
 

Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia kultúrnej organizácie v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja za 

rok 2021  

  
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ORGANIZÁCIE  

  

Názov organizácie:   Ľubovnianske osvetové stredisko  

IČO:  37781251  

Dátum vzniku (historicky):    01.08.1968  

Dátum zriadenia (VUC):  01.04.2002  

Právna forma:  Príspevková organizácia PSK  

Adresa:  Námestie generála Štefánika 5, 064 01  Stará 

Ľubovňa  

Telefón:  0904 390 925, 052/428 30 31  

E-mail:  osvetasl@nextra.sk, mato.karas@gmail.com   

Webové sídlo:  www.osvetalubovna.sk  

Sociálne siete:  https://www.facebook.com/osvetasl, 

https://www.instagram.com/osvetasl/, 

https://www.youtube.com/channel/UC_fTeW-

v9FmLGbmxS8TJSA,  

Štatutár:  Ing. Martin Karaš  

  

  

2. ZHRNUTIE R. 2021 

Ľubovnianske osvetové stredisko – kultúrna inštitúcia Prešovského samosprávneho kraja 

realizovala v roku 2021 kultúrnu činnosť v mestách a obciach okresu Stará Ľubovňa ako 

príspevková organizácia. Aj v roku 2021 ovplyvňovala kultúru v tomto regióne pandémia 

COVID-19. Obmedzenia spôsobené touto pandémiou sa stali obrovským problémom, 

ktorý výrazne zasiahol živú kultúru. Na strane druhej sa však stali aj spúšťačom mnohých 

iniciatív a aktivít, ktoré presunuli  činnosť našej organizácie do online priestoru. Tento 

priestor nás núti študovať nové technológie, vzdelávať sa v oblasti online komunikácie, 

zabezpečovať nové technické vybavenie, realizovať a tvoriť aktivity v online priestore 

(videa, blogy, vlogy, online výstavy, súťaže a pod.). A práve tieto náhle zmeny prinútili i 

zamestnancov ĽOS hľadať nové spôsoby práce, realizovať kreatívne nápady, vytvárať 

nový obsah, komunikovať v online priestore, čo sa nám darí, aj vďaka novej – mladšej 

generácii zamestnancov, ktorí počas ostatných troch rokov nastúpili do našej organizácie.  

  

Medzi najvýznamnejšie úspechy roku 2021 určite zaraďujeme realizáciu projektu Mesto 

kultúry 2021. Spomínaný projekt zahŕňa množstvo nových podujatí a aktivít, ktoré sú 

financované zo zdrojov Fondu na podporu umenia a Mesta Stará Ľubovňa a ktoré výrazne 

podporujú kultúru regiónu v tomto náročnom pandemickom období. Zároveň spomínané 

aktivity spájajú rôznych aktérov kultúrneho diania v rámci regiónu, ktorí vzájomne 

spolupracujú a koordinujú svoje činnosti. V prípade úspešnej realizácie jednotlivých 

aktivít sa preinvestuje v oblasti kultúry v ľubovnianskom regióne o takmer 400 000 € viac 
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ako v bežnom roku, čo by malo byť obrovským impulzom a prínosom pre región v tomto 

krízovom období. Zo spomínaných finančných zdrojov sa financujú aj viaceré aktivity 

Ľubovnianskeho osvetového strediska - vzdelávací projekt (ETNO)LABORATÓRIUM v 

oblasti tradičnej ľudovej kultúry, Bienále vizuálneho umenia pre oblasť výtvarníctva, 

dizajnu a fotografie, náučno-výchovný projekt POZNAJ SVOJ KROJ a ďalšie.  

Medzi úspechy roku 2021 zaraďujeme aj zavŕšenie prirodzenej obmeny zamestnancov. Aj 

pomocou grantových schém Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sme postupne nahradili 

zamestnancov v seniorskom veku mladou generáciou s patričným vzdelaním a 

skúsenosťami v jednotlivých oblastiach kultúry.  

Jediný problém, ktorý evidujeme v našej inštitúcii je celosvetová pandémia COVID-19, 

ktorá výrazne obmedzuje našu činnosť. Na strane druhej, ako bolo spomínané vyššie, stala 

sa aj obrovskou výzvou pre zavádzanie nových metód práce, nových postupov, využívania 

technológii, modernej komunikácie a pod.  

Medzi silné stránky našej organizácie zaraďujeme veľmi dobrú skladbu a vekovú štruktúru 

zamestnancov, schopnosť spolupráce s partnermi v rámci regiónu i mimo neho, kvalitné 

technické vybavenie. Medzi slabé stránky zaraďujeme absenciu vlastných priestorov na 

realizáciu aktivít a podujatí, nestabilitu v rámci financovania podujatí a aktivít 

(prostredníctvom grantových schém).  

  

Úsek umeleckého slova, literárnej tvorby a divadla  

Oblasť umeleckého slova a literárnej tvorby má v kultúre regiónu Starej Ľubovne dôležité 

postavenie, keďže je tu veľmi dobre vybudovaný systém práce a vzdelávania talentov od 

najmladšej generácie po najstarších. Ľubovniansky región a najmä mesto Stará Ľubovňa 

sú veľmi známe i kvalitnými recitátormi a autormi poézie a prózy. Aj preto sa tu konajú 

viaceré literárne a recitačné súťaže a prehliadky, na ktorých organizácii sa dlhoročne 

podieľa i naša organizácia. ĽOS je pravidelne organizátorom troch celoslovenských a 

viacerých regionálnych podujatí v oblasti umeleckého slova a literárnej tvorby a aj v roku 

2021 organizovala viaceré z nich. Súčasťou práce v tejto oblasti boli i odborné semináre 

s poprednými osobnosťami literárnej tvorby, metodické stretnutia či poradné zbory, ktoré 

sa venovali príprave a hodnoteniu spomínaných podujatí a vyhodnoteniam jednotlivých 

súťaží. V druhej polovici roka sme pracovali aj na vydaní Zborníka poézie národnostných 

autorov, ktorý v tomto období finalizujeme. Je to prvý krok k tomu, aby autori 

pochádzajúci z národnostných menšín a etnických skupín žijúcich v ľubovnianskom 

regióne tvorili okrem slovenského jazyka i v materinskom jazyku (v spisovnom alebo v 

dialekte). 

Do tejto kategórie zaraďujeme aj problematiku divadla. V okrese Stará Ľubovňa v 

ostatnom období neevidujeme zoskupenie, ktoré by pravidelne pôsobilo a vyvíjalo svoju 

činnosť. ĽOS sa v ostatných rokoch snažilo finančne i materiálne (prostredníctvom grantu 

FPU) podporiť novo vznikajúce divadelné zoskupenie s názvom Baronetta, avšak aj táto 

aktivita po niekoľkých mesiacoch úspešného účinkovania bola ukončená. Napriek tomu 

máme ambíciu sa s touto problematikou do budúcnosti popasovať, v niektorých obciach 

regiónu vznikajú nové iniciatívy v oblasti ochotníckeho divadla.  

 

 

  



 

Úsek tradičnej ľudovej kultúry  

Ľubovniansky región má veľmi dobre zastúpenie v oblasti tradičnej ľudovej kultúry. 

Najmä kvalitné folklórne zoskupenia v mestách a obciach regiónu udržiavajú živé tradície 

predkov. Roky 2020 a 2021 boli pre tento segment kultúry doslova likvidačné, keďže 

kolektívy tradičnej ľudovej kultúry kvôli opatreniam súvisiacim s pandémiou COVID-19 

sa takmer vôbec nemohli stretávať a nacvičovať, čo sa následne prejavilo aj nemožnosťou 

vystúpiť na už i tak riedko organizovaných podujatiach, ktoré sa v roku 2021 dali 

zorganizovať.  

Aj desiatky tradičných a plánovaných podujatí, ktoré každoročne naša inštitúcia 

organizuje sa toho roku najmä kvôli pandémii COVID-19 neuskutočnili a živá kultúra 

regiónu sa až na malé výnimky odmlčala. Ľubovnianske osvetové stredisko sa aspoň 

formou online stretnutí snažilo udržiavať kontakt s predstaviteľmi folklórneho hnutia 

regiónu. Taktiež sme v rámci projektu Mesto kultúry 2021 realizovali online vzdelávacie 

podujatia s názvom (ETNO)LABORATÓRIUM, ktoré od októbra pravidelne jeden 

víkend v mesiaci prinášajú prednášky popredných slovenských etnológov, choreografov, 

tanečných či hudobných pedagógov. Napriek dlhotrvajúcej vynutenej pauze v činnosti 

kolektívov a jednotlivcov je veľmi pozitívna odozva, že všetky kolektívy i jednotlivci 

majú záujem aj po skončení tejto krízy pokračovať v práci a majú záujem aj o spoluprácu 

na budúcich aktivitách Ľubovnianskeho osvetového strediska.  

V rámci projektu Mesto kultúry 2021 sú vyčlenené značné finančné prostriedky na tvorbu 

nových programov pre folklórne skupiny a súbory regiónu, na vzdelávanie vedúcich a 

tvorcov miestnych folklórnych zoskupení, finančné prostriedky na koncerty pre domáce 

kolektívy. Vidíme tu obrovský priestor na kvalitný reštart spomínaných kolektívov i 

jednotlivcov v rámci tradičnej ľudovej kultúry aj s podporou Ľubovnianskeho osvetového 

strediska.  

  

Úsek vizuálneho umenia  

V tomto segmente kultúry ľubovnianskeho regiónu sa aj napriek pandémii COVID-19 

podarilo mnohé plánované aktivity zrealizovať. Fotografické i výtvarné súťaže a aktivity 

sú zväčša individuálneho charakteru a tak výtvarná a fotografická tvorba nebola úplne 

prerušená. Snažili sme sa realizovať tieto podujatia a výstavy online formou, ktorá sa 

celkom slušne osvedčila, aj keď priamy kontakt s umením nikdy nebude môcť 

plnohodnotne nahradiť. Samozrejme boli aj plánované podujatia a výstavy, ktoré sme 

nemohli zorganizovať ako napríklad Aukcia umeleckých diel, ktorá sa v roku 2019 

osvedčila ako nové podujatie pre tento región. Oblasť vizuálneho umenia má do 

budúcnosti v regióne Starej Ľubovne veľmi slušnú perspektívu. V rámci projektu Mesto 

kultúry 2021 sa nám podarilo zrealizovať medzinárodné Bienále vizuálneho umenia, na 

ktorom brali účasť výtvarníci, dizajneri a fotografi z Poľska, Maďarska, Švédska a 

Slovenska. Podujatie zarezonovalo nielen u odbornej verejnosti, ale i v masmédiách a v 

radoch laickej verejnosti a je našou ambíciou v jeho realizácii pokračovať. V budúcom 

období máme ambíciu zakladať pri Ľubovnianskom osvetovom stredisku kluby záujmovej 

činnosti (fotografický, výtvarný a ďalšie). 

 

 

  



 

Úsek náučno-vzdelávacích a voľnočasových aktivít  

Aj mnohé z týchto aktivít boli v roku 2021 kvôli pandémii COVID-19 zrušené alebo 

presunuté do online priestoru. Najmä rôzne metodické stretnutia, besedy, prednášky sa 

dali vďaka modernej technike a sociálnym sieťam veľmi jednoducho preniesť do online 

priestoru. Ukázala sa možnosť a aj potreba realizovať online prenosy z takýchto podujatí, 

keďže spomínané záznamy dokážu osloviť obrovské množstvo divákov či prijímateľov. 

Aj keď mnohí účastníci tvrdia, že vzdelávanie naživo to nenahradí, evidujeme predsa len 

vyššiu účasť na online podujatiach z pohodlia domova ako na podujatiach realizovaných 

predtým naživo. V rámci náučno-vzdelávacích a voľnočasových aktivít rezonovalo najmä 

vzdelávanie v oblasti tradičnej ľudovej kultúry, ale aj online diskusia o téme života 

Slovákov žijúcich v zahraničí. 

  

  

3. VYHODNOTENIE ČINNOSTI ORGANIZÁCIE ZA R. 2021  

  

3.1.Záujmová umelecká činnosť a neprofesionálna umelecká tvorba (úsek 

umeleckého slova, úsek tradičnej ľudovej kultúry, hudby, spevu, tanca, výtvarníctva, 

fotografie, filmu, divadla, tvorivé dielne...  

  

3.1.1. Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti  

Oblasť súťaží a prehliadok záujmovej umeleckej činnosti bola výrazne ovplyvnená 

pandémiou COVID-19. Zdravotné obmedzenia, prerušená výučba na školách, online 

vzdelávanie, obmedzenie pohybu a ďalšie prekážky zasiahli nielen do plánovania 

jednotlivých podujatí, ale najmä do prípravy účastníkov a do ich účasti. Ľubovnianskemu 

osvetovému stredisku sa napriek spomínaným ťažkostiam podarilo zorganizovať 

nasledovné podujatia: Celoslovenská literárna súťaž Poetická Ľubovňa, Okresná výtvarná 

súťaž Vesmír očami detí, okresná súťaž Hviezdoslavov Kubín v štyroch kategóriách, 

celoslovenská súťaž v literárnej a výtvarnej tvorbe Dúha 2020/2021, okresná a krajská 

súťaž AMFO 2021, okresná súťažná prehliadku literárnej tvorby žiakov základných škôl 

BABKA, DEDKO 2021, súťaž o Najkrajší balkón a predzáhradku, krajská súťaž seniorov 

Babička Prešovského kraja, súťažná prehliadka speváckych skupín HOLOSE, HOLOSE, 

celoslovenská súťaž príslušníkov národnostných menšín Odkiaľ som, spoznajme sa 

navzájom. Pre protipandemické opatrenia sa naopak nepodarilo zorganizovať tradičné 

okresné postupové súťaže Duchnovičov Prešov, Makovická struna, Detský hudobný 

folklór (Vidiečanová Habovka), Choreografie folklórnych súborov, Spevy môjho rodu a 

Tanec ako hobby a tiež Festival ZUČ stredných škôl okresu Stará Ľubovňa. Taktiež 

celoslovenskú súťaž umeleckého slova žien Naša Vansovej Lomnička.  

  

POETICKÁ ĽUBOVŇA 2021 

Mesiac marec v Starej Ľubovni patrí každoročne začínajúcim autorom z celého Slovenska, 

ktorí v celoslovenskej literárnej súťaži Poetická Ľubovňa majú možnosť získať cenu o. 

Vasiľa Kočembu. Poetická Ľubovňa sa v r. 2021 tešila už z 29. ročníka. Do súťaže sa 

zapojilo 105 autorov s viac ako 360 literárnymi prácami. Porota v zložení Ján Petrík – 

spisovateľ a scenárista zo Spišskej Novej Vsi, Peter Karpinský – spisovateľ a jazykovedec 

z Prešova a Eva Kollárová – pedagogička a vedúca Odboru kultúry MsÚ zo Starej 



 

Ľubovne zvládli ťažkú úlohu a vybrali víťazov jednotlivých kategórií na online zasadnutí 

27. februára 2021. Hlavnú cenu tento rok získal Martin Marko zo Šale za svoju prozaickú 

literárnu prácu. Nepriaznivá situácia s ochorením COVID-19 však neumožnila 

organizátorom a porotcom stretnúť sa s autormi osobne na tradičnom slávnostnom 

vyhodnotení a odovzdávaní cien, preto si pre nich pripravili online vyhodnotenie a 

stretnutie s nimi. Na viac ako trojhodinovom online vyhodnotení 13. marca 2021 sa spolu 

stretla odborná porota a vyše 30 ocenených začínajúcich autorov, ktorí si vypočuli 

hodnotenie poroty na zaslané práce do súťaže.  

 

VESMÍR OČAMI DETÍ  2021  

Práce žiakov okresného kola celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí 2021 boli 

aj tento rok výborné. Dňa 25. marca 2021 mala porota v zložení Mgr. Eva Balboneová, 

Bc. Mária Kačeňáková a Kristína Smreková neľahkú úlohu vybrať tie najlepšie výtvarné 

práce. Dovedna sa zapojilo 91 výtvarných prác v štyroch kategóriách. Účasť v súťaži nás 

nesmierne teší aj preto, že žiaci to v týchto mesiacoch nemali jednoduché, no napriek tomu 

sa zapojili a svoje práce zaslali. V celoslovenskom kole v Hurbanove boli ocenení aj naši 

žiaci a to Adam Hudák z ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa, Michal Stolár z ZŠ s MŠ Plavnica, Ema 

Grajzingerová a Tamara Prevožňáková zo ZUŠ J. Melkoviča v St. Ľubovni. 

 

OKRESNÁ SÚŤAŽ AMFO 2021  

K vyhodnoteniu Okresného kola celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej 

fotografickej tvorby AMFO 2021 zasadala dňa 19. marca 2021 v priestoroch 

Ľubovnianskeho osvetového strediska odborná porota v zložení Jozef Česla, fotograf v 

slobodnom povolaní zo Starej Ľubovne, Anna Opinová, fotografka v slobodnom povolaní 

zo Starej Ľubovne a Kristína Smreková, odborná pracovníčka ĽOS. 

Do súťaže sa prihlásili 3 autori so 14 fotografiami. Do krajského kola súťaže postúpili 

Katarína Ščigulinská,  Tomáš Sura a Miroslav Štelmach  s výberom 10 fotografií. Odborná 

porota i organizátori konštatujú pokles prihlásených oproti minulým rokom. ĽOS plánuje 

v nasledujúcich rokoch intenzívnejšie pracovať s fotografmi z miest a obcí regiónu a tým 

obohatiť účasť na spomínanej okresnej súťaži. 

 

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ DÚHA 2020/2021 

Už 25. ročník celoslovenskej výtvarnej a literárnej súťaže DÚHA 2020/2021 

zorganizovalo Ľubovnianske osvetové stredisko v spolupráci s Mestom Stará Ľubovňa a 

ďalšími spoluorganizátormi. Jej vyhodnotenie sa uskutočnilo 7. mája 2021. Aj napriek 

pandemickej situácii bola účasť v súťaži veľmi vysoká a zaslané práce tradične hodnotila 

odborná porota. Pre výtvarnú časť mala zloženie: akademický maliar Andrej Smolák, 

Snina - predseda poroty, Mgr. Art. Lívia Stašková, Snina, Bc. Mária Kačeňáková, Stará 

Ľubovňa. V literárnej časti sa do rozhodovania pustili: doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD., 

Spišská Nová Ves - predseda poroty, PaedDr. Eva Kollárová, Stará Ľubovňa, Mgr. Nina 

Kollárová, PhD., Stará Ľubovňa, Mgr. Katarína Ščigulinská, Šambron. Vo výtvarnej časti 

pri mimoriadnych oceneniach tento rok pribudla Cena Súkromnej ZUŠ Andreja Smoláka 

- Snina. Zo súťažných bol Ľubovnianskym osvetovým strediskom vydaný Zborník Dúha 

2020/2021. V Galérii Provinčný dom v Starej ľubovni bola v termíne od 7. do 31. mája 



 

2021,  sprístupnená Celoslovenská výstava výtvarnej tvorby detí zo súťaže Dúha 

2020/2021. 

 

KRAJSKÁ SÚŤAŽ AMFO 2021  

Tento ročník krajskej súťaže AMFO 2021 bol celkovo hodnotený lepšie ako predošlé 

ročníky. Veríme, že sa tento trend zachová aj pre nasledujúce roky. V roku 2021 boli 

zmenené aj vekové kategórie, čo prispelo k vyššej kvalite a kvantite autorov. Kategória 

do 15 rokov bola tradične menej zastúpená, ale môžeme konštatovať, že začínajúci 

autori - amatéri sa snažia nájsť svoj štýl. Najväčší kvalitatívny posun k lepšiemu bol v 

kategórii 15 až 25 rokov, kde bolo vidieť obrovský rozdiel oproti minulým ročníkom. 

Pozitívne hodnotíme krok vyhlasovateľa súťaže - Národného osvetového centra so 

zmenou vekových kategórií. Zaznamenali sme nárast nových autorov aj v kategórii nad 

25 rokov. Bolo vidieť, že súťažiaci počas pandemickej situácie mali viac času na prácu 

a výber fotografií. Kategória EXPERIMENT bola toho roku nová, čo využili účastníci 

a skúšali viaceré žánre, hľadali rôzne nové výrazy. Je to kategória, ktorá dovoľuje 

autorom ísť až za hranice fotografie. Do súťaže sa zapojilo 90 autorov s 356 

fotografiami. Na slávnostnom vyhodnotení spojenom s vernisážou výstavy boli udelené 

diplomy, čestné uznania a ocenenia. Členmi odbornej poroty boli Ing. Igor Šimko, 

AFIAP Košice, Anton Frič, fotograf v slobodnom povolaní, Poprad, Anna Opinová - 

fotografka v slobodnom povolaní, Stará Ľubovňa a Jozef Česla - fotograf v slobodnom 

povolaní, Stará Ľubovňa. Vernisáž obohatili svojím hudobným programom Sára 

Sokolová, žiačka ZUŠ v Starej Ľubovni a finalistka medzinárodnej televíznej súťaže 

VIRTUÓZI V4 a operný spevák Marek Mochnáč z Prešova s klavírnym sprievodom.  

 

OKRESNÁ SÚŤAŽ HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2021 

Okresná súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnila 9. júna 

2021 v priestoroch Domu kultúry v Starej Ľubovni. V súlade s odporúčaním 

vyhlasovateľa súťaže, ktorým je Národné osvetové centrum v Bratislave, sa súťaž 

organizovala v netradičnej online forme. Výkony recitátorov z videozáznamu hodnotila 

porota v zložení: PhDr. Lýdia Hricíková, PaedDr. Eva Kollárová, Mgr. Lucia Čandíková 

PhD., Mgr. Gabriela Vilčeková a Mgr. Michaela Fabová. Do súťaže sa zapojilo 43 

recitátorov v štyroch kategóriách. Víťazi zo všetkých kategórií postúpili na krajskú súťaž 

do Prešova. V kategórii poézia to boli Eliška Jeleňová, Teo Svitana, Tina Strenková, Ema 

Fröhlichová a v kategórii próza Anežka Ščurková, Soňa Čandíková, Ema Jeleňová, Marek 

Jaroš. 

 

HOLOSE, HOLOSE 

Súťaž speváckych skupín z Prešovského a Košického kraja je každoročnou súčasťou 

Festivalu folklóru Rusínov a Ukrajincov  v Kamienke. V roku 2021 sa uskutočnila v 

netradičnom termíne - v nedeľu 4. júla v Kultúrnom dome v Kamienke. Na prehliadke 

bralo účasť 12 ženských, mužských a detských speváckych skupín. Ich výkony hodnotila 

odborná porota. Ceny do súťaže venovali organizátori a spoluorganizátori festivalu. Súťaž 

HOLOSE, HOLOSE sa realizuje na počesť zakladateľa folklórneho súboru Barvinok, 

dlhoročného riaditeľa školy a kultúrno-osvetového pracovníka Štefana Bittnera. 



 

BABIČKA PREŠOVSKÉHO KRAJA 

Okresná a krajská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska, Ľubovnianske osvetové 

stredisko, Mesto Stará Ľubovňa a Ľubovnianske regionálne združenie miest boli 

organizátormi krajskej súťaže BABIČKA PREŠOVSKÉHO KRAJA, ktorá sa po 

niekoľkých rokoch opäť vrátila do Starej Ľubovne. Tentoktrát sa uskutočnila 8. septembra 

2021  v priestoroch Domu kultúry a bola i súčasťou podujatí projektu MESTO KULTÚRY 

2021. Podujatie sa realizovalo pod záštitou primátora mesta PhDr. Ľuboša Tomka. Každá 

súťažiaca predstavila detský ľudový odev alebo spoločenské oblečenie zo svojho regiónu. 

Následne prezentovala svoje vedomosti, znalosti, danosti a zručnosti, ktoré dostala do 

vienka a nakoniec publiku každá súťažiaca babička vyrozprávala zaujímavé - veselé, 

smutné, ale i poučné príhody. Víťaznou babičkou Prešovského kraja sa stala pani Mária 

Valigurská z obce Nižné Ružbachy, ktorá uspela v konkurencii piatich babičiek z okresov 

Bardejov, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa a Vranov nad Topľou. Podujatie sa realizovalo 

za prísnych protipandemických opatrení. 

 

NAJKRAJŠÍ BALKÓN A PREDZÁHRADKA 2021 

Najkrajší balkón a predzáhradka je tradičnou, každoročnou súťažou, ktorá sa koná v rámci 

mesta Stará Ľubovňa. Ľubovnianske osvetové stredisko v spolupráci s Mestom Stará 

Ľubovňa a Úniou žien hodnotia fotografie najkrajšie upravených balkónov a 

predzáhradok. Hodnotiaca komisia uzavrela práce v septembri 2021 a ocenila hlavnou 

cenou 8 účastníkov. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa pre pandémiu COVID-19 

neuskutočnilo, avšak ocenenia boli zúčastneným odovzdané. 

 

ODKIAĽ SOM/SPOZNAJME SA NAVZÁJOM 

Ľubovnianske osvetové stredisko bolo prizvané do spolupráce s Občianskym združením 

EDUSOC a spoločne zorganizovali 1. ročník súťaže pre deti a mládež v literárnej, 

výtvarnej a audiovizuálnej tvorbe zameranej na lokálnu a regionálnu históriu 

národnostných, etnických a jazykových skupín. Cieľom súťaže bolo motivovať učiteľov 

a žiakov systematicky pracovať s históriou svojej komunity, odkiaľ pochádzajú a učiteľom 

tak pomôcť vyučovať kreatívnou formou o tejto dôležitej no vo vzdelávacom systéme 

málo zdôraznenej súčasti našich dejín.  

 

BABKA, DEDKO 2021 

Do 19. ročníka tradičnej okresnej literárnej súťaže sa zapojilo 21 základných škôl z okresu 

Stará Ľubovňa a Základná umelecká škola Jána Melkoviča. Vyše 200 žiackych prác 

hodnotila odborná porota v zložení Eva Kollárova – vedúca odboru kultúry MsÚ v Starej 

Ľubovni, Edita Oláhová – pracovníčka Ľubovnianskej knižnice, Irina Nováková a Emília 

Kíferová – pracovníčky Ľubovnianskeho osvetového strediska. Porota navrhla udeliť 26 

hlavných cien a 4 ceny vedúcej odboru školstva MsÚ v Starej Ľubovni súťažiacim žiakom 

a zároveň odmeniť 34 starých mám a starých otcov, ktorých v literárnych prácach 

opisovali ich vnučky a vnuci. Tradičné vyhodnotenie súťaže spojené s kultúrnym 

programom sa kvôli pandémii COVID-19 neuskutočnilo a ocenenia boli úspešným 

autorom udelené dodatočne. Ľubovnianske osvetové stredisko vydalo Zborník najkrajších 

prác, ktoré získali hlavnú cenu.    

  



 

3.1.2. Festivaly  

Ako sme už vyššie spomínali, celosvetová pandémia COVID-19 zasiahla najmä živú 

kultúru, masové podujatia a festivaly. Ľubovnianske osvetové stredisko sa každoročne 

podieľa na organizácii desiatok regionálnych i miestnych festivalov a podujatí, z ktorých 

mnohé majú aj niekoľkoročnú tradíciu. Aj napriek obrovskej snahe množstva 

organizátorov sa veľká časť týchto festivalov v roku 2021 z objektívnych príčin nemohla 

zrealizovať. Z mnohých spomenieme podujatia ako Poznávaj a uchovávaj tradície svojich 

predkov v Jarabine, Rusínska vatra v Malom Lipníku, Ružbašské trhy folklóru vo 

Vyšných Ružbachoch, Na švatoho Jana v Jakubanoch, Slávnosti kultúry Rusínov Lemkov 

v Červenom Kláštore, podujatie Všetci sme tu doma či Dary zeme v Starej Ľubovni a 

mnohé ďalšie. Aj napriek tomu sa Ľubovnianske osvetové stredisko snažilo online formou 

komunikovať najmä s vedúcimi folklórnych súborov a skupín z ľubovnianskeho regiónu 

a udržiavať tak ich pripravenosť až do momentu, kým bolo ešte ako tak možné stretávať 

sa a nacvičovať v rámci pandemických opatrení. V tejto fáze sa tak podarilo zorganizovať, 

aj keď v obmedzenej kapacite a najmä formou improvizácie niekoľko festivalov a 

podujatí: Festival duchovnej piesne v Starej Ľubovni, 56. ročník Festivalu folklóru 

Rusínov a Ukrajincov Slovenska v obci Kamienka, Dni nemeckej kultúry - kultúry 

spišských Nemcov, Folklórne slávnosti piesní a tancov v obci Čirč, Slávnosti poľsko-

goralskej kultúry v Starej Ľubovni a na koniec roka i online vianočný program VIANOCE 

V ĽUBOVNIANSKOM REGIÓNE. 

  

FESTIVAL DUCHOVNEJ PIESNE 

Tradičné podujatie Ľubovnianskeho osvetového strediska, ktoré každoročne symbolicky 

prináša atmosféru Vianoc do sŕdc všetkých účastníkov sa v roku 2021 konalo netradične 

v júnovom termíne. Nepriaznivá pandemická situácia nedovolila zorganizovať Festival 

duchovnej piesne v tradičnom zimnom období, preto sa organizátori pokusili o letnú 

verziu tohto podujatia. Poslednú júnovú nedeľu 27. júna 2021  sa nádhernými chrámovými 

piesňami prezentovali katolíci západného i východného rítu. Pripravený bol dvojhodinový 

program, o ktorý sa postarali folklórne kolektívy z okresu Stará Ľubovňa: FS Plavčanka z 

Plavča, ŽSSk Jastrabčanka zo Šarišského Jastrabia, SSk Litmanivka z Litmanovej, FSk 

Javorina z Kolačkova, MSSk Šambriňci zo Šambrona, SSk Vorodaj z Veľkého Lipníka a 

FSk Barvinok z Kamienky. Príjemnou novinkou letného Festivalu duchovnej piesne bolo 

využitie exteriérových priestorov areálu gréckokatolíckeho chrámu Matky ustavičnej 

pomoci v Starej Ľubovni. Krásne hlasy v chrámových piesňach tak rozozvučali nielen 

okolie samotného chrámu, ale takmer celé sídlisko. Dovedna 7 zborov s asi 120 členmi sa 

predstavili publiku v inom - „nefolklórnom“ svetle a spoločne s hosťom programu, 

speváckou skupinou Rosa z Prešova, pohladili nejednu ľudskú dušu v týchto neľahkých 

časoch. Už 26. ročník festivalu bol súčasťou aktivít MESTA KULTÚRY 2021. 

 

FESTIVAL FOLKLÓRU RUSÍNOV-UKRAJINCOV KAMIENKA 

Najväčší a najstarší folklórny festival v regióne sa uskutočnil v Kamienke v náhradnom 

termíne 3. a 4. júla 2021. Prvý deň festivalu sa konal tradične v priestoroch Kultúrneho 

domu v Kamienke a bol poznačený nízkou účasťou divákov. Nedeľný program s názvom 

Barvinkova Kamienka však zaznamenal vysokú účasť čo bolo spôsobené tým, že sa konal 

v exteriéri - v prírodnom amfiteátri Dubne. V sobotnom programe sa predstavili najmä 



 

účinkujúci z regiónu - FS Barvinok a Radosť z Kamienky, Vorodaj z Veľkého Lipníka, 

Šambriňci zo Šambrona a ako hosť i Magurak z Kežmarku. V nedeľnom programe 

domáce regionálne kolektívy doplnili i spevácke skupiny z Prešovského a Košického kraja 

účinkujúce na súťažnej prehliadke HOLOSE, HOLOSE, taktiež folklórny súbor 

Karpaťanin z Prešova a Orgonina z Vranova nad Topľou. 

 

DNI NEMECKEJ KULTÚRY-KULTÚRY SPIŠSKÝCH NEMCOV 

Miestna organizácia Karpatskonemeckého spolku Chmeľnica - región Horný Spiš, obec 

Chmeľnica a Ľubovnianske osvetové stredisko privítali prvú augustovú nedeľu - 1. 

augusta 2021  veľkolepo a to tradičným festivalom Dni nemeckej kultúry - kultúry 

spišských Nemcov. Už 28. ročník festivalu sa po minuloročnej prestávke tešil veľkému 

záujmu zo strany návštevníkov, ktorí si užívali každú minútu strávenú v kruhu svojich 

blízkych a priateľov. Tradičnosť podujatia založená v roku 1993 plní svoj účel, prispieva 

k šíreniu a uchovávaniu nemeckej kultúry, k výmene skúseností medzi súbormi, k 

nadväzovaniu priateľstiev i k rozvoju obce. Podujatie začalo tradične sprievodom od 

Kultúrneho domu do kostola, kde sa konala svätá omša v nemeckom jazyku. Po omši sa 

začal bohatý kultúrny program, v ktorom sa predstavila domáca folklórna skupina Mladý 

Marmon pri ZŠ s MŠ v Chmeľnici, ktorý ako jediný na Spiši je nositeľom autentickej 

kultúry nemeckej menšiny. Svojim vystúpením potešili divákov aj iné folklórne skupiny, 

súbory a zbory ako tanečný súbor Schadirattam z Medzeva, spevácka skupina Lustige 

Jugend z Chmeľnice, spevácky zbor Goldseifen z Medzeva, Schmiedshauer Singgruppe z 

Tužiny, Hüttner Brimsensäea - Smolnícka huta a FS Ľubovňan zo Starej Ľubovne. Pre 

všetkých návštevníkov boli pripravené stánky s občerstvením, mini trh z ručne vyrábaných 

výrobkov z rôznych materiálov a niekoľko aktivít aj pre tých najmenších. 

 

FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI PIESNÍ A TANCOV V ČIRČI 

V roku 2021 sa konal už 43. ročník Folklórnych slávností pri príležitosti 77. výročia SNP 

v obci Čirč. V termíne 15. augusta na amfiteátri pri Kultúrnom dome v Čirči sa návštevníci 

mohli tešiť  na bohatý kultúrny program, ktorého súčasťou bol aj pietny akt či slávnostná 

svätá liturgia. Na festivale vystúpili FS Čirčanka z Čirča, Dievčenské trio z Čirča, DFS z 

Čirča, MSSk Šambriňci zo Šambrona, FS Čerhovčan z Bardejova, Labirsky Beťare z 

Medzilaboriec a Marianna Železná z Chmeľovej. Organizátori boli spokojní aj s bohatou 

účasťou návštevníkov. 

 

SLÁVNOSTI POĽSKO-GORALSKEJ KULTÚRY V STAREJ ĽUBOVNI 

Po ročnej odmlke sa už po piaty krát v Starej Ľubovni uskutočnili SLÁVNOSTI 

POĽSKO-GORALSKEJ KULTÚRY V STAREJ ĽUBOVNI, ktoré vytvárajú priestor pre 

domácich účinkujúcich ako i hostí z prihraničných poľských oblastí a z iných regiónov 

Slovenska. Slávnosti sa uskutočnili v nedeľu 5. septembra 2021 a ich program bol 

rozdelený na niekoľko častí. O 13.30 h sa stretli v centre mesta na Námestí sv. Mikuláša 

účinkujúce súbory, ktoré následne vyrazili krojovým sprievodom cez pešiu zónu do parku 

na Námestí generála Štefánika. Tu sa o 14.00 h začal kultúrny program s názvom „NA 

GUROĽSKEJ MUZICE“. V programe vystúpili FSk Taľar z Novej Ľubovne a Javorina z 

Kolačkova, ľudová hudba Zamiškovci z Kolačkova, FS Maguranka zo Spišskej starej Vsi 

a sólisti Petro Kuckir z Mukačeva (Ukrajina), Veronika Boďová zo Starej Ľubovne a 



 

Mária Špirková z obce Lesnica. Ako hosť programu sa predstavil FS Vagonár z Popradu. 

Súčasťou podujatia boli i sprievodné aktivity. 

 

VIANOCE V ĽUBOVNIANSKOM REGIÓNE 2021 

Súčasťou COVID-ovej kultúry ľubovnianskeho regiónu sa stáva i kultúrne podujatie 

VIANOCE V ĽUBOVNIANSKOM REGIÓNE. Online program venovaný vianočným 

zvykom a tradíciám, koledám a vinšom. Toho roku bol venovaný mladým talentom z 

regiónu. V online programe vystúpili Ema Hlinková z Litmanovej, Tina Strenková a Mária 

Barnovská zo Starej Ľubovne, Sára Sokolová z Údola, Diana Zamišková z Kamienky, 

Pavol Zamiška a Pavol Žoldák z Kolačkova, Daniela Tomková a Katarína Filičková zo 

Starej Ľubovne, Peter Sokol a Michal Semančík zo Starej Ľubovne, Juliana Karašová z 

Kamienky, Kamila Blažovská, Beáta Majkutová, Natália Krivoňaková a Natália Reľovská 

z Kolačkova, Kristína Lešková, Sofia Karaffová a Ester Karaffová z Údola. Obrovské 

poďakovanie patrí najmä pedagógom, ktorí aj v tomto neľahkom období pripravili 

účinkujúcich. Online program bol prezentovaný v období medzi Vianočnými sviatkami a 

novým rokom na sociálnych sieťach facebook a youtube. 

 

3.1.3  Výstavy  

Pandémia COVID-19 významnou mierou zasiahla aj do výstavných aktivít ĽOS v roku 

2021. Naša inštitúcia svoje výstavy realizuje vo väčšine v galérii Provinčný dom v Starej 

Ľubovni, ale prezentuje aj putovnú výstavu POZNAJ SVOJ KROJ, s ktorou navštevuje 

mestá a obce okresu Stará Ľubovňa. Novým fenoménom v tomto období boli aj online 

výstavy, ktorými sa naša organizácia prispôsobovala novým trendom súvisiacim s 

celosvetovými obmedzeniami. 

 

ONLINE VÝSTAVA VESMÍR OČAMI DETÍ  2021 

Podujatie VESMÍR OČAMI DETÍ je tradičná postupová súťaž, ktorej okresné kolo v 

Starej Ľubovni každoročne organizuje Ľubovnianske osvetové stredisko. Výstava 

výtvarných prác spomínanej súťaže bola online spôsobom sprístupnená verejnosti 25. 

marca 2021 a obsahovala práce, ktoré získali na okresnej súťaži hlavnú cenu s postupom 

na celoslovenskú súťaž a práce, ktoré boli ocenené čestným uznaním. Spomínaná výstava 

bola uverejnená na facebookovej stránke ĽOS, ako i na youtube kanáli našej organizácie. 

Link na online výstavu je nasledovný: https://www.youtube.com/watch?v=qDzvbI7OL6I 

 

NEZNÁME FARBY OSOBNOSTÍ 

Ľubovnianske osvetové stredisko v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a 

Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove pripravilo v mesiaci apríl 2021 výstavu putovných 

obrazov rómskych osobností, ktorej autorom je mladý rómsky výtvarník JOZEF FEČO. 

Výstava v Galérii Provinčný dom v Starej Ľubovni obsahovala 10 veľkoformátových 

obrazov - portréty svetových osobností, ktoré majú rómsky pôvod. Vernisáž výstavy sa 

konala online spôsobom 8. apríla 2021 ako aktivita k Medzinárodnému dňu Rómov. Link 

na výstavu: https://www.youtube.com/watch?v=92MQso28DG8  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qDzvbI7OL6I
https://www.youtube.com/watch?v=92MQso28DG8


 

VÝSTAVA AMFO 2002 – 2019 

Ľubovnianske osvetové stredisko spolupracuje v rámci regiónu s mnohými inštitúciami, 

organizáciami i jednotlivcami. Azda najbližšími partnermi sú organizácie v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Z iniciatívy riaditeľky 

Ľubovnianskej knižnice vznikla myšlienka prezentácie fotografických diel z okresnej 

súťaže AMFO z rokov 2002 - 2019. V mesiacoch apríl - máj 2021 boli týmto spôsobom 

verejnosti vo výstavných priestoroch Ľubovnianskej knižnice sprístupnené fotografické 

práce zo spomínanej súťaže amatérskych fotografov. 

 

VÝSTAVA DÚHA 2021  

Galéria Provinčný dom v Starej Ľubovni hostila od 7. do 31. mája 2021 výstavu výtvarnej 

tvorby detí celoslovenskej súťaže Dúha 2020/2021.  Každoročne je spomínaná výstava 

súčasťou celoslovenského vyhodnotenia súťaže, ktoré sa začiatkom mája koná v Starej 

Ľubovni. Pandémia COVID-19 obmedzila aj toto podujatie a tak sa výstava realizovala 

online formou, prostredníctvom facebookovej stránky a youtube kanála Ľubovnianskeho 

osvetového strediska. 

 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ AMFO 2021 

V mesiaci jún bola návštevníkom v Galérii Provinčný dom v Starej Ľubovni sprístupnená 

výstava fotografií z krajskej súťaže AMFO 2021. AMFO je dlhoročná celoslovenská súťaž 

amatérskych fotografov, ktorej krajské kolo už niekoľko rokov organizuje Ľubovnianske 

osvetové stredisko. Výstava bola verejnosti sprístupnená od 10. do 30. júna 2021.  

  

Výstava ARTMISIA STOROČÍM  

Druhá časť Galérie Provinčný dom v Starej Ľubovni patrila od 10. do 30. júna 2021 

výtvarnému umeniu. Ľubovnianske osvetové stredisko v spolupráci s Umeleckou besedou 

slovenskou pripravili výstavu jubilujúcich autorov Umeleckej besedy slovenskej. Výstava 

bola vytvorená pri príležitosti 100. výročia založenia spomínaného spolku výtvarníkov. 

Na vernisáži konanej 10. júna 2021 brali účasť aj samotní autori a predstavitelia 

Umeleckej besedy slovenskej. 

 

Online výstava 30 ROKOV SVETOVÉHO KONGRESU RUSÍNOV 

V roku 2021 sme si pripomenuli  30. výročie 1. Svetového kongresu Rusínov, ktorý sa 

konal v mesiaci marec 1991 v Medzilaborciach. Pri príležitosti celonárodných osláv Dňa 

Rusínov na Slovensku pripravila Rusínska obroda na Slovensku v spolupráci s 

Ľubovnianskym osvetovým strediskom online fotografickú výstavu z doterajších 15-tich 

Svetových kongresov Rusínov. V roku 2019 hostil práve ľubovniansky región XV. 

Svetový kongres Rusínov a tak sa tvorcovia výstavy rozhodli, že dajú dokopy a spracujú 

fotografie zo všetkých pätnástich svetových kongresov. Spomínaná výstava bola následne 

fyzicky prezentovaná i na XVI. Svetovom kongrese Rusínov v Krynici v Poľsku v mesiaci 

september. Link na výstavu: https://www.youtube.com/watch?v=xFKy2_Q6Pjo  

 

Výstava NIKO DIC 

Ľubovnianske osvetové stredisko v spolupráci s Mestom Stará Ľubovňa si pripomenulo 

významné životné jubileum známeho akademického maliara, rodáka z obce Jarabina 

https://www.youtube.com/watch?v=xFKy2_Q6Pjo


 

Mikuláša Dica. Výstava obrazov z jeho tvorby ako i z tvorby jeho manželky Jarmily 

Dicovej Ondrejkovej a dcéry Dáše Bacmaňákovej bola v galérii Provinčný dom v Starej 

Ľubovni sprístupnená verejnosti počas mesiaca júl 2021. Pri tejto príležitosti poctil svojou 

osobnou návštevou mesto Stará Ľubovňa autor s manželkou. Okrem vernišáže výstavy 

zorganizovalo Ľubovnianske osvetové stredisko aj besedu s autormi. 

 

VÝSTAVA BIENÁLE VIZUÁLNEHO UMENIA I. 

V rámci projektu MESTO KULTÚRY 2021 zorganizovalo Ľubovnianske osvetové 

stredisko medzinárodné podujatie výtvarníkov, fotografov a dizajnérov Bienále 

vizuálneho umenia. Súčasťou sedemdňového podujatia bola aj výstava diel autorov 

moderného a súčasného umenia, ktorá sa konala na netradičnom mieste - na Železničnej 

stanici v Starej Ľubovni. Železničná stanica bola súčasťou konceptu výstavy ako i priestor, 

kde umelci celý týždeň tvorili. Ich tvorba zaujala širokú verejnosť ako i mediálne 

prostredie, ktoré sa zaujímalo o toto netradičné podujatie. 

 

VÝSTAVA BIENÁLE VIZUÁLNEHO UMENIA II. 

Umelci v rámci medzinárodného podujatia Bienále vizuálneho umenia boli rozdelení na 

viaceré skupiny. Spolupracovali autori moderného a súčasného umenia, výtvarníci - 

klasického umenia a fotografi. V Galérii Provinčný dom v Starej Ľubovni bola vystavená 

tvorba klasického výtvarného umenia, ktoré na podujatí reprezentovali domáci 

ľubovnianski autori a fotografická tvorba zúčastnených fotografov. Výstava bola širokej 

verejnosti sprístupnená v mesiaci september 2021. 

 

VÝSTAVA 30 ROKOV SVETOVÉHO KONGRESU RUSÍNOV V KRYNICI 

Fotografická výstava 30 rokov Svetového kongresu Rusínov bola vytvorená v spolupráci 

s Rusínskou obrodou na Slovensku, s ktorou Ľubovnianske osvetové stredisko 

spolupracovalo aj na organizácii XV. Svetového kongresu Rusínov v Ľubovnianskych 

kúpeľoch a v Kamienke v roku 2019. Táto výstava bola prezentovaná v rámci 

celonárodných osláv Dňa Rusínov online spôsobom a v dňoch 9. - 12. septembra 2021 

bola fyzicky prezentovaná aj na XVI. Svetovom kongrese Rusínov, ktorý sa konal v 

poľskom kúpeľnom meste Krynica. 

 

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH DIEL AUKCIE OBRAZOV 

Ľubovnianske osvetové stredisko naplánovalo na mesiac december podujatie Aukcia 

umeleckých diel, ktorej predvojom mala byť výstava výtvarných diel aukcie. Keďže sa 

aukcia na základe protipandemických opatrení uskutočniť nemohla, Ľubovnianske 

osvetové stredisko prezentovalo umelecké diela fotograficky prostredníctvom sociálnych 

sieti a internetu. Fyzická výstava výtvarných diel a samotné podujatie bolo presunuté na 

mesiac marec 2022. 

  

3.1.4. Tvorivé dielne 

Ľubovnianske osvetové stredisko sa v rámci tvorivých dielní snaží prezentovať najmä 

tradičné remeslá z regiónu Starej Ľubovne, ale zvykne organizovať i tanečné, spevácke a 

hudobné dielne, literárne stretnutia tvorcov, fotografické a výtvarné workshopy a ďalšie. 

Tohoročná pandémia COVID-19 však negatívne ovplyvnila aj tento segment, keďže aj tu 



 

je nevyhnutný osobný kontakt. A tak sa od mnohých plánovaných aktivít muselo upustiť. 

Napriek tomu sa podarilo v rámci Bienále vizuálneho umenia zrealizovať výtvarné a 

fotografické tvorivé dielne. 

 

TVORIVÉ DIELNE BIENÁLE VIZUÁLNEHO UMENIA 

Súčasťou medzinárodného podujatia BIENÁLE VIZUÁLNEHO UMENIA boli i tvorivé 

dielne výtvarníkov moderného a súčasného umenia. Táto partia tvorcov spoločne celý 

týždeň tvorila v priestoroch hotela Família a Železničnej stanice v Starej Ľubovni, aby na 

záver predstavila vlastnú performance a výstavu na netradičnom mieste - v priestoroch 

Železničnej stanice v Starej Ľubovni. Výtvarníci a dizajnéri počas týchto workshopov 

vzájomne konzultovali svoju tvorbu, vytvárali postupne koncept spoločnej výstavy a 

performance. Podujatie sa v Starej Ľubovni realizovalo v dňoch 22. augusta - 1. septembra 

2021. Vernisáž výstavy v priestroch Železničnej stanice sa realizovala dňa 30. augusta 

2021.  

 

FOTOGRAFICKÉ DIELNE BIENÁLE VIZUÁLNEHO UMENIA 

Skupina fotografov realizovala tvorbu v teréne - v priemyselnom parku, v útrobách kostola 

sv. Mikuláša ako i na hrade Stará Ľubovňa. Neskôr spoločne tvorbu konzultovali, 

realizovali triedenie fotografií a pripravovali spoločnú fotografickú výstavu v Galérii 

Provinčný dom. Súčasťou workshopov boli aj vzájomné konzultácie jednotlivých 

fotografov, výmena skúsenosti a ďalšie. Konečná výstava fotografií sa konala v Galérii 

Provinčný dom 30. augusta 2021. Spomínaná fotografická výstava bude sprístupnená v 

rámci regiónu aj v roku 2022. 

   

3.1.5. Vzdelávacia a metodická činnosť (workshopy pre interpretov a vedúcich)  

Vzdelávacia a metodická činnosť bola z časti presunutá najmä do online priestoru, v 

ktorom sme využívali sociálne siete a ich vymoženosti. Možnosť spojiť sa s viacerými 

účastníkmi naraz prostredníctvom aplikácie ZOOM či Messenger dávali možnosť 

komunikovať a realizovať rôzne aktivity. 

 

METODICKÉ STRETNUTIE K SČÍTANIU OBYVATEĽSTVA 

Ľubovnianske osvetové stredisko bolo koncom januára 2021 organizátorom metodického 

stretnutia so starostami obcí a predstaviteľmi občianskych združení. Stretnutie sa 

venovalo sčítaniu obyvateľstva a na stretnutí boli prítomným prezentované aktivity 

rusínskej národnostnej menšiny, štatistické ukazovatele a hovorilo sa aj o kampani pred 

sčítaním obyvateľstva s názvom SME RUSÍNI. 

 

OSLOBODENIE OKRESU STARÁ ĽUBOVŇA 

Ľubovnianske osvetové stredisko v spolupráci s Ľubovnianskou mediálnou spoločnosťou 

pripravili 24. januára online besedu Oslobodenie okresu Stará Ľubovňa pri príležitosti 76. 

výročia oslobodenia okresu a mesta Stará Ľubovňa. Hosťami kultúrno-osvetovej 

pracovníčky Kataríny Ščigulinskej boli člen Slovenského zväzu protifašistických 

bojovníkov Ladislav Šlachtovský a historik Eduard Laincz. V rámci diskusie sa venovali 

oslobodeniu miest a obcí okresu Stará Ľubovňa. Link na besedu:  

https://www.youtube.com/watch?v=tdFLaE8TOeg&t=782s  

https://www.youtube.com/watch?v=tdFLaE8TOeg&t=782s


 

 

PORADNÝ ZBOR K RECITAČNÝM SÚŤAŽIAM 

Ľubovnianske osvetové stredisko zorganizovalo začiatkom februára poradný zbor 

odborníkov v oblasti recitácie poézie a prózy. Zúčastnení  odborníci - recitátori, 

pedagógovia, porotcovia a ďalší konzultovali pravidlá jednotlivých súťaži, konzultovali 

účasť v porotách jednotlivých súťaží, prechádzali aktuálne pravidlá a predpisy 

jednotlivých podujatí. Témami boli Hviezdoslavov Kubín, Šalianský Maťko, Naša 

Vansovej Lomnička, Duchnovičov Prešov a ďalšie. 

 

PREZENTÁCIA RUSÍNSKEJ NÁRODNOSTNEJ MENŠINY V RTVS 

Riaditeľ Ľubovnianskeho osvetového strediska Martin Karaš bol ako predseda Rusínskej 

obrody na Slovensku súčasťou relácie RTVS s názvom TV Regina. V relácii prezentoval 

rusínsku národnostnú menšinu, jej podujatia a iné aktivity, ktoré realizuje aj v spolupráci 

s Ľubovnianskym osvetovým strediskom. Relácia bola vysielaná naživo dňa 12. februára 

2021.  

 

VNÍMANIE RÓMOV V OKRESE STARÁ ĽUBOVŇA 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov zrealizovalo Ľubovnianske osvetové 

stredisko online besedu s pedagogičkou a rómskou aktivistkou PaedDr. Janou Pierovou. 

Témou besedy bolo Vnímanie rómskej menšiny v ľubovnianskom regióne a práca s touto 

menšinou. Diskusiu s hosťkou viedla kultúrno-osvetová pracovníčka ĽOS Katarína 

Ščigulinská. Súčasťou podujatia bol aj krátky kultúrny program - hudobný vstup 

saxofonistu Petra Hangurbadža z Podolínca a recitátoriek v rómskom jazyku Barbory 

Porčogošovej a Barbory Čurejovej. Podujatie sa realizovalo v Galérii Provinčný dom 8. 

apríla 2021 spolu s online vernisážou výstavy výtvarných diel NEZNÁME FARBY 

OSOBNOSTÍ. 

 

Prezentácia v Slovenskom rozhlase - UZOL KULTÚRY - STARÁ ĽUBOVŇA - MESTO 

KULTÚRY 2021 

Dňa 23. júna 2021 sa riaditeľ Ľubovnianskeho osvetového strediska spolu s vedúcou 

odboru kultúry Mesta Stará Ľubovňa zúčastnili prezentácie projektu Stará Ľubovňa - 

Mesto kultúry 2021 v Slovenskom rozhlase - v relácii KONTAKTY. Príjemný rozhovor 

bol vedený s redaktorkou Blaženou Bóoczovou. Relácia bola vysielaná naživo. Viac 

informácií nájdete na: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11380/1591684 

 

BESEDA S AKADEMICKÝM MALIAROM M. DICOM 

V predvečer vernisáže výstavy akademického maliara Mikuláša Dica, rodáka z Jarabiny 

sa v Starej Ľubovni konala beseda so spomínaným výtvarníkom a jeho manželkou 

Jarmilou. Prítomní sa mohli dozvedieť viac o živote a diele tohto významného maliara, 

ktorý žije a tvorí v Bratislave. Besedu moderoval riaditeľ Ľubovnianskeho osvetového 

strediska Martin Karaš a niesla sa v priateľskom duchu. Prítomní do besedy aktívne 

vstupovali a s pozvanými hosťami navzájom diskutovali. 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rtvs.sk%2Fradio%2Farchiv%2F11380%2F1591684%3Ffbclid%3DIwAR2g8CiBQqJssccPaNN7sGqVGRpC8sVz2ETREZl2Lqx18GmmYTySHTpY1p8&h=AT3WOUiGxk7eZ0HXaSJAIvdIpJwauV4VPf1X4LIvm6SlR9UnojCN9xGeeBhPitfVUSD5lJ669mow6xz1RX-A64-Yol8IG99Ssi1cvyf39OYIkB3BHyqlKGpspDr0SS72SA&__tn__=-UK-y-R&c%5B0%5D=AT1HR2e9mqJdTMt4K_f9RZ2PziCp9hSWpMDcXMSPrO8VlwVRQvDSlhe7awr3PfW5VCyxm33CYagMaGXRoaslzMYW9oG3jGc1LRK--1Av3JVZ-1-wWUIu7O5xdgrED2ss8K8nmIG53g0fY6HFnrHBdW4egO6vGnANN4XbCLt50aHRf9i6zt-3_i4QibCkjjZqVmF0PYA


 

PREZENTÁCIA PUBLIKÁCIE O OBCI FORBASY 

Súčasťou celodenných osláv 710. výročia obce Forbasy, ktoré realizovalo 

Ľubovnianskeho osvetové stredisko v spolupráci s obcou Forbasy bola aj prezentácia novo 

vydanej publikácie autorky Judity Leščinskej s názvom FORBASY, čo vieme o minulosti 

dediny, jej predkoch a dialekte. Samotná autorka v besede s moderátorkou Nikolou 

Škvarovou predstavila jednotlivé časti monografie, poďakovala všetkým, ktorí sa 

podieľali na jej príprave a vydaní. Súčasťou prezentácie bolo aj uvedenie diela do života. 

Jedným z uvádzajúcich bol aj otec slovenskej reprezentantky Petry Vlhovej, ktorý je 

rodákom z obce Forbasy. 

 

VZDELÁVACIE STRETNUTIE VÝTVARNÍKOV 

Súčasťou týždňového podujatia BIENÁLE VIZUÁLNEHO UMENIA bolo aj vzdelávacie 

stretnutie výtvarníkov moderného, súčasného umenia a tiež klasikov maliarov. Na 

stretnutí boli vzájomne konzultované techniky, prezentovaný bol aj dokumentárny film a 

nechýbala ani prezentácia vlastnej tvorby. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch hotela 

Família v Starej Ľubovni dňa 25. augusta 2021. 

 

(ETNO)LABORATÓRIUM – 1. cyklus 

Ľubovnianske osvetové stredisko v spolupráci s Mestom Stará Ľubovňa a Národným 

osvetovým centrom pripravilo v rámci projektu Stará Ľubovňa Mesto kultúry 2021 sériu 

deviatich trojdňových vzdelávacích cyklov (ETNO)LABORATÓRIUM pre vedúcich 

folklórnych súborov a skupín, tvorcov programov a choreografií, aktivistov v oblasti folklóru, 

učiteľov základných a stredných škôl. Cieľom projektu je systematické vzdelávanie, ktoré má 

následne prispieť k vyššej kvalite tvorby a prezentácie folklórnych súborov a skupín, najmä z 

ľubovnianskeho regiónu. Prvý trojdňový cyklus sa uskutočnil online v dňoch 08. – 

10.10.2021. V piatok 8. Októbra o 18.30 h sme začali témou Tradičná kultúra, folklór a 

folklorizmus. Pramene k štúdiu ľudového tanca – prednášajúcou bola Mgr. Katarína 

Babčáková, PhD. V sobotu 9. októbra o 9.00 h nás svojou témou pod názvom Hudobný folklór 

a folklorizmus - vývoj ľudovej hudby – úvod do problematiky obohatila  etnomuzikologička  

Mgr. Alžbeta Lukáčová, PhD. Sobotné popoludnie od 16.00 h. doplnila Mgr. Katarína 

Babčáková, PhD. s témou Archívny a terénny výskum - tanečné príležitosti. Prvý trojdňový 

vzdelávací cyklus uzatvorila v nedeľu 10. októbra od 14.00h s témou Hrou k tancu- Základy 

konštruktívnej tanečnej pedagogiky, tanečná pedagogička Mgr. Art. Lenka Štúrová-Konečná, 

ArtD. 

 

(ETNO)LABORATÓRIUM – 2. cyklus 

Druhý cyklus vzdelávacích prednášok prebehol v termíne 19. – 21. novembra 2021. V 

piatok 19. novembra o 18.00 h sme začali témou Vývoj tanečnej histórie v európskom 

kontexte, ktorú predniesla tanečná pedagogička a etnochoreologička Agáta Krausová. V 

sobotu 20. novembra o 10.00 h nás svojou témou pod názvom Čo tvorí spevácky štýl? 

obohatila etnomuzikologička Alžbeta Lukáčová. Sobotné popoludnie od 16.00 h doplnila 

opäť tanečná pedagogička a etnochoreologička Agáta Krausová, ktorá sa venovala téme 

Dejiny tanečného folklorizmu s dôrazom na obdobie od 2. tretiny 20. storočia. Druhý 

trojdňový vzdelávací cyklus uzatvoril v nedeľu 21. novembra od 14.00h tanečný pedagóg 

Slavomír Ondejka s prednáškou na tému Tipy a formy nácvikov vo folklórnom kolektíve. 

 



 

(ETNO)LABORATÓRIUM – 3. cyklus 

V dňoch 10.-12.12.2021 sme pripravili tretí cyklus vzdelávania - Online predvianočné  

(ETNO)LABORATÓRIUM. V piatok 10. decembra o 18.00 h sme začali témou Výučba  

vybraného tanečného typu u detských interpretov vo folklórnych kolektívoch, ktorú  

odprezentovala tanečná choreografka a pedagogička Lenka Šútorová-Konečná. V sobotu  

11. decembra o 10.00 h nás svojou témou s názvom Historické formy ľudovej 

ansámblovej hudby na Slovensku obohatila etnomuzikologička Alžbeta Lukáčová. 

Sobotné popoludnie od 14.00 h doplnila tanečná pedagogička a etnochoreologička Agáta 

Krausová, ktorá sa bude venovala pokračovaniu témy Dejiny tanečného folklorizmu s 

dôrazom na obdobie od 2. tretiny 20. storočia. Trojdňový vzdelávací cyklus v oblasti 

folklóru uzatvorila v nedeľu 12. decembra o 14.00 h etnochoreologička Katarína 

Babčáková s prednáškou Ľudový tanec v kontextoch: tanec v rodinných a kalendárnych 

príležitostiach a tanečná etiketa. 

 

 

3.1.6. Metodicko-poradenská činnosť (rozborové semináre, príprava projektov, 

pomoc súborom a jednotlivcom počas met. stretnutí)  

Podobne ako v predchádzajúcej časti, aj v rámci metodicko-poradenskej činnosti bolo 

vďaka sociálnym sieťam, internetu a rôznym aplikáciám možné realizovať tieto aktivity 

bez nejakých výraznejších obmedzení. A tak sa aktivity, ktoré nebolo možne realizovať 

naživo presunuli do online priestoru. 

 

INDIVIDUÁLNA METODICKÁ POMOC PRI TVORBE PROJEKTOV 

Ľubovnianske osvetové stredisko každoročne začiatkom roka realizuje individuálnu 

metodickú pomoc k tvorbe projektov a žiadostí na rôzne inštitúcie (FPU, KULTMINOR, 

PSK a ďalšie). Ich účastníkmi sú vedúci kolektívov ZUČ, autori, tvorcovia publikácií a 

ďalší. V rámci stretnutí sú spoločne vytvárané konkrétne žiadosti alebo sú účastníci 

usmerňovaní na konkrétne výzvy podľa zadaných požiadaviek. Aj začiatkom roku 2021 

sa takéto individuálne odborné konzultácie realizovali. 

 

METODICKÉ STRETNUTIE MESTO KULTÚRY I. 

Pravidelné metodické stretnutie, na ktorom sa zúčastňujú zástupcovia jednotlivých 

aktérov rozvoja kultúry v ľubovnianskom regióne. Na stretnutí sa koordinujú aktivity a 

postupy v súvislosti s realizáciou celoročného projektu Uzol kultúry - Stará Ľubovňa 

Mesto kultúry 2021.  

 

HODNOTIACI A METODICKÝ SEMINÁR PRE ZAČÍNAJÚCICH AUTOROV 

Súčasťou celoslovenskej súťaže začínajúcich autorov POETICKÁ ĽUBOVŇA je 

každoročne i hodnotiaci a metodický seminár za účasti porotcov a odborníkov v oblasti 

literárnej tvorby. Keďže tohoročné podujatie sa z pandemických príčin realizovalo v 

oklieštenej forme, rozhodli sa organizátori zrealizovať tento seminár online formou. Viac 

ako trojhodinové stretnutie odborníkov so začínajúcimi autormi sa realizovalo 13. marca 

2021 a prinieslo množstvo zaujímavých podnetov. Zúčastnení autori sa mohli dozvedieť 

zaujímavé informácie od odborníkov a dlhoročných tvorcov. Pýtali sa najmä na rôzne 



 

detaily z vlastnej tvorby. Naopak odborníci sa snažili poukázať na všeobecne opakujúce 

sa chyby a problémy. Stretnutie sa realizovalo prostredníctvom platformy ZOOM. 

 

ROZBOROVÉ A HODNOTIACE VIDEO DÚHA 2020/2021 

Doc. Peter Karpinský vytvoril hodnotiace video k literárnej časti celoslovenskej súťaže 

DÚHA, v ktorom podrobne popisuje témy, ktorým sa detskí autori v literárnych prácach 

venovali. Taktiež v ňom poukazuje na základné problémy, ktorým sa autori nedokázali 

vyhnúť a ktoré súviseli s predpísanou témou súťaže. Vymenoval aj pozitíva a negatíva, 

ktoré sa v literárnej tvorbe mladých nachádzali. Vo videu sa poďakoval pedagógom i 

rodičom za ich prácu. Video bolo zverejnené na sociálnych sieťach Ľubovnianskeho 

osvetového strediska v mesiaci máj 2021. 

 

METODICKÉ STRETNUTIE MESTO KULTÚRY II. 

Pravidelné metodické stretnutie, na ktorom sa zúčastňujú zástupcovia jednotlivých 

aktérov rozvoja kultúry v ľubovnianskom regióne. Na stretnutí sa koordinujú aktivity a 

postupy v súvislosti s realizáciou celoročného projektu Uzol kultúry - Stará Ľubovňa 

Mesto kultúry 2021. Úvodné podujatia projektu boli ústrednou témou stretnutia. 

 

METODICKÉ STRETNUTIE K VÝTVARNEJ TVORBE 

Metodické stretnutie s výtvarníkmi sa konalo v priestoroch Ľubovnianskeho osvetového 

strediska dňa 21. mája 2021. Hlavnou témou stretnutia bolo medzinárodné podujatie 

Bienále vizuálneho umenia a jeho koncept. Účastníci hovorili o možných aktivitách v 

rámci bienále, pripravovali koncept jednotlivých výstav, workshopov, exkurzií a pod. 

Témou boli aj výstavné aktivity Ľubovnianskeho osvetového strediska a Mesta Stará 

Ľubovňa. 

 

HODNOTIACE SEMINÁRE HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 

Členovia odborných porôt okresnej súťaže Hviedzoslavov Kubín realizovali hodnotenie a 

rozbor s pedagógmi a recitátormi online formou. Hodnotené boli jednotlivé prednesy 

účinkujúcich recitátorov. Boli vznesené pripomienky a na základe nich i dosiahnuté 

konečné hodnotenie. Spomínané podujatie sa realizovalo v priestoroch Domu kultúry v 

Starej Ľubovni dňa 9. júna 2021. 

 

METODICKÉ STRETNUTIE - TVORBA KONCEPCIE VÝSTAVY 

V súkromnej galérii manželov Dicovcov - akademického maliara Mikuláša Dica (rodák z 

Jarabiny) a manželky akademickej maliarky Jarmily Dicovej Ondrejkovej v Brunovciach 

(okres Nové Mesto nad Váhom) sa uskutočnilo metodické stretnutie k tvorbe koncepcie 

ich jubilejnej výstavy v Starej Ľubovni. Dňa 24. júna 2021 sa na stretnutí zúčastnili 

riaditeľ Ľubovnianskeho osvetového strediska Martin Karaš a vedúca odboru kultúry 

Mesta Stará Ľubovňa Eva Kollárová.  

 

3.1.7. Ďalšie podujatia organizované OS  

Najmä v období mimo pandemických obmedzení a tiež počas letného uvoľnenia opatrení 

sa podarilo Ľubovnianskemu osvetovému stredisku zorganizovať niekoľko 



 

jednorazových podujatí, ktoré oslovili svojich návštevníkov. Aj v tomto segmente sme 

využili možnosti online sveta a viaceré aktivity sme realizovali online formou.  

 

ONLINE VERNISÁŽ VÝSTAVY NEZNÁME FARBY OSOBNOSTÍ 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov pripravilo Ľubovnianske osvetové stredisko 

viacero aktivít, medzi nimi aj online vernisáž výstavy NEZNÁME FARBY OSOBNOSTÍ 

od autora Jozefa Feča. Na vernisáži vystúpil riaditeľ Ľubovnianskeho osvetového 

strediska, ktorý hovoril o Medzinárodnom dni Rómov a aktivitách ĽOS, ktoré k tomuto 

dňu inštitúcia pripravila. Ako spoluorganizátor vystúpil aj primátor Mesta Stará 

Ľubvovňa. Súčasťou vernisáže bol i krátky kultúrny program a beseda s rómskou 

pedagogičkou a aktivistkou. Online vernisáž bola vytvorená v spolupráci s Ľubovnianskou 

televíziou dňa 8. apríla 2021 a bola publikovaná prostredníctvom sociálnych sietí našej 

organizácie a tiež prostredníctvom Ľubovnianskej televízie. Link na online výstavu: 

https://www.youtube.com/watch?v=92MQso28DG8  

 

KONCERTY JARNÉ PREBÚDZANIE KULTÚRY V STAREJ ĽUBOVNI 

Ľubovnianske osvetové stredisko spolupracovalo s Mestom Stará Ľubovňa na dvoch 

koncertoch s názvom Jarné prebúdzanie kultúry v Starej Ľubovni. Dňa 9. mája sa najprv 

uskutočnil hudobný koncert na sídlisku Východ a neskôr na sídlisku Západ priamo v 

obytných zónach. Medzi účinkujúcimi a divákmi vznikla určitá interakcia a na podujatia 

bola veľmi pozitívna reakcia verejnosti. Spomínané koncerty boli aj inšpiráciou do 

budúcnosti. 

 

VERNISÁŽ VÝSTAVY ARTMISIA STOROČÍM A AMFO2021 

V Galérii Provinčný dom v Starej Ľubovni sa 10. júna 2021 stretli umelci s rozličným 

zameraním: výtvarníci a fotografi, dôvodom bola spoločná vernisáž výstav ARTMISIA 

STOROČÍM a AMFO2021. Prvá výstava bola venovaná jubilujúcim autorom Umeleckej 

besedy slovenskej, ktorá v roku 2021 si pripomenula 100. výročie založenia. Druhá 

výstava bola z krajskej súťaže amatérskych fotografov AMFO 2021. V rámci vernisáže 

vystúpili žiaci ZUŠ Jána Melkoviča zo Starej Ľubovne a ako hosť operný spevák Marek 

Mochnáč z Prešova s klavírnym doprovodom. Link na reportáž: 

https://www.youtube.com/watch?v=4D2e8XoNePY 

 

ONLINE OTVORENIE MESTA KULTÚRY 2021 

Ľubovnianske osvetové stredisko sa podieľalo na príprave a organizácií otvaracieho 

programu projektu MESTO KULTÚRY 2021. Dňa 1. júna 2021 sa uskutočnil symbolický 

online program - štart projektu UZOL KULTÚRY, Stará Ľubovňa – Mesto kultúry 2021.  

Leť správa do sveta… Išlo o mix programov miestnych a regionálnych umelcov a 

kolektívov. Link na toto online podujatie je nasledovný: 

https://www.facebook.com/staralubovna/videos/952619268860001 

 

LETNÉ KINO V STAREJ ĽUBOVNI A V JAKUBANOCH 

Ľubovnianske osvetové stredisko zorganizovalo dva letné večery s letným kinom a to v 

okresnom meste Stará Ľubovňa a v obci Jakubany. Na podujatí v Starej Ľubovni, ktoré 

sa konalo 10. júla 2021 v parku na Námestí generála Štefánika boli premietané dva filmy 

https://www.youtube.com/watch?v=92MQso28DG8
https://www.youtube.com/watch?v=4D2e8XoNePY&fbclid=IwAR1SgH8rNGGntmVwplLsymzAMR9ajkEOStpgOWXb-IeuOCqrpAExnaItLbM
https://www.facebook.com/staralubovna/videos/952619268860001


 

- Zem spieva a Loli paradička.  Na podujatí v Jakubanoch na futbalovom ihrisku bol 

premietnutý film Loli paradička. O obidve podujatia bol zo strany verejnosti obrovský 

záujem a tieto letné podujatia plánujeme realizovať aj v roku 2022. Spomínané podujatia 

sa realizovali v rámci projektu STOROČNICA SLOVENSKÉHO FILMU. 

 

KONCERT K OTVORENIU COOP JEDNOTA V KAMIENKE 

Dňa 30. júla 2021 bol v obci Kamienka otvorený supermarket COOP Jednota Kamienka, 

ktorého súčasťou bol aj otvárací koncert tradičnej ľudovej kultúry. Na organizácii tohto 

koncertu spolupracovalo s Obcou Kamienka aj Ľubovnianske osvetové stredisko.  

 

OKRESNÉ OSLAVY SNP – 77. VÝROČIE 

Ako každý rok, tak aj v roku 2021 sme si v meste a okrese Stará Ľubovňa pripomenuli 

výročie jednej z najväčších dejinných udalosti slovenskej histórie Slovenského 

národného povstania. Pri tejto príležitosti sa 26. augusta uskutočnila oslava 77. výročia 

SNP pred Domom kultúry v Starej Ľubovni. Na organizácii tohto podujatia sa podieľalo 

aj Ľubovnianske osvetové stredisko. 

 

710. VÝROČIE OBCE FORBASY 

Dňa 22. augusta 2021 bola v obci Forbasy zorganizovaná slávnosť pri príležitosti 710. 

výročia prvej písomnej zmienky obce Forbasy a zároveň 140. výročia založenia 

Dobrovoľného hasičského zboru. Účastníci sa zišli pred Hasičskou zbrojnicou, 

nasledovala svätá omša a neskôr i slávnostný program, pri ktorom bola uvedená do života 

publikácia FORBASY “Čo vieme o minulosti dediny, jej predkoch a dialekte”. V 

poodedňajšej časti programu vystúpili kolektívy a jednotlivci z regiónu: Taľar z Novej 

Ľubovne, Vrchovina a Staroľubovňan zo Starej Ľubovne, Barvinok a spevácke duo 

Karašovci z Kamienky a Maguranka zo Spišskej Starej Vsi. 

 

VIANOČNÉ ZVYKY SLOVÁKOV V ZAHRANIČÍ  

Dňa 10. decembra 2021 zorganizovalo ĽOS online besedu v rámci cyklu ČLOVEK 

REGIÓNU, REGIÓN ČLOVEKU s názvom VIANOČNÉ ZVYKY SLOVÁKOV V 

ZAHRANIČI. Beseda bola nahrávaná v Ľubovnianskom osvetovom stredisku. V besede 

účinkovali dve hostky – Katarína Tomková a Martina Ochotnícka, rodáčky zo Starej 

Ľubovne, ktoré veľkú časť svojho života prežili v zahraničí. Rozprávali nám o vianočných 

zvykoch a tradíciách vo svete, konkrétne v štyroch krajinách: Spojené štáty americké, 

Poľsko, Írsko a Španielsko. Link na online besedu je nasledovný: 

https://www.youtube.com/watch?v=_y6ivWjUIoE  

 

VIANOCE V ĽUBOVNIANSKOM REGIÓNE 2021 

Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni pripravilo v decembri 2021 online 

Vianočný koncert v podaní detských talentov z Ľubovnianskeho regiónu, ktorý bol 

zverejnený na webovej a FB stránke ĽOS 29. decembra 2021. V programe sa predstavili 

detskí sólisti z miest a obcí okresu Stará Ľubovňa. Zastúpené boli obce Kamienka, 

Kolačkov, Litmanová, Údol a mesto Stará Ľubovňa. Link na online koncert: 

https://www.youtube.com/watch?v=PLKADMUOuuw  

  

https://www.youtube.com/watch?v=_y6ivWjUIoE
https://www.youtube.com/watch?v=PLKADMUOuuw


 

3.1.8. Dokumentačná a publikačná činnosť  

V rámci dokumentačnej a publikačnej činnosti sa snaží Ľubovnianske osvetové stredisko 

vydávať rôzne publikácie z aktivít realizovaných vo vlastnej réžii, ako aj z tvorby 

miestnych a regionálnych tvorcov. Nechýbajú ani odborné publikácie a dokumentácia v 

rôznych oblastiach kultúry. V roku 2021 ĽOS pracovalo na tvorbe viacerých publikácií. 

 

KRÁJANIE JABLKA 

Zbierka poézie národnostných autorov s názvom KRÁJANIE JABLKA bude vydaná 

začiatkom roka 2022. V roku 2021 sme pracovali na jej príprave. Dovedna 37 

regionálnych národnostných autorov sa podieľalo na jej tvorbe. Nechýbajú v nej poetické 

výtvory v slovenskom, rusínskom, rómskom, českom i nemeckom jazyku. Taktiež v 

rôznych dialektoch: v chmeľnickom, jarabinskom, kamienskom, goralskom, šarišskom a 

iných. Na jej tvorbe sa podieľali Ľubovnianske osvetové stredisko a Ľubovniansky 

literárny klub. Najmladšia autorka má 13 rokov, najstarší 74.  Jedinečnosť zbierky spočíva 

v dvojjazyčnosti - vedľa seba budú publikované verše v jazyku národnostných menšín či 

nárečí so slovenským prekladom. Zborník bude ilustrovaný výtvarnými dielami autorov z 

regiónu Stará Ľubovňa. Vydavateľom je Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej 

Ľubovni. Z verejných zdrojov zbierku podporil: Fond na podporu kultúry národnostných 

menšín. Jablko symbolizuje multikultúrny region Starej Ľubovne, kde po stáročia vedľa 

seba žijú v zhode a porozumení viaceré národnosti. 

 

ZBORNÍK PRÁC BABKA, DEDKO 2021 

Zborník Babka, dedko 2021 obsahuje víťazné literárne práce žiakov základných a 

základných umeleckých škôl ľubovnianskeho regiónu. Zborník má 44 strán a bol 

distribuovaný žiakom do zúčastnených škôl. Bol vydaný ako súčasť okresnej súťažnej 

prehliadky, ktorú Ľubovnianske osvetové stredisko každoročne vyhlasuje a organizačne 

zabezpečuje. 

 

ZBORNÍK PRÁC DÚHA 2020/2021 

V spomínanom zborníku sú každoročne uverejnené víťazné práce z literárnej a výtvarnej 

oblasti celoslovenskej súťaže detských autorov výtvarnej a literárnej tvorby DÚHA. 

Nachádza sa tu aj celkové hodnotenie porôt obidvoch oblastí súťaže a tieto zborníky sú 

následne odovzdané účastníkom súťaže. Tohtoročný Zborník víťazných prác DÚHA 

2020/2021 má 57 strán a vyšiel vo farebnej verzii.   

 

KATALÓG Z KRAJSKEJ SÚŤAŽE AMFO 2021 

V katalógu sú zverejnené výsledky zo 49. ročníka krajskej postupovej súťaže amatérskej 

fotografie AMFO 2021. Nájdeme tu ocenené farebné aj čiernobiele fotografie autorov v 

rôznych kategóriách a ich popis. Katalóg obsahuje aj fotografie vystavujúcich autorov. 

Katalógy sú distribuované a odovzdávané účastníkom podujatia. Tohoročný katalóg má 

22 strán.  

 

POZNAJ SVOJ KROJ - POKRAČOVANIE V DOKUMENTÁCII KROJOV 

Ľubovnianske osvetové stredisko aj vďaka zdrojom z projektu MESTO KULTÚRY 2021 

začalo pracovať na tvorbe webovej stránky tohto projektu, na ktorej budú zverejnené 



 

všetky zábery z jednotlivých obcí. Počas roka 2021 pokračoval popis krojov a krojových 

súčasti podľa záberov nafotených v rámci primárneho výskumu v obciach. Ďalšími 

výstupmi projektu sú fotografická výstava, propagačné materiály a vydanie encyklopédie 

krojov ľubovnianskeho regiónu, ktoré plánujeme realizovať v budúcnosti. 

 

3.2.5 Štatistika kultúry  

Ľubovnianske osvetové stredisko vypracovalo v roku 2021 štatistické výkazy Ročný 

výkaz KULT3-01 o kultúrno-osvetovej činnosti za rok 2020 a Ročný výkaz NM1-01 o 

kultúre národnostných menšín za rok 2020.  

  

4. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA, SPOLUPRÁCA S NÁRODNOSTNÝMI 

MENŠINAMI A SPOLUPRÁCA S INÝMI SUBJEKTMI  

V tejto oblasti má v ostatných rokoch Ľubovnianske osvetové stredisko veľmi aktivnu 

bilanciu, avšak roky 2020 a 2021 zastavil akékoľvek aktivity v medzinárodnej oblasti a 

pandémia COVID-19 ochromila i spoluprácu s národnostnými menšinami a inými 

subjektmi. V rámci medzinárodnej spolupráce má Ľubovnianske osvetové stredisko 

podpísané partnerské zmluvy s partnerskými kultúrnymi inštitúciami v Kroscienku nad 

Dunajcem v Poľsku a v meste Vinogradovo na Ukrajine. Na nezmluvnom základe 

spolupracuje i s organizáciami  v Piwnicznej-Zdrój,  Muszyna-Zdrój, Krynica-Zdrój v 

Poľsku, Mukačevo a Užhorod na Ukrajine, Šid, Bikič-dol a Ruski Krstur (Srbsko), Petrovci 

(Chorvátsko). Partnerov evidujeme i v mnohých ďalších krajinách Európy.  

Na domácej pôde Ľubovnianske osvetové stredisko aktívne spolupracuje s mestami a 

obcami ľubovnianskeho regiónu, so súkromným i neziskovým sektorom a cirkvami.  

V rámci národnostných spolkov s Rusínskou obrodou na Slovensku, Zväzom Rusínov-

Ukrajincov Slovenska, Karpato-Nemeckým spolkom v Chmeľnici, s predstaviteľmi 

združení Goralov, s rómskymi aktivistami a ďalšími.   

Výsledkom spolupráce sú najmä spoločné podujatia, vzájomná výmena kolektívov i 

jednotlivcov, spolupráca na projektoch, vydávanie publikácii a pod. Konkrétne výsledky 

spolupráce je možné nájsť v hore rozpísanej činnosti a v jednotlivých aktivitách 

Ľubovnianskeho osvetového strediska.  

 

6. Projektová činnosť a granty v r. 2021 

  

Názov 

projektu  

Výstup  

  

Finančný zdroj, 

program, 

podprogram  

Žiadaná 

suma  

  

Schválená 

suma  

  

Termín  

realizácie   

  

Poznámka  

AMFO 2021 Krajská súťaž 

amatérskej 

fotografie a 

multimediálnej 

tvorby  

4.5.1  
Postupové súťaže a 

prehliadky  
ZUČ  

2160 €  2000 €  10.6.2021 podporené  

Naša  
Vansovej  
Lomnička  

Celoslovenská 

 súťaž  
v umeleckom 

prednese žien  

4.4.2  
Neprofesionálne 

umenie  

2650 €  1600 €   presunuté 

na 1. 

polrok 

2022 

podporené 



 

Festival 

duchovnej 

piesne  

Regionálna 

prehliadka 

speváckych zborov 

a folklórnych 

súborov a skupín  

4.4.1  
Tradičná  
kultúra a  
folklorizmus  

1860 €   1860 €  27.6.2021 podporené 

Folklórne 

slávnosti 

piesní a 

tancov   

43.  ročník 

folklórnych 

slávnosti  
v obci Čirč pri 

príležitosti 77. 

výročia SNP  

4.4.1  
Tradičná  
kultúra a  
folklorizmus  

3600 €  0 €   15.8.2021 nepodporené 

Lackovský 

košík 2021 
Prezentácia 

poľských a 

goralskýc h 

tradícií  

1.2  
Neprofesionálne 

umenie – poľská 

menšina  

1950 €  0 €   nekonal sa 

pre 

pandémiu 

 

nepodporené 

Na ňaňovym 

poľu  
Vydanie spevníka 

notovaných 

autorských piesní 

autora Jána 

Kropmaščík 
a z Čirča  

2.3  – 

neperiodická  
tlač  

5200 €  3000 €   03/2022 podporené 

Slávnosti 

poľsko 

goralskej 

kultúry v 

St. Ľubovni  

Prezentácia 

poľskej a 

goralskej kultúry  

1.2  
Neprofesionálne 

umenie – poľská 

menšina  

4600 €  2000 €  5.9.2021 podporené  

Krájanie 

Jablka 

Neperiodická tlač - 

zostavenie zborníka 

poézie autorov 

rôznych národností 

z ľuovn. regiónu  

interkultúrny dialóg a 

porozumenie, 

podprogram  4.3.  

7200 € 4500 € 08-12/2021 podporené 

Poetická 

Ľubovňa 2021 

Realizácia súťaže v 

oblasti literatúry a 

knižnej kultúry 

1.5.7 Literárne 

prehliadky, festivaly, 

súťaže 

3460 € 0 € 13.3.2021 nepodporené 

Podkarpatský 

svet v Starej 

Ľubovni 

Realizácia výstavy 

diel autorov 

Podkarpatskej 

(rusínskej) 

maliarskej školy  

3.4.2. Výstavné a 

prezentačné aktivity 

3400 € 0 € nekonalo sa nepodporené 

Spoznajme sa 

navzájom 

Séria piatich online 

besied v štúdiu za 

účasti verejnosti k 

problematike nár. 

menšín 

4.1 Projekty 

zamerané na podporu 

vzájom. poroz. medzi 

národ. väčšinami. a 

menšinami  

5380 € 0 € časť besied 

sa konala z 

vlastných 

zdrojov 

nepodporené 

  

  
Celkový počet podaných projektov v roku 2021: 11 

Počet schválených projektov v roku 2021: 6  

Počet realizovaných projektov v roku 2021: 7 

Celková suma schválených projektov: 14 960 €  



 

  

  

7. Marketing a propagácia  Ľubovnianske osvetové stredisko využíva v 

rámci svojej práce rôzne formy marketingu a propagácie. Azda najviac 

využívanou formou aj v roku 2021 bola propagácia prostredníctvom internetu 

a sociálnych sieti. Naša inštitúcia má vlastnú webovú stránku 

www.osvetalubovna.sk, na ktorej sa môžu návštevníci dozvedieť všetky 

aktuálne informácie o organizácii a jej aktivitách.  

Na dennej báze komunikujeme s potencionálnymi zákazníkmi 

(návštevníkmi podujatí, účastníkmi súťaží, účinkujúcimi na podujatiach a 

pod.) prostredníctvom sociálnych sieti. Najviac používanou v ostatných 

rokoch je sociálna sieť facebook, kde má naša inštitúcia vlastný profil 

www.facebook.com/osvetasl so svojimi sledovateľmi. Na tomto profile 

prezentujeme všetky aktuálne aktivity, ktoré realizujeme. Zverejňujeme tu 

plagáty a pozvánky, rôzne fotografie a videa z jednotlivých aktivít, články, 

komunikujeme prostredníctvom vlogov a tiež prostredníctvom chatu.  

V rokoch 2020 a 2021 sme začali v oveľa väčšej miere využívať aj sociálnu 

sieť Instagram, kde prezentujeme naše aktivity najmä prostredníctvom 

fotografií cez účet https://www.instagram.com/osvetasl/. Online podujatia, 

výstavy, besedy, vystúpenia uverejňujeme cez youtube kanál Ľubovnianske 

osvetové stredisko www.youtube.com/channel/UC_fTeW--

v9FmLGbmxS8TJSA, ktorý obsahuje najmä videá a video prezentácie z 

našich aktivít.  

Na prezentáciu podujatí, respektíve ich výstupov využívame i 

masovokomunikačné prostriedky – celoslovenské televízie či rozhlas, tlačené 

i internetové noviny, regionálne masmédiá, národnostné média (noviny, 

rozhlas, televíziu). Z mnohých môžeme spomenúť RTVS, TA3, Ľubovnianska 

mediálna spoločnosť, InfoRUSÍN, Rádio Rusyn FM, Časopis Slovenka a pod.   

Informácie o aktivitách Ľubovnianskeho osvetového strediska posielame 

aj prostredníctvom mailovej pošty, SMS správami, tvorbou tlačených 

pozvánok i plagátov, bannerov, rollup-ov, bilbordov a ďalších foriem reklamy.  

 

8. Organizačná štruktúra 

 

Prepočítaný stav zamestnancov k 31.12.2021: 8,4 

Fyzický počet zamestnancov k 31.12.2021: 10 

Počet zamestnancov podľa schválenej organizačnej štruktúry: 8  

Vedúci zamestnanci (okrem riaditeľa): 0  

Odborní zamestnanci: 6   

Administratívni zamestnanci: 1   

Ostatní: 1  

Pohyb zamestnancov (odišli/noví): 1 – materská dovolenka, 1 odišla, 1 nová  

Príloha: aktuálna organizačná štruktúra  

  

http://www.osvetalubovna.sk/
http://www.osvetalubovna.sk/
http://www.facebook.com/osvetasl
http://www.facebook.com/osvetasl
https://www.instagram.com/osvetasl/
https://www.instagram.com/osvetasl/
http://www.youtube.com/channel/UC_fTeW--v9FmLGbmxS8TJSA
http://www.youtube.com/channel/UC_fTeW--v9FmLGbmxS8TJSA
http://www.youtube.com/channel/UC_fTeW--v9FmLGbmxS8TJSA


 

  

9. Budovy  

  
Počet spravovaných objektov: 1 (garáž)  

- Okružná, Stará Ľubovňa  

- Plocha: 20 m2  

- Účel využitia objektu: garáž pre SMV  

- Stručný popis stavu objektu: potreba drobnej rekonštrukcie 

(plánovaná)  

  

10. Nájmy  

  

 10.1.  Počet prenajatých priestorov: 2  

- adresa: Námestie generála Štefánika 5, 064 01  Stará Ľubovňa  

- prenajímateľ: Mesto Stará Ľubovňa  

- nájomca: Ľubovnianske osvetové stredisko  

- 101,89 m2  

- Výška ročného nájomného: 2 445,36 € + 1 716,12 – ostatné služby  

- Doba nájmu: na dobu neurčitú  

- účel: Kancelárske priestory ĽOS  

- Stručný popis stavu objektu: objekt je čerstvo zrekonštruovaný a 

zateplený  

  

- adresa: Mierova 1094/42, 064 01  Stará Ľubovňa  

- prenajímateľ: Ing. Marián Fedák  

- nájomca: Ľubovnianske osvetové stredisko  

- plocha: 15 m2  

- výška ročného nájomného: 160 €  

- doba nájmu: do 31. 01. 2022  

- účel: uskladnenie ozvučovacej techniky  

- stručný popis stavu objektu: priestory vo vyhovujúcom stave  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Príloha č. 1  

  

Súťaže a prehliadky – 2021  
  

 

Termín  

(dátum)  

Názov   

  

Miesto 

konania  

Charakter  súťaže 

*  

Organizátor  

13.03.

2021 

POETICKÁ 

ĽUBOVŇA 

Obradná sieň 

MsÚ 

celoslovenská 

súťaž 

ĽOS, Mesto 

SĽ, KDH 

19.03.

2021 

AMFO 2021 – Okresná 

súťaž amatérskych 

fotografov 

Dom kultúry okresná súťaž 

postupovej súťaže 

ĽOS 

25.03.

2021 

VESMÍR OČAMI 

DETÍ 

Dom kultúry okresné kolo 

postupovej súťaže 

ĽOS 

07.05.

2021 

DÚHA 2020/2021 – 

výtvarná časť 

Dom kultúry Celoslovenská 
súťaž 

v literárnej 

a výtvarnej tvorbe 

ĽOS, MŠ SR, 

Mesto SĽ 

07.05.

2021 

DÚHA 2020/2021 – 

literárna časť 

Online online 

celoslovenská 

súťaž 

ĽOS, MŠ SR, 

Mesto SĽ 

09.06. 

2021 

HVIEZDOSLAVOV 

KUBÍN 

CVČ v Starej 

Ľubovni a v 

Dome kultúry 

Okresná kolo 

celoslovenskej 

literárnej súťaže – 

online 

ĽOS 

10.06. 

2021 

AMFO 2021 

 

Galéria 

Provinčný 

dom 

Okresné kolo ĽOS 

04.07.

2021 

HOLOSE, HOLOSE – 

súťaž speváckych 

skupín 

Kultúrny dom 

v Kamienke 

Regionálna súťaž 

speváckych skupín 

ZRUS, ĽOS, 

Obec 

Kamienka 

08.09. 

2021 

BABIČKA 

PREŠOVSKÉHO 

KRAJA 

Dom kultúry 

SĽ 

krajská súťaž JDS, ĽOS, 

Mesto SĽ, ĽK 



 

09 – 

10/202

1 

HVIEZDOSLAVOV 

KUBÍN  

Dom kultúry 

SĽ 

okresná súťaž – 

online 

ĽOS 

11 

2021 

NAJKRAJŠÍ 

BALKÓN A 

PREDZÁHRADKA  

Online ĽOS online okresná ĽOS, Mesto 

SL, Únia žien 

Slovenska 

16.12.

2021 

BABKA, DEDKO 

2021 

Online ĽOS online okresná ĽOS, Mesto 

SL 

11 

2021 

ODKIAĽ 

SOM/SPOZNAJME 

SA NAVZÁJOM 

Online Celoslovenská 

súťaž v literárnej, 

výtvarnej a 

audiovizuálnej 

tvorbe detí 

EDUSOC, 

ĽOS 

  

*súťaž celoslovenská, krajská, okresná, regionálna...   

  

Príloha č. 2  

  

 Festivaly – 2021   
  

  

Termín Názov  festivalu  Miesto  Roční

k  

Organizátor  Spoluorg

anizátor  

27.06.

2021 

FESTIVAL DUCHOVNEJ 

PIESNE 

Areál 

gréckokatolíckeho 

chrámu MUP SĽ 

 26.   ĽOS 

03.-04. 

07. 

2021 

FESTIVAL FOLKLÓRU 

RUSÍNOV-

UKRAJINCOV 

KAMIENKA 

Amfiteáter 

Kamienka 

56.  Obec 

Kamienka ĽOS 

01.08.

2021 

DNI NEMECKEJ 

KULTÚRY-KULTÚRY 

SPIŠSKÝCH NEMCOV 

Chmeľnica  28. Obec 

Chmeľnica 

 ĽOS 

15.08.

2021 

FOLKLÓRNE 

SLÁVNOSTÍ PIESNÍ A 

TANCOV v Čirči 

Amfiteáter Čirč 43.   Obec Čirč 
ĽOS 



 

05.09.

2021 

SLÁVNOSTI POĽSKO-

GORALSKEJ KULTÚRY 

V STAREJ ĽUBOVNI 

Nám. gen. Štefánika  5.  ĽOS Mesto 

SĽ 

21.12.

2021 VIANOCE V 

ĽUBOVNIANSKOM 

REGIÓNE 2021 – online 

Dom kultúry SL  2.  ĽOS  

  

  

Príloha č. 3  

  

  
Výstavy – 2021    

Termín  

(dátum)  

Názov  výstavy  Miesto  

konania  

Zdroj 

financovania  

Poznámka  

03/2021 VESMÍR OČAMI DETÍ  DK SL Vlastné 

zdroje 

Online výstava 

03/2021 NEZNÁME FARBY 

OSOBNOSTÍ  

Galéria 

Provinčný dom 

Vlastné 

zdroje 

Putovná výstava 

rómskych osobností 

04-05 

2021 

Výstava AMFO 2002 – 

2019 

Ľubovnianska 

knižnica 

Vlastné 

zdroje 

Výstava víťazných 

fotografií súťaže 

amatérskej 

fotografie  

05/2021 Celoslovenská výstava 

výtvarnej tvorby detí DÚHA 

2021 

Galéria 

Provinčný dom 

MŠ SR Výstava vybraných 

prác 

06/2021 Výstava krajskej súťaže 

AMFO 2021 

Galéria 

Provinčný dom 

FPU Výstava víťazných 

fotografií krajskej 

súťaže amatérskej 

fotografie  

06/2021 Výstava ARTMISIA 

STOROČÍM 

Galéria 

Provinčný dom 

Vlastné 

zdroje 

Výstava výtvarných 

diel jubilujúcich 

autorov 

12.06. 

2021 

30 rokov Svetového 

kongresu Rusínov  

Online Vlastné 

zdroje 

Online fotografická 

výstava 

http://www.osvetalubovna.sk/clanok/vianoce-v-lubovnianskom-regione/
http://www.osvetalubovna.sk/clanok/vianoce-v-lubovnianskom-regione/
http://www.osvetalubovna.sk/clanok/vianoce-v-lubovnianskom-regione/


 

07/2021 NIKO DIC Galéria 

Provinčný dom 

Vlastné 

zdroje 

 Výstava 

akademického 

maliara 

09/2021 Výstava z medzinárodného 

BIENÁLE VIZUÁLNEHO 

UMENIA 

Železničná 

stanica SĽ 

FPU Výstava z 

medzinárodného 

Bienále 

09/2021 Výstava z medzinárodného 

BIENÁLE VIZUÁLNEHO 

UMENIA 

Galéria 

Provinčný dom 

FPU Výstava z 

medzinárodného 

Bienále 

09/2021 30 rokov Svetového 

kongresu Rusínov 

Krynica Zrój – 

Poľsko 

Vlastné 

zdroje 

 Fotografická výstava 

12/2021 Výstava výtvarných diel 

aukcie obrazov 

Galéria 

Provinčný dom 

Vlastné 

zdroje 

Výstava vybratých  

výtvarných diel 

aukcie obrazov 

  

Príloha č. 4  

  

  

Podujatia pod záštitou predsedu PSK  v r. 2021 

Termín  

(dátum)  

Názov  podujatia  Miesto 

konania  

Zdroj  

financovania  

Stručný popis  

--  --  --  --  --  

  

  

Príloha č. 5  

  

 Podujatia organizované OS a s podporou OS – 2021 

  

Termín  

(dátum)  

Názov  podujatia  Charakter 

podujatia   

Zdroj 

financovania  

Stručný popis  

01-03 

2021  

Popoludnie s 

mandolínou 

Tvorivé 

hudobné 

dielne  

Vlastné 

zdroje  

Hudobné nácviky so 

žiakmi Základnej školy  

v obci Jarabina  

01/2021 Individuálna 

metodická 

pomoc pri 

tvorbe 

projektov 

Metodická 

pomoc 

Vlastné 

zdroje 

Metodická pomoc 

individuálna kolektívom 

i jednotlivcom. 



 

01/2021 Metodické 

stretnutie 

k sčítaniu 

obyvateľstva 

Prezentačné 

podujatie 

Vlastné 

zdroje 

Predstavenie aktivít 

zameraných na sčítanie 

obyvateľstva 

v národnostnej otázke 

01/2021 Metodické 

stretnutie 

Mesto kultúry 

I. 

Metodické 

stretnutie 

Vlastné 

zdroje 

Koordinácia podujatí 

a aktivít v rámci projektu 

MESTO KULTÚRY 

2021. 

24. 01. 

2021 

Oslobodenie 

okresu Stará 

Ľubovňa 

Online beseda Vlastné 

zdroje 

Online beseda o histórii 

oslobodenia okresu Stará 

Ľubovňa 

02/2021 Poradný zbor 

k recitačným 

súťažiam 

Metodické 

stretnutie 

Vlastné 

zdroje 

Pracovné stretnutie 

pedagógov, porotcov 

a organizátorov 

recitačných podujatí. 

12. 02. 

2021 

Prezentácia 

rusínskej 

národnostnej 

menšiny 

v RTVS 

Televízna 

relácia 

Vlastné 

zdroje 

Televízna relácia 

venovaná prezentácií 

aktivít rusínskej 

národnostnej menšiny. 

13. 03. 

2021 

Hodnotiaci 

a metodický 

seminár pre 

začínajúcich 

autorov 

Hodnotiaci 

a metodický 

seminár 

Vlastné 

zdroje 

Online seminár 

s poprednými odborníkmi 

z oblasti literárnej tvorby. 

08. 04. 

2021 

Vnímanie 

Rómov 

v okrese Stará 

Ľubovňa 

Online beseda Vlastné 

zdroje 

Diskusia na tému 

vnímania rómskej menšiny 

v ľubovnianskom regióne 

a o práci s touto menšinou. 

08. 04. 

2021 

Online 

vernisáž 

výstavy 

Neznáme 

farby 

osobností 

Online 

vernisáž 

výstavy 

Vlastné 

zdroje 

Online vernisáž výstavy 

pri príležitosti 

Medzinárodného dňa 

Rómov. 

09. 05. 

2021 

Koncerty 

Jarné 

prebúdzanie 

kultúry 

v Starej 

Ľubovni 

Hudobné 

koncerty 

Vlastné 

zdroje 

Hudobné koncerty 

v sídliskových priestoroch 

mesta Stará Ľubovňa. 

05/2021 Hodnotiace 

a rozborové 

video DÚHA 

2020/2021 

Online video MŠ SR Hodnotiace video doc. 

Petra Karpinského 

k literárnej časti 

celoslovenskej súťaže. 



 

05/2021 Metodické 

stretnutie 

Mesto kultúry 

II. 

Metodické 

stretnutie 

Vlastné 

zdroje 

Koordinácia podujatí 

a aktivít v rámci projektu 

MESTO KULTÚRY 

2021. 

01. 06. 

2021 

Online 

otvorenie 

Mesta kultúry 

Online 

program 

Vlastné 

zdroje 

Otvárací online program 

projektu Mesto kultúry 

2021. 

09. 06. 

2021 

Hodnotiace 

semináre 

Hviezdoslavo

v Kubín  

Hodnotiace 

semináre 

Vlastné 

zdroje 

Hodnotiace semináre 

porotcov a pedagógov 

online formou. 

10. 06. 

2021 

Vernisáž 

výstavy 

Artmisia 

storočím 

a AMFO 

2021 

Vernisáž 

výstav 

Vlastné 

zdroje a FPU 

Vernisáž dvoch výstav. 

Jedna výstava výtvarná, 

druhá fotografická. 

24. 06. 

2021 

Metodické 

stretnutie – 

tvorba 

koncepcie 

výstavy. 

Metodické 

stretnutie 

Vlastné 

zdroje 

Tvorba koncepcie výstavy 

akademického maliara 

Mikuláša Dica v Starej 

Ľubovni. 

23. 06. 

2021 

Prezentácia 

projektu 

Mesto kultúry 

v Slovenskom 

rozhlase 

Rozhlasová 

relácia 

Vlastné 

zdroje 

Rozhlasová relácia 

venovaná prezentácií 

projektu Mesto kultúry 

2021 – UZOL 

KULTÚRY. 

10. 07.  

2021 

Letné kino 

v Starej 

Ľubovni 

Letné kino Vlastné 

zdroje 

Letné kino v rámci 

projektu Storočnica 

slovenského filmu. 

15. 07. 

2021 

Beseda 

s akademický

m maliarom 

M. Dicom 

Beseda Vlastné 

zdroje 

Beseda o živote a diele 

akademického maliara 

Mikuláša Dica. 

30. 07.  

2021 

Koncert 

k otvoreniu 

COOP 

Jednoty 

v Kamienke 

Koncert Vlastné 

zdroje 

Koncert v obci Kamienka 

k otvoreniu supermarketu 

COOP Jednota. 

30. 07. 

2021 

Letné kino 

v Starej 

Ľubovni 

Letné kino Vlastné 

zdroje 

Letné kino v rámci 

projektu Storočnica 

slovenského filmu. 

22. 08. 

2021 

Prezentácia 

publikácie 

o obci 

Forbasy 

Prezentácia 

publikácie 

Vlastné 

zdroje 

Prezentácia novo vydanej 

publikácie s názvom 

FORBASY. 



 

22. 08. 

2021 

710. výročie 

obce Forbasy 

Kultúrno-

spoločenské 

podujatie 

Vlastné 

zdroje 

Podujatie pri príležitosti 

710. výročia prvej 

písomnej zmienky o obci 

Forbasy. 

23. – 30. 

08. 2021 

Tvorivé dielne Bienále 

vizuálneho umenia 

Výtvarné 

dielne 

FPU Výtvarná tvorba 

autorov – príprava 

spoločnej výstavy 

a preformance. 

23. – 30. 

08. 2021  

Fotografické dielne 

Bienále vizuálneho 

umenia 

Fotografické 

dielne 

FPU Fotografická tvorba 

autorov – príprava 

spoločnej výstavy. 

25. 08. 

2021  

Vzdelávacie stretnutie 

výtvarníkov  

Vzdelávacie 

stretnutie 

FPU Vzdelávacie stretnutie 

účastníkov Bienále 

vizuálneho umenia. 

26. 08. 

2021 

Okresné oslavy SNP – 

77. výročie 

Spomienkové 

podujatie 

Vlastné 

zdroje 

Spomienkové podujatie 

pri príležitosti 77. 

výročia SNP. 

08. – 10. 

10. 

2021  

(ETNO)LABORATÓ

RIUM – I. cyklus 

Vzdelávací 

cyklus 

FPU Vzdelávanie v oblasti 

tradičnej ľudovej 

kultúry. 

19. – 21. 

11. 

2021 

(ETNO)LABORATÓ

RIUM – II. cyklus 

Vzdelávací 

cyklus 

FPU Vzdelávanie v oblasti 

tradičnej ľudovej 

kultúry. 

10. – 12. 

12. 

2021 

(ETNO)LABORATÓ

RIUM – III. cyklus 

Vzdelávací 

cyklus 

FPU Vzdelávanie v oblasti 

tradičnej ľudovej kultúry. 

10. 12. 

2021 

Vianočné zvyky 

Slovákov v zahraničí 

Online beseda Vlastné 

zdroje 

Online beseda 

s pozvanými hostkami. 

 

Príloha č. 6  

  

Programový rozpočet – 2021  
  

  

      Ukazovatele  Plán  Skutočnosť  

1.  Počet súťaží ZUČ  13 11 

2.  Počet tradičných podujatí usporiadaných v OS  20 6 

3.  Počet vzdelávacích podujatí, sociálna prevencia, dejiny 

osobnosti, historické udalosti  

18 18 

  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. EKONOMICKÝ ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2021   

  

Základné údaje: 

   Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni je príspevkovou organizáciou 

Prešovského samosprávneho kraja. 

  Organizačná štruktúra ĽOS – 8 pracovníkov: 

Útvar riaditeľa: 

-        riaditeľ (1) 

-        ekonóm (1) 

-        vodič, údržbár, informatik, BOZP  (1) 

Útvar záujmovej umeleckej činnosti, vzdelávacej a manažérskej práce: 

-        samostatný odborný pracovník (5). 

Dňa 01.03.2014 bol menovaný  do funkcie riaditeľa  ĽOS – Ing. Martin Karaš. 

K 31.12.2021 je počet zamestnancov 9. 

  

Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni je regionálnou kultúrnou, informačnou a 

vzdelávacou inštitúciou v oblasti osvetovej činnosti. 

Základným poslaním je na základe dobrovoľnosti, záujmu a tvorivej schopnosti ľudí 

prispievať k rozvoju ich osobností, utvárať kultúrny spôsob života a zvyšovať kultúrnu a 

vzdelanostnú úroveň. Osvetové stredisko uspokojuje kultúrne, informačné a vzdelávacie 

potreby občanov, orgánov samosprávy, štátnej správy  a organizácií spadajúcich do 

územného obvodu okresu Stará Ľubovňa. 



 

ĽOS, okrem iných, organizuje a zabezpečuje počas roka tri celoslovenské a jednu krajskú 

súťaž a množstvo podujatí regionálneho charakteru (festivaly, súťaže, prehliadky, školenia, 

atď),  ktoré sú aj finančne náročné. 

Od  roku 2003 sídlime v Kultúrnom dome v Starej Ľubovni, kde sme v prenájme.  Nájomné  

uhrádzame prevažne z dotácie z ÚPSK. 

  

Dosiahnuté príjmy: 

  

Úrad PSK v Prešove nám rozpočtovým opatrením č.169/SR/K/BV/2021 zo dňa 

12.01.2021 oznámil záväzné ukazovatele rozpočtu PSK pre našu organizáciu vo výške 156 

121,00 EUR – bežný výdavky (600)  zdroj 41. 

  

Záväzné ukazovatele rozpočtu PSK sú vo výške  156 121,- EUR – bežné výdavky 

  

Rozpočtové opatrenia: 

22.09.2021 Bežné výdavky (600) Rekreačné poukazy ž.1430/2021          175,- € 

22.11.2021 Bežné výdavky (600) Hmotná zainteresovanosť                 7 449,- € 

  

Skutočné čerpanie z rozpočtu PSK k 31.12.2021       celkom        163 744,96 € 

Bežné výdavky (600) - zdroj 41                           163 744,96 € 

  

   Hodnotenie dosiahnutých príjmov:       

- za predaj výrobkov, tovarov a služieb  (223001)                          1 570,00 € - 

zdroj 46 

  

2 

  

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny                                         786,30 € 

  



 

Fond na podporu umenia                                                              5 360,- € 

22.4.2021     Festival duchovnej piesne                                        1 860,- € 

20.5.2021     Naša Vansovej Lomnička                                           1 500,- € 

13.5.2021     AMFO 2021                                                             2 000,- € 

  

Fond na podporu kultúry národnostných menšín                    9 500,- € 

15.11.2021   Slávnosti poľsko-goralskej kultúry                         2 000,- € 

15.11.2021   Krájanie jablka                                                        4 500,- € 

15.11.2021   Na ňaňovym poľu                                                   3 000,- € 

  

    Príjmy spolu:                                                                   180 961,26  €. 

                              

Bežné výdavky: 

  

       Úpravy rozpočtu boli vykonané z týchto dôvodov: 

  

1 – zostatok prostriedkov z minulého roka vo výške 7 748,- € 

         4 248,- € – zdroj 46 

         3 500,- € - zdroj 11H 

2 – príspevok  ÚPSVaR  787,- € -  zdroj 111 

3 – vrátenie grantu FPU 2020 vo výške   -2 000,- € - zdroj 11H 

4 – vrátenie grantu FPKNM 2020 vo výške -2 000,- € - zdroj 11H 

5 – FPU 2021 – grant 1 860,- €  zdroj 11H 

6 – FPU 2021 – granty 3 500,- € zdroj 11H 

7 -  úprava rozpočtu podľa skutočných výdavkov – zdroj 41 

8 -  úprava rozpočtu podľa skutočných výdavkov – zdroj 41, 11H 



 

9 – vrátenie grantov FPU, FPKNM 2020 – oprava – 4 000,- € - zdroj 11H 

10 – rozpočtové opatrenie PSK – rekreačné poukazy  175,- € - zdroj 41 

11 - úprava rozpočtu podľa skutočných výdavkov – zdroj 41, 46 

12 – úprava rozpočtu podľa skutočných výdavkov – zdroj 41 

13 – rozpočtové opatrenie PSK – hmotná zainteresovanosť 7 449,-€ - zdroj 41 

14 – FPKNM 2021 – granty 9 500,- € zdroj 11H 

15 - úprava rozpočtu podľa skutočných výdavkov – zdroj 41 

16 – úprava rozpočtu podľa skutočných príjmov – zdroj 46. 

  

K 31.12.2021 je čerpanie výdavkov vo výške   175 575,09 €. 

- zdroj 41  (600)                                      163 744,96,- €                 

-       zdroj 46                                                               943,83 € 

-       zdroj 111                                                          786,30 €                            

-       zdroj 11H                                                       10 100,- € 

  

  

Výdavky – kategória 610, 620 

  

Čerpanie položky 61 - mzdy -    celkom          98 777,30 € 

    97 991, €  - zdroj 41 

      786,30 € - zdroj 111 
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  62 - odvody z miezd- celkom  35 677,15 €  - zdroj  41                                

  

          z toho: DDS                       1 692,87 €  - zdroj  41    



 

  

K 31.12.2021 stav  zamestnancov ĽOS – 9 osôb, 

z toho dve pracovníčky dosiahli dôchodkový vek. V mesiaci 12/2021 sme prijali do 

zamestnania jednu pracovníčku ako náhradu za odchádzajúcu do dôchodku. 

  

Na jednu pracovníčku nám ÚPSVaR poskytol finančný príspevok na podporu zamestnania 

vo výške 40 % celkovej ceny práce mesačne počas 2 kalendárnych mesiacov. 

  

  

Tarifné mzdy všetkých  pracovníkov k 31.12.2021 sú vo výške 7 494,- €  

osobný príplatok  –  811,- € 

príplatok za riadenie –  130,- € 

  

Priemerná mzda k  31.12.2021  – 1 016,22 €.  

K 31.12.2021  boli vyplatené  odmeny vo výške celkom 8 000,- €. 

  

Výdavky – kategória 630 

  

Čerpanie položky 63  celkom    40 662,96 €                29 619,13 € – zdroj 41 

                                                                                           943,83 € – zdroj 46 

                                                                                   10 100,- € - zdroj 11H 

                                                                                                                    

Medzi významné výdavky  patria tieto položky: 

  

Čerpanie položky 631 001 - tuzemské   celkom  218,90 € - zdroj 41 

  



 

Čerpanie položky 631 002 – zahraničné  celkom  85,- € - zdroj 41 

                              

Čerpanie položky 632 003 – poštové služby   celkom  275,50 € - zdroj 41 

  

Čerpanie položky 632 004 – komunikačná infraštruktúra (internet, vucnet) – 876,48 € 

817,68 € - zdroj 41 

58,80 € - zdroj 46 

  

Čerpanie položky 632 005 – telekomunikačné služby – celkom 692,88 € 

                                                               660,60 € – zdroj 41 

                                                                    32,28 € - zdroj 46. 

  

Čerpanie položky 633 001 – interiérové vybavenie – 252,80 € - zdroj 41. 

 Kúpili sme novú drezovú skrinku s kuchynským drezom. 

  

Čerpanie položky 633 002 – výpočtová technika  1 128,70  €– zdroj 41. 

Bol zakúpený nový HP ProBook. 

  

Čerpanie položky 633 003 – telekomunikačná technika – 217,69 € - zdroj 41  

  

Čerpanie položky 633 004 – prevádzkové stroje, prístroje  786,99 € - zdroj 41. 

Kúpili sme nový kávovar JURA 6. 
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Čerpanie položky 633 006 – všeobecný materiál  - celkom 1 013,93 € 

882,24 € - zdroj 41, z toho  výdavky na dezinfekciu vo výške 13,36 € 



 

33,69 € - zdroj 46 

98,- € - zdroj 11H 

                                     

Čerpanie položky 633 009 – knihy, časopisy, noviny  - celkom  1 017,88 € 

723,73 € - zdroj 41 - predplatné časopisov, tlač zborníka DÚHA, Babka,dedko 2021 

294,15 € - zdroj 11H – tlač katalógu AMFO. 

  

Čerpanie položky 633 010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky – 59,40 € - zdroj 

41 

–nákup respirátorov. 

  

Čerpanie položky 633 013 – softvér – 309,58 € - zdroj 41 

Kúpili sme nový operačný program Windows 10 pre starší, funkčný PC a nový Office 

2021 

pre ProBook. 

  

Čerpanie položky 633 016 – reprezentačné – 76,09 € - zdroj 41. 

  

Čerpanie položky 634 001 – palivo, mazivá, oleje – celkom  594,56 € - zdroj 41. 

  

Čerpanie položky 634 002 – servis, údržba, opravy – celkom  312,42 € - zdroj 41. 

Servis  -  SMV Citroen Berlingo r. výroby 2016. 

  

Čerpanie položky 634 003 – poistenie – celkom 373,60 €. 

PZP + havarijné poistenie  SMV v poisťovni UNION za rok  2021. 

  

Čerpanie položky 634 004 – prepravné  - celkom  764,- € 



 

170,- € - zdroj 41 

  99,60 € - zdroj 46 

494,40 € - zdroj 11H. 

  

Čerpanie položky 634 005 – karty, známky  - celkom 230,- € 

- dialničné poplatky, parkovacia karta. 

  

Čerpanie položky 635 002 – výpočtovej techniky – celkom 237,- € - zdroj 41. 

  

Čerpanie položky 635 004 – údržba prev.strojov, prístr. – 144,- € zdroj 41 - oprava 

kávovaru. 

  

Čerpanie položky 635 009 – údržba softvéru – celkom  1 093,35 € –  zdroj 41 

- program ISPIN, mzdový program  MAGMA.       

  

Čerpanie položky 635 010 – komunikačnej infraštruktúry – celkom 2 089,72 € - zdroj 41 

-  štvrťročné platby za údržbu programu SPIN, programu MAGMA. 

  

Čerpanie položky 636 001 – nájomné – celkom  4 101,03 € 

3 771,03 € - zdroj 41 

   330,- € - zdroj 11H. 
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       ĽOS  má sídlo v prenajatých priestoroch v Kultúrnom dome v Starej Ľubovni, 

ktorý vlastní Mesto Stará Ľubovňa. 



 

Plocha prenajatých priestorov je 101,89 m2, ročný nájom 3 952,80 €.   

Z toho - nájomné  činí 2 037,80 € 

- ostatné služby (elektrina, teplo, vodné a stočné, technik PO)   1 915,- € 

Vyúčtovanie služieb  za rok 2020 – vrátka 620,45 € 

  

Čerpanie položky 636 002 – nájomné prevádzkových strojov – celkom 110,- € - zdroj 11H. 

  

 Čerpanie položky 637 002 – konkurzy a súťaže celkom   9 449,51 € 

5 936,38  € - zdroj 41 

   139,53 € - zdroj 46 

3 373,60 € - zdroj 11H 

Na túto položku účtujeme výdavky na kultúrne aktivity. 

  

Čerpanie položky 637 003 – propagácia, reklama, inzercia – celkom 128,40 € - zdroj 41 

 výdavky na web stránku ĽOS www.osvetalubovna.sk  a inzercia v ĽN.. 

  

Čerpanie položky 637004 – všeobecné služby celkom  2 396,52 € 

975,55 € - zdroj 41 

  21,12 € - zdroj 46 

1 399,85 € - zdroj 11H 

Na túto položku účtujeme prevažne výdavky na služby kultúrnych aktivít. 

  

Čerpanie položky 637 005 – špeciálne služby – celkom 504,- € - zdroj 41 

mesačné platby – firme  osobnyudaj.sk – dohľad - ochrana osobných údajov a právne 

služby. 

  

http://www.osvetalubovna.sk/
http://www.osvetalubovna.sk/


 

Čerpanie položky 637 006 – náhrady – celkom 174,96 € - rekreačné poukazy. 

  

Čerpanie položky 637 012 – poplatky a odvody  432,65 € - zdroj 41. 

  

Čerpanie položky 637 014 – stravovanie – celkom  4 702,10 €  - zdroj 41. 

  

Čerpanie položky 637 015 – poistné – celkom 77,28 € - zdroj 41. 

Ročné poistenie majetku v poisťovni UNION 2021 a 2022– živelné pohromy. 

                                                                                                                                                              

Čerpanie položky 637 016 – prídel do SF  - 1,20 %  – celkom  1 031,80 €  -  zdroj 41. 

  

Čerpanie položky 637 018 – vrátenie príjmov minulých rokov -  celkom  4 557,76 € 

   557,76 – zdroj 46 – vrátenie dotácie FPU - neuznané výdavky z roku 2016, 2017,   

4 000,- € zdroj 11H – vrátenie dotácie FPU 2020 

  

  

Výdavky – kategória 640 

  

Čerpanie položky 642 015 – Na nemocenské dávky – celkom 457,68 € - zdroj 41. 

  

Kapitálové výdavky: 

  

ĽOS nemá na rok 2021 rozpočtované kapitálové výdavky. 
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Realizované projekty: 



 

  

K 31.12.2021 sme realizovali tieto projekty väčšieho charakteru: 

03/2021 – celoslovenská súťaž začínajúcich literárnych autorov „Poetická Ľubovňa“ - 

online vyhodnotenie. 

01/2021 – Oslobodenie okresu Stará Ľubovňa – online beseda 

04/2021 – Neznáme farby osobností – výstava + vernisáž - Medzinárodný deň Rómov 

05/2021 – celoslovenská výtvarno-literárna súťaž DÚHA – MŠ SR 

06/2021 – okresné kolo Hviezdoslavov Kubín 

06/2021 – ARTMISIA STOROČÍM – výstava a vernisáž 

06/2021 – krajská súťaž AMFO 2021 – grant FPU 2021 

06/2021 -  Deň Rusínov – online výstava - Svetový kongres Rusínov 

06/2021 – Festival duchovnej piesne – grant FPU 2020 

07/2021 – Festival folklóru Rusínov a Ukrajincov v Kamienke 

07/2021 – Storočnica slovenského filmu 

08/2021 – Dni nemeckej kultúry - Chmelnica 

08/2021 – Bienále vizuálneho umenia – medzinárodný plenér výtvarníkov, fotografov 

08/2021 – Folklórne slávnosti piesní a tancov – Čirč 

08/2021 – Oslavy 710. výročia prvej písomnej zmienky  obce Forbasy 

09/2021 – Slávnosti poľsko-goralskej kultúry – schválený grant FPKNM 2021 

09/2021 – Babička Prešovského kraja. 

10,11,12/2021- ETNO(LABORATÓRIUM) cyklické vzdelávanie pedagógov a vedúcich 

folklórnych kolektívov – projekt  -  UZOL kultúry Stará Ľubovňa - Mesto kultúry 2021 

12/2021 – Online beseda Vianočné zvyky Slovákov v zahraničí 

12/2021 – Online koncert VIANOCE v ĽUBOVNIANSKOM REGIÓNE 2021 

12/2021 – Babka, dedko 2021 

  



 

Pohľadávky a záväzky: 

  

Pohľadávky: 

  

K 31.12.2021 neevidujeme  pohľadávky. 

  

Záväzky:   

  

K 31.12.2021 evidujeme záväzky voči dodávateľom za 12/2021 v lehote splatnosti 

vo výške 273,64 €: 

Slovak Telecom – 78,04 € 

EKOS – 20,01 € 

NextTeam – 14,65 € 

O2 Slovakia – 10,94 € 

Mário Stašák VIDMAX – 150,- €.  

Záväzky boli uhradené 01/2022.                

  

Majetok: 

Ľubovnianske osvetové stredisko spravuje majetok PSK: 

Budovy (garáž)                                           467,27 € 

Stroje, prístroje a zariadenia              14 303,44 € 

Dopravné prostriedky                         14 559,99 € 

Pozemky (garáž)                                          92,94 €. 

Drobný majetok (podsúvahové účty)    40 802,56 €. 
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ĽOS v tomto roku  ukončilo odpisovanie SMV Citroen Berlingo – obstarané 10/2016 – 

mesačne 242,67 €. 

Odpisy k 31.12.2021 sú vo výške 14 559,99 €. 

Zostatková cena SMV je k 31.12.2021 v sume   0,00 €. 

                  

Výsledok hospodárenia 

         Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni k 31.12.2021 eviduje  nulový  

hospodársky výsledok.    

Bola vytvorená rezerva na odchodné vo výške 447,53 €. 

ĽOS má vytvorenú rezervu na odchodné celkom vo výške 2 261,92 €, ktorá bude 

vyplatená v mesiaci 01/2022. 

  

Vlastné imanie organizácie k 31.12.2021  je  3 998,42 €. 

  

  

  

 
  

  

 

Ing. Martin Karaš   

     riaditeľ ĽOS   


