSKY LETNÝ FESTIVAL KAPIEL – predstavenie muzikantských talentov v areáli TJ Slovan
Smižany, 4. ročník – účinkovali: Cliftons zo Spišskej Novej Vsi, Rock Rose z Kežmarku, Rozdiel zo
Spišskej Novej Vsi, Kóma zo Spišskej Novej Vsi, Chalva zo Spišskej Novej Vsi, hosť programu hudobná
skupina Sám Sebou z Jamníka a hudobná skupina Spirit z Betlanoviec.
ROZLÚČKA S LETOM – zábavné popoludnie v areáli TJ Slovan Smižany pri hudbe, hrami pre deti,
maľovaním na tvár a zábavou do neskorých večerných hodín. Účinkovali: FSk Smižančanka, skupina
historického šermu Páni Spiša zo Spišského Podhradia, hudobná skupina Spirit z Betlanoviec, hosť
programu - hudobno-dobrodružná skupina MLOCI z Prešova
TRI PRASIATKA A VLK - divadelné predstavenie Spišského divadla Spišská Nová Ves pre deti MŠ A
ZŠ
MUSICA NOBILIS, XIX. ročník Medzinárodného hudobného festivalu – koncert pre priaznivcov vážnej
hudby v kostole Povýšenia sv. Kríža, účinkovali: Gustáv Beláček – basbarytón, Marek Vrábel - organ
SNEHULIENKA A SEDEM TRPASLÍKOV - divadelné predstavenie Spišského divadla Spišská Nová
Ves pre deti ZŠ
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM – galaprogram pre venovaný našim starším spojený s oslavou 15. výročie
založenia klubu dôchodcov, účinkovali: FSk Smižančanka, ZUŠ D. Štraucha Smižany, ĽH Šimona
Hanzelyho
TIEŇ MAJSTRA PAVLA - divadelné predstavenie Spišského divadla Spišská Nová Ves pre deti ZŠ
LENKA FILIPOVÁ - CONCERTINO 2014 - koncert známej speváčky a jej hostí Lenny a Jindřicha
Konířa
KATARÍNSKA ZÁBAVA – zábava s FSk Smižančanka s ľudovou hudbou Borievka z Košíc a DJ
Bombasticom
KATARÍNSKE POSEDENIE PRE DÔCHODCOV - posedenie dôchodcov
PRIVÍTANIE MIKULÁŠA – program pre deti pred radnicou, spojený s malým vianočným trhom
a predajom výrobkov detí základných a materských škôl. Účinkovali členovia divadla Clipperton z Banskej
Bystrice a program moderovala Mgr. art. Mária Olejníková.

VIANOČNÝ GALAKONCERT LA GIOIA - koncert pop operného tria v zložení Matej Vaník, Peter
Ševčík a Peter Ďurovec a ich hudobného hosťa Ivanny Bagovej
VIANOČNÉ VYSTÚPENIE – zvyky a tradície obce v podaní domácej FSk Smižančanka
SESTRY – premiérové predstavenie domáceho ochotníckeho divadla RAJ pri OKC, scenár a réžia – Milan
Repko
OKC okrem spomenutých akcií uskutočnilo množstvo akcií v spolupráci s miestnymi organizáciami napr.
Živena, MO Matice slovenskej, ZUŠ, Klubom dôchodcov, ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých,
ILCO klub Smižany, miestnymi materskými školami, základnými školami:
-

Divadelné predstavenia
Karaoke show
Disko maratón
Absolventské predstavenia
Výchovné koncerty
Výročné posedenia
Spomienkové výročné oslavy

Kino
V roku 2014 sa premietali celkovo 3 predstavenia pre ZŠ v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

Podujatia OKC v počte 84 navštívilo celkom 19 430 návštevníkov.
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 viac ako 40 rokov uchováva tradície a zvyky našich predkov. V jej radoch pracuje
zhruba 35 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, samozrejme taktiež od starkých sa dostáva množstvo krojov.
Domáca folklórna skupina má za sebou vystúpenia doma, okolitých obciach, v rámci regiónu, kraja,
Slovenska, ale je známa aj v slovenskom rozhlase a televízii. To naznačuje, že je namieste, ak je toto
zoskupenie nadšencov folklóru pozývané na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia konané v obci a sa ich aj
aktívne zúčastňuje. Folklórna skupina Smižančanka svojou činnosťou, uchováva kultúrne bohatstvo obce a jej
obyvateľov, ktoré je ukryté v piesňach, tancoch a zvykoch pre ďalšie generácie.

Ochotnícke divadlo
V obci oživené ochotnícke divadlo úspešne ukončilo svoj tretí rok činnosti pri Obecnom kultúrnom centre
Smižany. Prvou hrou , ktorou sa ochotníci predstavili v decembri 2012 bola komediálna hra „65“ . Druhou
v poradí bola divadelná hra pod názvom „Sušedzi“, ktorá bola opäť autorským dielom pána Milana Repku a našich
ochotníkov. Hre nechýba humor, nadhľad, ale ani ponaučenie. Po intenzívnych prípravných prácach, na scenári
k hre, návrhu scény, zhotoveniu kulís, množstve skúšok bola nakoniec hra úspešne uvedená na scéne kultúrneho
domu v Smižanoch v decembri 2013 a pri rôznych príležitostiach , aj kvôli veľkému diváckemu ohlasu, ešte niekoľko
krát odreprízovaná. Ohlasy publika boli veľmi priaznivé a tak naši ochotníci skúsili otestovať svoje sily a získať nové
skúsenosti na prehliadke ochotníckych divadelných súborov Košického kraja pod názvom XXVII. Divadelný
Trebišov 2014. Dňa 25. apríla 2014 sa smižianski ochotníci zúčastnili tejto postupovej prehliadky a umiestnili sa na

treťom mieste. Členovia ochotníckeho divadla počas roka prijali niekoľko pozvaní na hosťovanie a využili tak
možnosť predstaviť sa a pobaviť svojou hrou aj divákov v niektorých obciach nášho okresu a regiónu napr. v
Harichovciach, Matejovciach pri Hornáde, Danišovciach, Letanovciach či Spišskom Štvrtku .

Počas roka sa počet členov zdvojnásobil a títo divadelní ochotnícki nadšenci rôznych vekových skupín pod
režisérskou taktovkou Milana Repku sa koncom roka 2014 predstavili publiku v kultúrnom dome v
Smižanoch ďalším svojim autorským predstavením pod názvom „Sestry“. Veríme, že obnovenie tradície
ochotníckeho divadla v Smižanoch so sebou prinesie veľa pozitívneho. Stane sa formou zmysluplného a aktívneho
trávenia voľného času, kde sa nielen stretávajú ľudia s rovnako veľkou láskou k amatérskemu divadlu, ale kde
vzniknú aj pevné väzby medzi príslušníkmi rôznych generácií, s rôznym pohľadom na svet a život, nadviažu
priateľstvá a pre všetkých obyvateľov obce to bude signálom, že voľný čas sa dá stráviť naozaj aktívne a zmysluplne.

Kurzová činnosť a mimoškolská výchova a vzdelávanie
V roku 2014 boli v Kultúrnom dome zabezpečené vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých.
Zorganizovali sa: jazykové kurzy (nemčina, angličtina), cvičenie jogy pre dospelých – začiatočníci i
pokročilí, tanečný kurz EXOTIC MIX či LATINO MIX pre dievčatá i ženy, šachový krúžok.
ZPOZ
Od mája 2013 pracuje pri obecnom kultúrnom centre Zbor pre občianske záležitosti. Členovia ZPOZ
zabezpečujú slávnostné obrady, životné jubileá, občianske pohreby, slávnostné prijatia a pod. Rady členov
ZPOZ sa postupne rozširujú a to umožňuje pripravovať a zabezpečovať pre občanov rozmanité
a profesionálne zorganizované obrady a slávnosti.
Obecný rozhlas
Sprostredkovanie aktuálnych informácií konaných v obci, informácie o kultúrno-spoločenských akciách,
naliehavých oznamov OcÚ, ochrana a bezpečnosť občanov pred živelnými pohromami, politické dianie
v obci a SR, rôzne reklamné vysielanie pre podnikateľov a organizácie, atď. (celkovo 298 hlásení)
Kino
V kine boli uskutočnené iba 3 predstavenia zorganizované pre deti zo smižianskych škôl, z dôvodu, že
súčasné technické parametre kina umožňujú premietanie DVD titulov, ktorých ponuka je veľmi obmedzená
a jedná sa väčšinou o tituly pre náročného diváka. Audiovizuálnym fondom bola schválená žiadosť na
digitalizáciu kina, ktorú OZ neschválilo, a bolo by potrebné prehodnotiť opätovné zaslanie žiadosti o dotáciu
na digitalizáciu kina.
Webová stránka OKC Smižany – www.okcsmizany.eu.sk
OKC Smižany od roku 2011 prevádzkuje svoj WEB, kde má široká verejnosť prístup k všetkým aktuálnym
informáciám o podujatiach a činnosti OKC.

ZUČ – KD Smižany - 2014
Činnosť:
Počet
stretnutí:

Účasť:

Smižančanka – folklórna
skupina

4x mesačne
(12 mesiacov)

1200

Joga

4x2 stretnutia
týždenne 96
stretnutí – (12
mesiacov)
4x mesačne – 9
mesiacov
( jan.-jún, okt.dec.)
nedeľa – ligové
stretnutia – 8
4x mesačne – 48
stret.
1x mesačne
(celkovo 10x,
v júni a septembri
stretnutie za dva
mesiace)

1152

Nemčina - kurz

Šach
Klub dôchodcov
Jubilanti – oslava životných
jubileí

1920

328
896
440

Angličtina - kurz

4x mesačne jeseň

96

Tanec mix – kurz pre ženy
Ochotnícke divadlo

20 týždňov
4x mesačne
(12 mesiacov)

400
576
7008

Spolu:
Podujatia OKC:
Počet:

Účasť:

v KD
v areáli TJ
Ako spoluorganizátori:
Pred Radnicou

23
4
47
7

5124
3700
8990
990

Obecný rozhlas

Počet:
298 hlásení

Kino

3 – z toho 3
detské
predstavenia

626

Podujatia spolu OKC

84

19430

Zachovanie kultúrnej pamiatky v obci Smižany
– projekt rekonštrukcie kaštieľa
kaštie

Vyhodnotenie činnosti OKC
Smižany
KAŠTIEĽ 2014
2014

Kaštieľ Smižany

V priestoroch Kaštieľa sa od jeho otvorenia v apríli 2011 vyvíjajú kultúrno-spoločenské činnosti, rozvíja
sa umelecká činnosť, estetická a mimoškolská výchova a vzdelávanie. Kaštieľ propaguje činnosti
súvisiace s kultúrnym i spoločenským životom obci.

V priestoroch Kaštieľa v Smižanoch sa realizujú:
-

Výstavy umeleckých diel
Besedy
Prednášky
Oslavy životných jubileí
Koncerty ZUŠ
Výročné schôdze, posedenia, pracovné stretnutia ( Miestny spolok Živena, Červený kríž)
Metodické dni
Smižianske folklórne slávnosti
Odborné konferencie
Vyhodnotenia súťaží
Vianočný koncert

Množstvo kultúrnych, vzdelávacích a výchovných podujatí zlepšilo kultúrnu pôsobnosť v obci.
Najvyššiu účasť zaznamenala štatistika Kaštieľa v Smižanoch v podobe výstavnej činnosti. V roku 2014
bolo inštalovaných celkom 8 výstav. Vystavované boli práce:

a) „Nálezy impulzov“ – výstava fotografií a obrazov mladých umelcov zo Smižian
b) „Farba a Línia“ – výstava obrazov Anny Blišťanovej
c) „Spišská paleta 2014“ - putovná výstava malieb, kresieb a plastík členov ART Klubu
neprofesionálnych výtvarníkov zo Sp. Novej Vsi.
d) Výstava absolventských prác Výtvarného odboru ZUŠ – výherné súťažné práce ZUŠ
v Smižanoch.
e) „Ondrej Frankovič - Erby miest a obcí Slovenska“ – výstava vypletených obrazov z kovových
vlákien.
f) Výstava obrazov umelcov z Bieloruska
g) Výstava „Železničiari so štetcom“ – výstava prác členov ART klubu Spišská Nová
Vikartovský, Emilián Cvengroš, František Hos a Ján Timko

Ves : Laco

h) Výstava „Peter Smik – Medzi/Between“ – výstava sklenených a keramických objektov autora
a jeho žiakov.

Okrem výstav sa v priestoroch Kaštieľa konali:
•

NÁVŠTEVY KAŠTIEĽA - dôchodcovia zo spolku MO - Jednota SNV, dôchodcovia z domova
dôchodcov v SNV, MO – Živena, ZUŠ Smižany, deti zo základných ako aj materských škôl zo
Smižian, turisti a občania obce Smižany.

•

OSLAVY ŽIVOTNÝCH JUBILEÍ - celkom desaťkrát. Stretnutie občanov obce, ktorí oslávili
svoje okrúhle životné jubileá. Starosta obce privítal a pozdravil každý mesiac oslávencov spolu
s ich príbuznými. V programe vystúpili žiaci ZUŠ Dezidera Štraucha, ktorým ďakujeme za
celoročnú spoluprácu a poďakovanie patrí členom ZPOZ, ktorí pracujú pri OKC Smižany.

•

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA MO ŽIVENA

•

METODICKÉ DNI Spoločného školského úradu v Smižanoch pre 19 obcí.
Deň učiteľov – slávnostné odovzdávanie ocenení pedagógom združených v Spoločnom školskom
úrade Smižany, pri príležitosti Dňa učiteľov.

•

LITERÁRNA SÚŤAŽ – spádové kolo v súťaži Hviezdoslavov Kubín, ZŠ

•

LITERÁRNA SÚŤAŽ – prednes poézie a prózy v ruskom jazyku, ZŠ Komenského

•

ZASADNUTIE OOCR SLOVENSKÝ RAJ – stretnutie členov OOCR Slovenský raj
a podnikateľskej verejnosti.

•

SMIŽIANSKA GITARA 2014 – školská súťaž žiakov ZUŠ Smižany.

•

SMIŽIANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI - prijatie oficiálnych hostí a hosťujúcich
folklórnych skupín z okolia.

•

HUDOBNÝ KONCERT ANNY POKINKO – hudobný koncert spojený s výstavou prác žiakov
umeleckej školy Children´s Art School zo Zaslavie (Bielorusko).

•

20. VÝROČIE MO ŽIVENA A PRIJATIE MAGDY VAŠÁRYOVEJ – pri príležitosti 20.
výročia založenia MO ŽIVENY starosta obce prijal poslankyňu NR SR pani Magdu Vašáryovú

•

ANNO GALLERY – tvorivé dielne; keramikár pán Smik pracoval s deťmi ZŠ, MŠ a ZUŠ na
vianočných adventných svietnikoch

•

VIANOČNÝ KONCERT – Vianočný koncert študentov konzervatória Košice, na ktorom
vystúpili Dominik Maniak a Janko Vernarský.
Hudobný doprovod – klavír: Irena Červenáková

•

VYHODNOTENIE O NAJKRAJŠIU ZELEŇ 2014 – každoročná súťaž občanov Smižian.

Komenského

•

VALNÉ ZHROMAŽDENIE OOCR – SLOV. RAJ

V r. 2014 sa v objekte kaštieľa uskutočnilo celkom 30 podujatí, v skupinových návštevách bolo
888 návštevníkov a v individuálnych 101 návštevníkov. Spolu v roku 2014 Kaštieľ v Smižanoch
navštívilo
2536 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 mesačne kalendár podujatí na nasledujúci mesiac.
Mesačne sme o programe Obecného kultúrneho centra a ďalších skutočnostiach informovali
takmer 300 držiteľov e-mailových adries zo Smižian a okolia.

Vyhodnotenie činnosti OKC Smižany 2014 - KAŠTIEĽ 2014
Podujatia

počet

účasť

Výstavy, vernisáže
Životné jubileá
Výročná členská schôdza MO Živena
Deň učiteľov
Prednes ruskej poézie a prózy
Smižianska gitara
Privítanie hostí Smižianskych folklórnych slávností
Hudbný koncert Anny Pokinko a výstava obrazov
Návšteva z Ukrajiny
ANNO GALLERY - tvorivé dielne s hlinou, Peter Smik
Koncert študentov konzervatória Košice
Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu zeleň 2014

8
10
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1

390
440
95
60
30
40
230
50
38
104
60
40

Spolu

30

1559

Návštevníci individuálni
Návštevníci v skupinách
Spolu celkom

101
888
2586

Kult rne podujatia KA TIEĽ
TIE 2014
Dátum

( 1.1.2014 – 31.12.2014)

Názov

Počet návštevníkov

JANUÁR
23.1.2014

Nálezy impulzov

50

24.1.2014

Oslava životných jubileí

30

Oslava životných jubileí

40

FEBRUÁR
21.2.2014
MAREC
10.3.2014 Farba a Línia

50

21.3.2014 Oslava životných jubileí

40

21.3.2014 Hviezdoslavov Kubín – Okresné kolo

50

26.3.2014 Deň učiteľov

60

APRÍL
10.4.2014 Prednes ruskej poézie a prózy

30

15.4.2014 Spišská paleta 2014

20

23.4.2014 Výročná členská schôdza MO Živena

30

24.4.2014 Oslava životných jubileí

30

MÁJ
7.5.2014

Smižianska gitara 2014

40

16.5.2014 Oslava životných jubileí

40

JÚN
5.6.2014

Ondrej Frankovič – Erby miest a obcí Slovenska

50

5.6.2014 Výstava absolvenstských prác výtvarného odboru ZUŠ

50

8.6.2014

230

Privítanie hostí Smižianskych folklórnych slávností

20.6.2014 Oslava životných jubileí

50

JÚL
16.7.2014

Hudobný koncert Anny Pokinko

50

Výstava obrazov umelcov z Bieloruska
AUGUST
SEPTEMBER
26.9.2014

Oslava životných jubileí

70

OKTÓBER
6.10.2014

Vernisáž výstavy Železničiari so štetcom

60

24.10.2014 Oslava životných jubileí

50

NOVEMBER
20. výročie MO Živena
prijatie Magdy Vašáryovej
ANNOGALLERY – tvorivé dielne s hlinou
p. Smik
ANNOGALLERY – tvorivé dielne s hlinou
p. Smik
Návšteva z Ukrajiny
Oslava životných jubileí

52
38
40

2. 12. 2014

Koncert študentov konzervatória

60

3. 12. 2014

Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu zeleň 2014

40

4. 12. 2014

Valné zhromaždenie OOCR – Slov. raj

20

4. 12. 2014

Vernisáž výstavy Medzi/Between - Peter Smik

60

19.12. 2014

Oslava životných jubileí

50

8. 11. 2014
20. 11. 2014
27. 11. 2014
27. 11. 2014
28. 11. 2014

65
52

DECEMBER

Podujatí spolu: 30
Návštevníci individuálni:

Návštevníkov podujatí: 1597
101

Návštevníci v skupinách: 888

Návštevníkov spolu: 2586

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
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.

2.

PRÍJMY A VÝDAJE OKC SMIŽANY ZA ROK 2014
Plánované
Skutočnosť
Príjmy

prenájom KD
hlásenie v obec. rozhlase
prenájom stolov a lavíc
vstupné
ostatné (služby, refundácie, úroky)
cvičenie v KD
dotácie zo ŠR
ost. príjmy – prevod z min.roka
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
Revízie
Poplatky a dane
Propagácia a reklama
Služby
Služby - vystúpenia
Ostatné služby
Spotrebovaný materiál a ost. náklady
Spolu

4 000,00 €
250,00 €
300,00 €
14 450,00 €
0,00 €
1 000,00 €
0,00
0,00
105 000,00 €
125 000,00 €

7 494,51 €
391,00 €
284,00 €
19 470,59 €
1 520,99 €
1 117,30 €
3 358,00 €
151, 92 €
105 000,00 €
138 788,31 €
125 000,00 €
13 788,31 €

42 919,00 €
22 779,00 €
4 000,00 €
2 300,00 €
24 928,00 €

42 887,48 €
18 697,31 €
7 812,58 €
2 288,16 €

2 400,00 €
1 700,00 €
5 800,00 €
400,00 €
1 100,00 €
10 920,00 €

5 754,00 €
125 000,00 €

949,86 €
4 617,06 €
4 743,49 €
6 980,20 €
931,68 €
1 456,65 €
2 331,31 €
1 633,19 €
4 042,17 €
333,13 €
611,42 €
21 684,99 €
6 769,62 €
9 898,29 €
138 668,59 €

