Plán činnosti kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského
samosprávneho kraja na rok 2021

1. Identifikačné údaje organizácie
Názov: Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou
IČO: 37781120
Dátum vzniku: 1.4.2002
Dátum zriadenia(VUC): 1.4.2002
Právna forma: Príspevková organizácia
Adresa: Sídlisko 1. mája 74, 093 01 Vranov nad Topľou
Telefón: 057 4422871, 0919 474 911
E-mail: hzos@stonline.sk
Webové sídlo: www.osvetavranov
Sociálne siete: facebook, instagram,
Štatutár: Mgr. Martina Jurčová

2. Priority na rok 2021
Vízie a priority, problémové oblasti, priestorové podmienky...
Regionálna kultúra predstavuje systém kutlúrno-spoločenských fenoménov vyplývajúcich z charakteru
územia. Vranovský región zahŕňa rôzne kultúrne prejavy, produkty, kultúrne procesy, osobitnosť a
svojráznosť akou sa miestna komunita zúčastňuje na kultúrnom živote a tvorbe vo svojom prostredí v jednej
obci, meste prípadne jej časti. Hlavné vízie na rok 2021 spočívajú v zrealizovaní súťaží, ktoré nebolo
možné uskutočniť z dôvodu pandémie v roku 2020, vo vytváraní voľno-časových aktivít pre všetky vekové
kategórie. V budovaní regionálneho povedomia o známych a menej známych osobnostiach pôsobiacich v
našom regióne dejateľoch, histórii, spisovateľoch. Dôležitá je environmentálna výchova a vzdelávanie v
tradičnej ľudovej kultúre. Ako prioritná sa javí sociálna oblasť aj oblasť online priestoru, ktorý vplýva na
psychický a osobnostný rozvoj mladých ľudí. Z tohto dôvodu sme zaradili súbor aktivít na budovanie
znalostnej virtuálnej a technologickej infraštruktúry.

3. Plán odbornej činnosti na rok 2021
3.1.Plány a hlavné úlohy v oblasti umeleckého slova, filmu a fotografie, divadla, folklóru, hudby, spevu,
tanca, remesiel, výtvarníctva, záujmového vzdelávania, sociálnej prevencie,...
Umelecké slovo a divadlo- Divadelný a recitačný workshop pre detí základných škôl
- Recitačný a divadelný workshop pre odbornú verejnosť
- Aktívna spolupráca s divadlami pôsobiacich v regióne a iniciácia
nových detských divadielok v projekte Poďme spolu do rozprávky ...
- Divadelný krúžok
Film a fotografia –Zimná a letná škola fotografie, Základy fotoshopu, Affinity disajnér, Affinity
foto
Folklór Na úseku folklóru plánujeme počas roka 2021 uskutočniť okresné, krajské a celoslovenské
súťaže podľa plánu NOC, tradičné Hornozemplínske folklórne slávnosti a festival Etno Fest.
V oblasti vzdelávania chceme pokračovať v organizovaní tanečných domov pre členov
folklórnych kolektívov ale aj pre širokú laickú verejnosť. Novým podujatím je vzdelávacie podujatie
„Piesňou k poznaniu“ nadväzujúce na okresnú súťaž hudobného folklóru dospelých určené pre
sólistov spevákov, ktoré by malo výrazne zlepšiť poznanie tradičného hudobného materiálu čo sa
následne odzrkadlí v kvalitnejšom hudobnom prejave súťažiacich.

Hudba a spev, Tanec – Oblasť hudby a spevu by sme chceli obohatiť o nové aktivity a to
organizovaním škôl tanca nielen folklórneho charakteru ale aj moderného a spoločenského. Ďalej by
sme chceli organizovať rôzne školenia a nové súťaže, v ktorých by sa mohli jednotlivci a kolektívy
následne prezentovať.
Remeslá – Amatérska Regionálna Tvorba
Výtvarníctvo - Kurzy počítačovej grafiky.
Podľa požiadaviek výtvarníkov a fotografov plánujeme organizovať konzultačné hodiny. Za účasti
dohodnutého profesionála budú mať možnosť dať si poradiť, zhodnotiť práce, čo by prispelo
k zvýšeniu úrovne ich tvorby.
Praktickú časť tvorivosti pre výtvarníkov budú predstavovať školenia spojené s maľovaním
v plenéroch. Sú veľmi dobrou skúsenosťou pre výtvarníkov. Pod lektorským dohľadom profesionála
si navzájom radia, skúšajú rôzne techniky, získavajú nové vedomosti a zdokonaľujú sa
v maľbe, kresbe, ponímaní perspektívy. Dôležité a motivujúce je pre výtvarníkov túto tvorbu aj
prezentovať – poplenérové výstavy.
Vzdelávanie – Pomocou „Seniorského semafóru“ chceme ponúknuť širokej základni seniorov
besedy a prednášky s odbornými lektormi.
Sociálna prevencia – V roku 2021 sa prostredníctvom odborných lektorov budeme zameriavať na
odbornú reflexiu niektorých zmien súčasnej spoločnosti s akcentom na vybrané psychologické
aspekty pandémie. K nosnými témami budú
Témy: Resocializačná výchova
Sociálna kohézia v kríze
Ako sa stať youtuberom
Destigmatizácia spoločnosti
Domáce násilie v podmienkach Slovenska
3.2.Medzinárodná spolupráca, spolupráca s národnostnými menšinami a spolupráca s inými subjektami
(druh spolupráce, partner, výstup..)
Medzinárodná spolupráca : Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou
spolupracuje aj s blízkym zahraničím. Sú to rôzne aktivity, ktoré dopĺňajú súťažné prehliadky
a festivaly alebo vychádzajú z cezhraničnej projektovej spolupráce. Niektoré majú dlhoročnú
tradíciu, avšak nová doba prináša nové formy a novú spoluprácu. Výstupom z tejto spolupráce je
účasť jednotlivcov a kolektívov na súťažiach a festivaloch.
V rámci medzinárodnej spolupráce máme vo výstavnej sieni naplánovanú výstavu z Čiech /Vladimír
Roškanin/ a z Poľska / výtvarníčka Renáta Goraczkovej a fotografky Iwony Niezgoda -Zo Sanoku
/Poľsko/. Súčasťou vystav bude aj stretnutie s autormi.
Medzinárodná škola tanca je nový vzdelávací projekt, ktorý združí Slovákov žijúcich v zahraničí.
Výstupom medzinárodnej spolupráce – je spoznávanie kultúry okolitých štátov k kontexte
výtvarného, speváckeho a tanečného umenia
Spolupráca s národnostnými menšinami: V rámci spolupráce s národnostnými menšinami,
v našom prípade hlavne s rómskou komunitou pripraviť rôzne vzdelávacie podujatia, tvorivé dielne,
festivaly, súťaže. Plánuje začať výskum socio-kultúrnych regulatívov v kontexte tradicionality
rómskej rodiny.
Výstupom spolupráce je sociálna inklúzia rómskeho obyvateľstva a zmapovanie ich histórie,
zvykov a tradícií. Získané poznatky rozšíria databázu poznatkov o vranovskom regióne
a o obyvateľoch v ňom žijúcich.
Spolupráca s inými subjektami: Organizujeme aj podujatia v spolupráci s obcami.
Pripravujeme scenáre, réžiu, výtvarné spracovanie

a realizáciu pútačov, pozvánok, propagačných materiálov, letákov, výzdobu javiska a kultúrnych
priestorov . Podujatia ozvučujeme, zabezpečujeme konferovanie a moderovanie. Výstupom
spolupráce sú podujatia na veľmi vysokej úrovni, ktoré pozdvihujú spoločenský charakter obce.
3.3.Online činnosť
V prípade pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie sa tak ako v roku 2020 značná časť
plánovaných podujatí bude realizovať online formou – výtvarné, recitačné, spevácke súťaže. Niektoré
aktivity budú však výlučne online: Regionálna výchova , ART amatérska regionálna tvorba.

4. Plán projektovej činnosti
4.1. Presunuté projekty z roku 2020 - žiaden
4.2. Projektové zámery na rok 2021
Názov projektu, výstup, finančný zdroj, program, podprogram, žiadaná suma, získaná suma, termín
realizácie
Názov Projektu

Finančný zdroj

Program

Podprogram
4.5.2
4.5.1

Žiadaná
suma
6 400,3 285,-

Termín
realizácie
Rok 2021
11.4.2021

Z lásky k tradíciám
Šaffova
ostroha
2021
Etno Fest Lysá Hora
HZFS
Jazykom tanca

FPU
FPU

4
4

FPU
FPU
FPU

4
4
4

4.4.1
4.4.1
4.5.1

17 575,15 450,4 095,1 425,-

5.-6.6. 2021
August 2021
5.9.2021 alebo
12.9.2021
Apríl 2021

Hviezdoslavov
Kubín
Medzigeneračné
tandemy
Tajomstvo vzorov
Medzinárodná
tanečná škola
Poďme sa rozprávať
Moja cesta domov

MK SR
MK SR

1 805,-

Rok 2021

MK SR
Nórske fondy

7 700,20 000,-

Rok 2021
Rok 2021

MZ SR
Ministerstvo
životného
prostredia SR

1 500,1 500,-

Rok 2021
Rok 2021

5. Marketing a propagácia v roku 2021
Reklama je nástrojom komunikácie so širokou verejnosťou a jej šírenie hromadnými prostriedkami
dáva našim aktivitám charakter legitímnosti a spoločenskej spoľahlivosti a prijateľnosti. Aj v roku
2021 budeme komunikovať so širokou verejnosťou prostredníctvom sociálnych sietí facebook,
instagram... v snahe eliminovať vytváranie vizuálneho smogu z prícestných pútačov, či billboardov.
Naopak plánujeme viac propagácie v TV, novinách, rozhlase, na novej web stránke osvety. Zároveň
vstupujeme do nových partnerstiev a do budovania spolupráce s kultúrnymi a neziskovými
organizáciami. Prioritnou z hľadiska propagácie je PPC kampaň.

6. Organizačná štruktúra - plánované zmeny
6.1. Zamestnanci, ktorí v roku 2021 dovŕšia dôchodkový vek:
1. -

pracovná pozícia - odborná pracovníčka pre výtvarníctvo, foto, tradičnú
ľudovoumeleckú tvorbu a výstavníctvo kumulovaná funkcia
pre výkon: praktická výtvarníčka, estetická výchova, rómska
problematika.

-

dátum odchodu do dôchodku – január 2021 - /vzniká nárok na starobný dôchodok/

2. - pracovná pozícia – vodič kumulovaná funkcia pre výkon: zvukový technik, video
technik, domovník, obsluha kotolne.
- dátum odchodu do dôchodku – apríl 2021 - /vzniká nárok na starobný dôchodok/
6.2. Iné plánované zmeny v organizačnej štruktúre
(napr.: zrušenie prac. pozície a pod.)
V roku 2021 plánujeme v rámci projektov poskytnutých z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny zriadiť
Chránenú dielňu a následne zamestnať 1 zamestnanca na chránenom pracovisku. Prípadne
využiť aj ďalšie možnosti ako zamestnať takouto formou osoby zo znevýhodnených skupín
obyvateľstva.

7. Iné
Príloha č. 1

Programový rozpočet – plán 2021
1.
2.
3.

Plánovaný počet súťaží ZUČ
21
Plánovaný počet tradičných podujatí usporiadaných v OS
49
Plánovaný počet vzdelávacích podujatí, sociálna prevencia, dejiny 70
osobnosti, historické udalosti

Príloha č. 2

Plán súťaží na rok 2021
Termín
(mesiac)

Názov
súťaže

Miesto
konania

Charakter
súťaže *

Február

Talenty

HZOS

okresná

Marec

Vesmír očami detí

HZOS

okresná

Marec
Marec
Marec
Marec
Marec
Apríl
Máj
Máj
Máj

Hviezdoslavov Kubín
Foto Vranov
Vansovej Lomnička
Jazykom tanca
Šaffova ostroha
Výtvarný Vranov
Cineama
Detský Výtvarný Vranov
Šaffova ostroha

okresná
okresná
okresná
okresná
krajská
okresná
okresná
okresná
celoslovenská

Máj
Máj
Máj

Zemplínska ostrá kosa
Štúrov Zvolen
Babička vranovského
okresu
Športová olympiáda

HZOS
HZOS
HZOS
MsDK VT
MsDK VT
HZOS
HZOS
HZOS
MsDK VT
KD Dlhé
Klčovo
Nižný Hrušov
HZOS
HZOS
Zámutov

okresná

Jún

celoslovenská
okresná
okresná

Zdroj
financova
nia

MK SR

FPU

Júl

seniorov
Roztoky
Žena roka 2020
Športové hry SZZP

September

Špivanočky mojo

September

Choreografie folklórnych
kolektívov – Jazykom tanca

Jún

KD Banské
HZOS
Areál Lysá
Hora
Nižný
Hrabovec
MsDK VT

okresná
okresná
okresná
okresná
krajská

FPU

*súťaž celoslovenská, krajská, okresná, regionálna...
Príloha č. 3

Plán výstav na rok 2021
Termín
(mesiac)
Január

Názov
výstavy
Spomienky III.

Miesto
konania
Výstavná
HZOS
Február
Andy Warhol
Výstavná
HZOS
24.3-23.4. FOTOVRANOV 2021
Výstavná
HZOS
28.4.-31.5. Výtvarný Vranov 2021
Výstavná
HZOS
10.6.-30.7 Detský Výtvarný Vranov
Výstavná
HZOS
August
Čičva na plátne
Výstavná
HZOS
September Rómske osobnosti
Výstavná
HZOS
Október
Z TVORBY – autorská Výstavná
výstava prác výtvarníčky R. HZOS
Goraczkovej a fotografky I.
Niezgoda
zo
Sanoku
/Poľsko/
November Sochanie
Výstavná
HZOS

Zdroj
Poznámka
financovania
sieň HZOS
sieň HZOS
sieň HZOS
sieň HZOS
sieň HZOS
sieň HZOS
sieň HZOS
sieň HZOS

sieň HZOS

Príloha č. 4

Podujatia pod záštitou predsedu PSK na rok 2021
Termín Názov
(dátum) podujatia

Miesto
konania

Zdroj
Stručný popis
financovania

Máj

MsDK
Vranov
n.T

FPU

Šaffova ostroha

Celoslovenská súťaž
a prehliadka sólistov
tanečníkov v ľudovom tanci

KD Dlhé
Klčovo
Príloha č. 5

Plán podujatí na rok 2021
Termín
(mesiac)

február
Marec
september

(podľa úsekov)
Charakter
Zdroj
Stručný popis
podujatia
financovania

Názov
podujatia
Klubová práca so
seniormi, športovo
turistická
Fašengi, fašengi,
okresné
fašengovo časi
Fašengovo hudaci pre okresné
skorej narodzenich
Seniorsky semafór
okresné

regionálne

Tradičné kult.spol.
podujatie
Kult.spol. podujatie
HZOS

Rok 2021

Medzigeneračné
tandemy 4

MK SR

Október

Výstup na hrad Čičva

február

Výtvarníctvo, foto
film, remeslá
Tajomstvo ikon

okresné

HZOS

marec

Farebné škrupinky

okresné

HZOS

marec

okresné

HZOS

apríl
júl

Veľkonočné
drôtovanie
Kreácie enkaustiky
Upletené z papiera

okresné
okresné

HZOS
HZOS

14.1.

Amfo 2021

okresné

HZOS

16.1.

Výtvarné spektrum

okresné

HZOS

23.3.

Foto Vranov

okresné

HZOS

HZOS

Besedy a prednášky
s odbornými lektormi
Spojenie dvoch generácií
staršej a mladšej –
výmena skúseností,
znalostí ....
Športovo-turistické
podujatie v rámci
Výstupu na 101
slovenských hradov a
zámkov
Stretnutie s výtvarníkom
A. Orlíkom ikonopiscom
Stretnutie maliarok kraslíc
s čo najnetradičnejšou
a tradičnou technikou
zdobenia kraslíc nášho
regiónu
Kurz zdobenia kraslíc
odrôtovaním
Pletenie rôznych
úžitkových predmetov
z papierových roliek
/papletom/
Školenie pre fotografov k
49. ročníku celoštátnej
postupovej súťaže AMFO
2021
školenie pre
neprofesionálnych
výtvarníkov k 58. ročníka
celoštátnej postupovej
súťaže
rozborový seminár po
vernisáži výstavy z

28.4.

Výtvarný Vranov

okresné

HZOS

Jún

Školenie

nadregionálne

HZOS

August

Čičva na plátne

nadregionálne

HZOS

August

Slávnosti remesiel a
medu

nadregionálne

HZOS
OcÚ
Sedliská

Rok 2021

regionálne

Rok 2021

Zimná škola
fotografie,
Základy fotoshopu,
Affinity disajnér,
Affinity foto
Paličkovanie

okresného kola celoštátnej
súťaže AMFO
/FOTOVRANOV 2021/
rozborový seminár po
vernisáži výstavy z
okresného kola
celoslovenskej súťaže
Výtvarné spektrum /
VÝTVARNÝ VRANOV 2021/
školenie spojené
s maľovaním v plenéri pre
neprofesionálnych
výtvarníkov s nadreg.
účasťou.
stretnutie
neprofesionálnych
výtvarníkov pod hradom
Čičva na tradičnom plenéri,
jedným zo sprievodných
podujatí Slávnosti remesiel
pod hradom Čičva.
Prezentácia a praktické
ukážky ľudovo - remeselnej
výroby
školenia

regionálne

FPU

Kurz paličkovanej čipky
v rámci projektu z lásky k
tradíciám

Máj

Zborový spev
a populárna hudba,
spev a tanec
Kurz zbormajstrov

okresné

HZOS

Rok 2021

Škola Tanca

okresné

HZOS

Školenie pre amatérskych
zbormajstrov
Škola spoločenského a
moderného tanca pre deti
v spolupráci s Klubom Show
dance Košice

Rok 2021

Folklór
Tanečné a spevavé
domy

nadregionálny

FPU

Október

Piesňou k poznaniu

regionálny

FPU

Škola tanca a spevu pre
milovníkov folklóru
a tradičnej ľudovej kultúry
v rámci projektu z lásky k
tradíciám
Školenie pre sólistov
spevákov – vzdelávacie
podujatie nadväzujúce na
okresnú súťaž hudobného
folklóru dospelých v rámci

projektu Z lásky k tradíciám

Umelecké slovo a
divadlo
Divadelný workshop

Divadelný a recitačný
workshop pre detí
základných škôl

Recitačný workshop

Recitačný a divadelný
workshop pre odbornú
verejnosť

Poďme spolu do
rozprávky

5. 2.

Sociálna prevencia
Mobilománia

FPU

Regionálny

Aktívna spolupráca
s divadlami pôsobiacich
v regióne a iniciácia
nových detských
divadielok v projekte
Poďme spolu do
rozprávky ...

22.-23.3.

Chránim svoju
planétu

Regionálny

8.4.

Stop násiliu

Regionálny

22.4.

Moja cesta domov

Regionálny

14.5.
31.5.

Bezpečný prístav
Fajčenie...

Regionálny
Regionálny

7.11.6.
25.6.

Zdravý životný štýl
Drogová trestná
činnosť

Regionálny
regionálny

12.-16.7.

Ako sa stať
YouToberom
Ako sa stať
YouToberom
Šikanovanie
Duševné zdravie

Nadregionálny

Beseda pre deti pri
príležitosti svetového Dňa
bez mobilu
Besedy
k Medzinárodnému dňu
lesov a vody
Besedy Medzinárodnému
dňu bez násilia
Enviro súťaž ku Dňu
Zeme
Svetový deň rodiny
Besedy k Svetovému dňu
bez tabaku
Besedy o zdravej výžive
Besedy
k medzinárodnému dňu
proti zneužívaniu drog
Letný vzdelávací tábor

Nadregionálny

Letný vzdelávací tábor

regionálny
Regionálny

Aj ja mám svoj
život..
Európsky týždeň boja
proti drogám
Svetový deň boja
proti AIDS
Deň ľudských práv

Regionálny

Besedy pre deti
Besedy
k medzinárodnému dňu za
duševné zdravie
Besedy k svetovému dňu
prevencie týrania detí
Európsky týždeň boja
proti drogám -besedy
Svetový deň boja proti
AIDS- besedy
Besedy ku dňu ľudských
práv

16.-20.8.
14.-17.9.
11.-14.10.

19.11.
22.-26.11.
1.12.
10.12.

Regionálny
Regionálny
Regionálny

Príloha č. 6

Plán festivalov na rok 2021
Názov
festivalu

Termín

Miesto

ETNO FEST Lysá
Hora
Hornozemplínske
folklórne slávnosti

5.-6.6.
2021
august

Jeden svet medzinárodný festival
dokumentárnych
filmov
Boh je láska

marec

Areál Lysá
Hora
Areál pred
MsDK
Vranov nad
Topľou
HZOS
Vranov

september

Gréckokatolícka
farnosť
Zosnutia
Presvätej
Bohorodičky

R Organizátor Spoluorganizátor
o
č
n
í
k
HZOS
SESO s.r.o
HZOS

MsDK Vranov
n.T.

OZ KOMPA HZOS

OZ šíriace
kresťanskú
kultúru

HZOS

