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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 pýšiť 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 2015 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:
SESTRY – divadelné predstavenie ochotníckeho divadla RAJ pri OKC Smižany pod režisérskym vedením
Milana Repku
NOSITELIA TRADÍCIÍ – regionálna súťažná prehliadka folklórnych skupín z okresov Gelnica a Spišská
Nová Ves
6. REPREZENTAČNÝ PLES OBCE SMIŽANY - V programe sa predstavili: skupina historického šermu
JAGO, husľové trio XPLOSION, sólisti baletu Štátneho divadla Košice, hudobná skupina MONTANA BAND,
ľudová hudba Vlada Kubáňa, programom sprevádzal moderátor a zabávač Štefan Skrúcaný.

KARNEVAL NA ĽADE – zábavné popoludnie v maskách pre deti aj dospelých
FAŠIANGY PRE DÔCHODCOV – posedenie dôchodcov
VALENTÍNSKA ZÁBAVA – zábava s hudobnou skupinou Select a DJ Santa & DJ Gory
BOŽENA SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA „PÁVA“ – divadelné predstavenie ochotníckeho divadla
z Iliašoviec pod vedením Valérie Kračkovej
DRAČIE PYTAČKY – predstavenie Bábkového divadla spod Spišského hradu
DEŇ UČITEĽOV – slávnostná akadémia s poďakovaním a ocenením najlepších pedagogických
pracovníkov starostom obce, v ktorej účinkovali členovia ZPOZ pri OKC a ochotnícke divadloRaJ pri OKC
Smižany s hrou „Sestry“
CESTA ŽIVOTOM – Umelecká agentúra AMOS ,výchovný koncert o zdravej výžive a slušnom správaní
IVAN STODOLA „NÁŠ PÁN MINISTER“ - predstavenie divadelného súboru Hviezdoslav pri MKC
Spišská Nová Ves
POTULKY SLOVENSKOM – OZ Škola života, výchovný koncert pre ZŠ
STAVANIE OBECNÉHO MÁJA PRED RADNICOU – vítanie jari s FSk Smižančanka, deťmi ZŠ na
Kom. Ul., MŠ, detským folklórnym súborom a detskou ľudovou hudbou Oriešok pri ZUŠ D. Štraucha,
Smižany
VITAJ LETO – podujatie v areáli TJ Slovan Smižany s hudbou a hrami pre deti, účinkovali: deti ZŠ na
Komenského ul., ZUŠ D. Štraucha Smižany, ľudový rozprávač Jožko–Jožka, FS Vargovčan, country kapela
TIMID
DEŇ MATIEK – poďakovanie všetkým mamám a starým mamám s kultúrnym programom „ Anastázia“
v podaní detí ZŠ na Komenského ul.

DEŇ DETÍ – popoludnie pre deti so súťažami a hrami. V programe sa predstavili deti MŠ združených v
SŠÚ Smižany, deti ZŠ na Komenského ul, Albín Medúz, divadlo Cililing z Prešova a detské kolektívy
folklórnych súborov z Bieloruska
XXIV. SMIŽIANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI a X. JARMOK ĽUDOVÝCH REMESIEL účinkovali: FSk Porubian z Poruby pod Vihorlatom, FSk Slovinka zo Sloviniek, FSk Štvrtočan zo Spišského
Štvrtku, DFS Oriešok Smižany, FSk Smižančanka, detské kolektívy folklórnych súborov
z Bieloruska, Ľudová hudba Terchová, hosťom programu: FS Zemplín z Michaloviec
DEŇ OTCOV - pri príležitosti Dňa otcov vystúpilo domáce ochotnícke divadlo RaJ pri OKCSmižany
s hrou „SESTRY“
SMIŽIANSKY LETNÝ FESTIVAL KAPIEL – 5. ročník prehliadky muzikantských talentov, ktorý sa
konal v areáli TJ Slovan Smižany. V rámci prehliadky kapiel sa predstavil hudobné skupiny: Levande
z Ružomberka, Sága z Arnutoviec, Pasia z Helcmanoviec, Roksound z Medzilaboriec, Chalva zo Spišskej
Novej Vsi, Blue- Apple Sphere z Popradu, Sighte zo Smižian, Vetrofka z Popradu. V programe vystúpili
tanečníci z tanečnej skupiny BDSkrew zo Spišskej Novej Vsi a hudobná skupina Sám Sebou z Jamníka
Hosť program: rockový spevák Lukáš Adamec so skupinou z Košíc.
ROZLÚČKA S LETOM – podujatie v areáli TJ Slovan Smižany s hudbou, hrami pre deti, občerstvením,
maľovaním na tvár a účinkujúcimi: ZUŠ D. Štaucha Smižany, ZŠ na Kom. ul., Smižany, Detské kočovné
divadlo DRaK Prešov – Maľované na skle, Zahuraci – country skupina, Spišské Vlachy. Podujatie sa pre
nepriazeň počasia neuskutočnilo.
KULTÚRNE LETO – počas letného obdobia sa na pódiu pred Radnicou predstavili: hudobná skupina
AS Band a sólisti ZUŠ D. Štraucha zo Smižian, Bábkové divadlo spod Spišského hradu s divadelnou hrou
„O kačičke“, hudobná skupina „Spirit“ z Betlanoviec, Detské divadlo Cililing z Prešova s rozprávkou
„Drevená krava“ -, country skupina zo Sp. Novej Vsi „3násť ciest“ a folklórna skupina „Jamničan“ z
Jamníka
JAKUB S VEĽKÝMI UŠAMI - divadelné predstavenie Spišského divadla Spišská Nová Ves pre deti ZŠ
MUSICA NOBILIS - XX. ročník Medzinárodného hudobného festivalu – koncert pre priaznivcov vážnej
hudby v kostole Povýšenia sv. Kríža, účinkovali: OCTET SINGERS pod umeleckým vedením Jozefa
Chabroňa
KONCERT PETRA STAŠÁKA a FS ČAČINA pri MKC Spišská Nová Ves - koncert pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším
SPISH TALENT FESTIVAL - medzinárodná súťaž - festival detskej a mládežníckej tvorivosti v žánroch spev,
hudba, tanec, dramatické a výtvarné umenie. Hosť festivalu: Zuzana Hassová
KATARÍNSKA ZÁBAVA – zábava s folklórnou skupinou Smižančanka, ĽH Radoslava Kertisa z Košíc a DJ
Bombasticom

KATARÍNSKE POSEDENIE PRE DÔCHODCOV - posedenie dôchodcov
KONCERT KAPELY „HEĽENINE OČI“ – koncert multižánrovej kapely usporiadaný v spolupráci s
OZ Mladí ľudia a život.
PRIVÍTANIE MIKULÁŠA – program pre deti pred Radnicou, spojený s vianočným trhom a predajom
výrobkov detí základných a materských škôl. Účinkovali: deti MŠ a ZŠ obce, CVČ ADAM a deti ZUŠ D.
Štraucha, Smižany v rozprávke „Ako čerti Vianoce ukradli“

VIANOČNÝ KONCERT SIMY MARTAUSOVEJ S KAPELOU - koncert talentovanej slovenskej
speváčky a skvelých hudobníkov Martina Gašpara, Pištu Lengyela, Martina Zajka, Igora Ajdži Saba
a Martina Wittgrubera
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 2015 sa premietali celkovo 4 predstavenia pre ZŠ v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

Podujatia OKC v počte 89 navštívilo celkom 16 449 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 uchováva tradície a zvyky našich predkov. V jej radoch pracuje zhruba 35
členov, ktorí zastupujú štyri generácie občanov obce. Domáca folklórna skupina má za sebou vystúpenia
doma, v 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 sa pravidelne zúčastňuje folklórnych slávností a festivalov najmä v spišskom regióne, ku
ktorým neodmysliteľne patria Smižianske folklórne slávnosti a Spišské folklórne slávnosti. V júli 2015 sa
FSk Smižančanka zúčastnila Medzinárodného folklórneho festivalu Čerpotok 2015 v Rumunsku. Aktívne
pôsobí na scéne už 45 rokov, počas ktorých získala množstvo ocenení a úspechov najmä na súťažných
prehliadkach folklórnych skupín „Nositelia tradícií“, kde patrí medzi najlepšie skupiny spišského regiónu.
Ochotnícke divadlo RaJ
V obci oživené ochotnícke divadlo úspešne pôsobí pri Obecnom kultúrnom centre Smižany už 5
rokov. 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 nechýbal humor, nadhľad, ale ani ponaučenie. S touto divadelnou hrou sa naši divadelníci zúčastnili
na prehliadke ochotníckych divadelných súborov Košického kraja pod názvom XXVII. Divadelný Trebišov 2014 a
umiestnili sa na treťom mieste. V roku 2014 sa počet členov zdvojnásobil a títo divadelní ochotnícki nadšenci

rôznych vekových skupín sa koncom roka 2014 predstavili publiku v kultúrnom dome v Smižanoch ďalším
svojim autorským predstavením pod názvom „Sestry“. V roku 2015 sa pustili do naštudovania novej
inscenácie pod názvom „Vitaj doma, starká“. Skúšky v priestoroch kultúrneho domu pod režisérskym
vedením pána Milana Repku boli veľmi intenzívne a premiéra bola naplánovaná na 10. január 2016.

Obnovenie tradície ochotníckeho divadla v Smižanoch so sebou prinieslo veľa pozitívneho, pretože je to forma
zmysluplného a aktívneho trávenia voľného času, kde sa stretávajú ľudia s veľkou láskou k amatérskemu divadlu a
kde vzniknú aj pevné väzby medzi príslušníkmi rôznych generácií, s rôznym pohľadom na svet a život.

Kurzová činnosť a mimoškolská výchova a vzdelávanie
V roku 2015 boli v Kultúrnom dome zabezpečené vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých.
Zorganizovali sa: jazykové kurzy, cvičenie jogy pre dospelých – začiatočníci i pokročilí, tanečný kurz
EXOTIC MIX či LATINO MIX pre dievčatá i ženy, kurz spoločenského tanca a 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 383 hlásení)
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 - 2015
Činnosť:
Počet
stretnutí:
Smižančanka –
folklórna skupina
Joga

Nemčina - kurz
Šach
Klub dôchodcov
Kurz
spoločenského
tanca
Tanec mix – kurz
pre ženy
Ochotnícke
divadlo

4x mesačne
(12 mesiacov)
4x2 stretnutia
týždenne 96
stretnutí – (12
mesiacov)
8x mesačne – 6
mesiacov
( jan.-jún)
Len v nedeľu –
ligové stretnutia
– 8 stretnutí
4x mesačne –
48 stret.
20 týždňov

1200
1152

624

328

896
520

20 týždňov

400

4x mesačne
(12 mesiacov)

576
5696

Spolu:
Podujatia
OKC:

Účasť:

Počet:

Účasť:

v KD
v areáli TJ
Ako
spoluorganizátori:
Pred Radnicou

17
4
55

3350
2574
8143

9

1590

Obecný rozhlas

Počet:
383 hlásení
4 – z toho 4
detské
predstavenia
89

Kino

Podujatia spolu
OKC

792

16 449

Zachovanie kultúrnej pamiatky v obci Smižany
– projekt rekonštrukcie kaštieľa

Vyhodnotenie činnosti OKC
Smižany
KAŠTIEĽ 2015

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

-

Vernisáže výstav

-

Besedy

-

Prednášky

-

Oslavy životných jubileí

-

Koncerty ZUŠ

-

Výročné schôdze, posedenia, pracovné stretnutia ( Miestny spolok Živena, Červený kríž)

-

Metodické dni

-

Prijatie hostí a vedúcich folklórnych kolektívov Smižianskych folklórnych slávnosti

-

Odborné konferencie

-

Vyhodnotenia súťaží

-

Koncerty
Množstvo kultúrnych a edukačných podujatí zlepšilo kultúrnu pôsobnosť v obci. Najvyššiu účasť

zaznamenala štatistika Kaštieľa v Smižanoch v podobe výstavnej činnosti. V roku 2015 bolo inštalovaných
celkom 8 výstav:
a) Výstava „Peter Smik – Medzi/Between“ – výstava sklenených a keramických objektov autora
a jeho žiakov
b) Výstava prác Mladých smižianskych umelcov – „Nálezy impulzov 2“ – výstava mladých umelcov
Smižian – Barbora Klaučová, Nikola Šmelková, Lenka Kleinová, Ľudovít Timko, Daniel Rerko,
Veronika Vargová a Mária, Tatiana a Zuzka Maľákové a fotografka Patrícia Bandžuchová
c) Výstava „Peter Krupa – NÁVRATY “ – kresba, maľba, grafika, keramika, plastika z prútia

d) Výstava krojovaných bábik z celého sveta
e) Výstava bábkarskej tvorby Ivety Liptákovej – „Tu som doma“
f) Výstava „SPIŠSKÁ PALETA 2015“ – putovná výstavy malieb, kresieb a plastík členov ART Klubu
pri Spišskom osvetovom stredisku
g) Výstava pri príležitosti životného jubilea E. Cvengroša „80“
h) Výstava z medzinárodného tvorivého pobytu umelcov (P. Smik, P. Krúpa, E. Molski, E.
Končeková, G. Kornajová, A. Sheboldaev, O. Karpacheva, J. Srna) - „GREETINGS CERAMICS
I.“

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 ZŠ na Komenského ulici v Smižanoch, ktorým ďakujeme za
celoročnú spoluprácu a poďakovanie patrí členom ZPOZ, ktorí pracujú pri OKC Smižany.



VERNISÁŽE – k jednotlivým výstavám boli usporiadané aj vernisáže. Súčasťou vernisáže bolo
predstavenie výstavy, zápis do pamätnej knihy, krátky kultúrny program a malé pohostenie.



ŠKOLSKÉ PORADY – v priestoroch kaštieľa sa konala aj porada riaditeliek materských škôl SŠÚ,
porada riaditeľov základných škôl SŠÚ a porada zriaďovateľov
škôl a školských zariadení, ktoré sa uskutočnili v januári 2015.



NOVOROČNÝ KONCERT – koncert žiakov hudobného odboru ZUŠ Dezidera
Štraucha v Smižanoch.



PREDNÁŠKA UČITEĽOV: Aktuálne problémy v oblasti pro-life



ĎEŇ UČITEĽOV– slávnostné odovzdávanie ocenení pedagógom



OBVODNÉ KOLO V SÚŤAŽI HVIEZDOSLAVOV KUBÍN



ART POETIKA– prednes ruskej poézie a prózy



SMIŽIANSKA GITARA – školská súťaž ZUŠ Smižany



SMIŽIANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTÍ 2015 - PRIJATIE HOSTÍ A VEDÚCICH
FOLKLÓRNYCH KOLEKTÍVOV– slávnostné prijatie starostom obce Smižany, spojené
s krátkym kultúrnym programom.



BÁBKOVÉ PREDSTAVENIE „Pod krídlami Lelka“ – bábkové divadlo spod Spišského hradu
predstavilo orientálny príbeh o láske a múdrosti.



PRIJATIE ABSOLVENTOV ZŠ 1.-5. (roč. 1956-1961) – v priestoroch kaštieľa sa konalo prijatie
absolventov Základnej školy 1.-5., ktorá v minulosti sídlila v Kaštieli. Prijatie absolventov sa konalo
pri príležitosti stretnutia po 50 rokoch, ktoré sprevádzalo príhovor starostu, zápis do kroniky a krátky
kultúrny program.



ZASADNUTIE CELOSLOVENSKÉHO SPOLKU ŽIVENA – v priestoroch kaštieľa sa konalo
zasadnutie celoslovenského spolku Živena s jeho predsedníčkou Magdou Vášáryovou. Po zasadnutí
nasledoval krátky kultúrny program v ktorom sa predstavili Alimah fusion a divadlo Alchýmie
z Popradu. Po programe nasledovalo posedenie členov Živeny s predsedníčkou M. Vášáryovou.



TVORIVÉ DIELNE ANNOGALERY 2015 – v spolupráci s občianskym združením Annogalery
a P. Smikom sa v priestoroch kaštieľa konali 3-dňové tvorivé dielne pre deti, zamerané na
modelovanie z hliny a glazovanie. Hotové výrobky si potom deti mohli odniesť domov.



VYHODNOTENIE SÚŤAŽE O NAJKRAJŠIU ZELEŇ 2015

V roku 2015 sa v priestoroch kaštieľa uskutočnilo celkom 35 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 1762
ľudí. V skupinových návštevách bolo 1563 návštevníkov a v individuálnych 696 návštevníkov. Spolu v roku
2015 Kaštieľ v Smižanoch navštívilo 4021 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 2015 - KAŠTIEĽ 2015
počet

Podujatia
Vernisáže výstav
Životné jubileá
Výročná členská schôdza MO Živena
Porada riaditeliek materských škôl SŠÚ
Porada riaditeľov základných škôl SŠÚ
Porada zriaďovateľov školských zariadení
Deň učiteľov
Novoročný koncert žiakov ZUŠ Smižany
Prednáška pre učiteľov
Hviezdoslavov Kubín
Prednes ruskej poézie a prózy
Smižianska gitara
Smižianske folklórne slávnosti - privítanie
Bábkové divadlo
Prijatie absolventov
Tvorivé dielne ANNOGALLERY
Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu zeleň

1
ZŠ
Smižany

Spolu

účasť
7
10
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

405
501
146
30
20
12
60
75
80
70
45
40
60
38

1
3
1

50
100
30

35

1762

Návštevníci individuálni
Návštevníci v skupinách

696
1563

Spolu celkom

4021

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.

PRÍJMY A VÝDAJE OKC SMIŽANY ZA ROK 2015

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
Telefón. služby + poštovné
Poistenie majetku
Revízie
Poplatky a dane
Propagácia a reklama
Služby
Služby - vystúpenia
Ostatné služby
Spotrebovaný materiál a ost. náklady
Spolu

Plánované
4 000,00 €
350,00 €
250,00 €
14 400,00 €
0,00 €
1 000,00 €
0,00
0,00
110 100,00 €
130 100,00 €

Skutočnosť
8 082,23 €
792,00 €
372,00 €
13 212,80 €
3 727,05 €
2 338,80 €
998,00 €
119,72 €
110 100,00 €
139 742,60 €
130 100,00 €
9 642,60 €

43 999,00 €
21 017,00 €
6 300,00 €
2 600,00 €
22 058,00 €

43 598,41 €
17 944,12 €
6 601,86 €
2 517,82 €
21 701,64 €
854,88 €
5 343,14 €
4 284,79 €
8 842,30 €
976,16 €
1 400,37 €
2 091,65 €
2 109,05 €
3 733,56 €
809,68 €
1 009,36 €
25 608,01 €
19 982,65 €
5 625,36 €
12 006,06 €
139 731,22 €

2 400,00 €
2 000,00 €
5 200,00 €
880,00 €
1 200,00 €
13 227,00 €

9 219,00 €
130 100,00 €

