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MALOKARPATSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO  MODRA 
  
 

   
  
  

Malokarpatské osvetové stredisko Modra (MOS) sídli v historickej budove kaštieľa na 
Hornej ulici č. 20 v Modre. Budova a  areál priľahlej záhrady (parku) sú národnými kultúrnymi pamiatkami a potrebujú rozsiahlu obnovu a rekonštrukciu. BSK pripravuje sa usiluje 
o získanie externých finančných zdrojov prostredníctvom podania projektu v rámci výzvy programu INTERREG VA SK-AT za účelom realizácie projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“. Súčasťou projektu má byť aj rekonštrukcia sídla MOS. 

Malokarpatské osvetové stredisko je jediným zariadením svojho druhu v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, pričom vykonáva aj časť funkcií, ktoré v minulosti 
zabezpečovalo Národné osvetové centrum v Bratislave a bývalé ObKaSS-y (obvodné kultúrne a spoločenské strediská mestských častí). Do záberu pôsobnosti MOS patrí celé územie BSK, okrem Bratislavy (s piatimi okresmi) okres Pezinok (spolu 17 miest 
a obcí), okres Senec (28 miest a obcí) a okres Malacky (25 miest a obcí).  
 

Medzi hlavné aktivity kultúrno-osvetových zariadení patrí realizácia kultúrnej politiky štátu delegovanej na samosprávne kraje, predovšetkým v oblasti záujmovo-umeleckej činnosti (súťaže, prehliadky). V  roku 2015 zrealizovalo MOS 34 nadregionálnych súťaží a 
prehliadok, z toho jednu celoštátnu (CINEAMA 2015), 24 vlastných podujatí a 16 v oblasti vzdelávania. 

Ďalšou dôležitou oblasťou je odborná metodická a koordinačná činnosť.  V  roku 2015 MOS zrealizovalo v Malinove metodický deň pre pracovníkov z oblasti kultúry, 40 rozborových tematických seminárov, školu tanca, 27 odborných seminárov pre seniorov 
v oblasti výpočtovej techniky a ďalšie odborné, metodické a koordinačné podujatia (školu tanca, stretnutia pre vedúcich súborov a pod.).   

Pre najširšiu verejnosť sú určené kultúrno-spoločenské podujatia. Medzi najdôležitejšie  v roku 2015 patrili: Ples seniorov BSK, Medzinárodný festival detských 
folklórnych súborov, Svätojurské hody, Deň jedného vinára, Mladé vína na hrade, Salón výtvarníkov, Otvorené pivnice sv. Urbana, Malokarpatský slávik, Ženy, víno a vône, Deň otvorených pivníc, Deň vo vinohradoch, Vianočné inšpirácie, Jablkové 
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hodovanie. Do ôsmeho ročníka regionálneho podujatia Jablkové hodovanie sa v roku 
2015 zapojilo množstvo miest a obcí. Rastúca obľúbenosť a návštevnosť dokladuje, že v regióne, ale aj za jeho hranicami je podujatie vnímané ako etablovaná autentická tradícia.   
 Výstavná a edičná činnosť, propagácia, dokumentácia 
V roku 2015 uskutočnili 24 výstav. Boli to podujatia ako napríklad Výtvarné spektrum, Amfo 
2015, Salón výtvarníkov, na ktorom prezentovalo svoju tvorbu 60 autorov z regiónu,účasť na veľtrhu Slovakiatour, výstava textilnej výtvarníčky Dariny Lichnerovej, po dohode s Dolným 
Rakúskom pripravili v MOS po prvý krát Deň otvorených ateliérov, podujatie ktoré má ambíciu propagovať výtvarnú tvorbu  a z hľadiska cestovného ruchu vytvárať priestor na návštevu kraja, výstava prác  účastníkov kurzu patchworku a pod. 
MOS pri propagácii a prezentácii podujatí intenzívne spolupracuje s RTVS, TV Markíza, TV JOJ, Slovenským rozhlasom, SITA, TASR, Pravdou, Sme, Pezinskou TV.  
Významným nástrojom na dokumentáciu, prezentáciu a informovanie verejnosti vo vzťahu ku kultúrno-spoločenským podujatiam a udalostiam je vydávanie časopisu Vidiečan, ktorý MOS 
redakčne pripravuje a vydáva.Internetová stránka www.moska.sk. bola ocenená v rámci celoslovenskej súťaže Podnikové médium. V spolupráci so Združením Malokarpatská vínna cesta vydalo MOS množstvo propagačných materiálov o  Bratislavskom kraji a o podujatí 
Malokarpatská vínna cesta pre prezentáciu na veľtrhoch cestovného ruchu.  Odbornou a laickou verejnosťou je osobitne oceňovaný katalóg z podujatia Salón výtvarníkov 
a  bulletin z Medzinárodného detského folklórneho festivalu.  
Spolupráca s inými inštitúciami 
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre spolupracuje ako metodicko-poradenské centrum s množstvom subjektov z oblasti kultúry (kultúrne domy, oddelenia kultúry samospráv, školy, 
stavovské a záujmové združenia...). Intenzívne sú vzťahy a spolupráca s občianskymi združeniami, ktorých náplňou činnosti sú jednotlivé oblasti kultúry (napríklad záujmové a umelecké súbory).Spolupráca s mestami a obcami sa realizuje jednak priamo, ako aj 
prostredníctvomzdružení miest a obcí. Dnes už neodmysliteľnými  partnermiMalokarpatského osvetového strediska sú:  Cech detských folklórnych súborov, 
Združenie regiónu Záhorie a Podunajsko,Slovenská ľudová majolika s Cechom keramikárov Slovenska, Regionálna rozvojová agentúra Senec a Pezinok, občianske združenieRévia, združenie Pre Záhorie  a mnohé ďalšie subjekty.   Využívanie štrukturálnych fondov a grantov 
Z Dotačného systému MK SR sa podarilo MOS získať v roku 2015 podporu pre 17 projektov v celkovej hodnote 30.400,- € a z KŠÚ 300,-€.   ZÁVER: Malokarpatské osvetové stredisko v rozsahu svojej hlavnej činnosti realizuje podujatia 
a aktivity segmentu štátnej kultúrnej politiky delegovanej na samosprávne kraje ako aj vlastné podujatia. Zároveň sa MOS stalo vyhľadávaným a dôveryhodným partnerom 
pre subjekty z oblasti kultúry, štátnej správy, tretieho sektora aj privátnej sféry. V roku 2014  zrealizovalo osvetové stredisko všetky plánované podujatia a  mnohé ďalšie nad rámec  plánu. Spolu pripravilo MOS 75 podujatí z toho 34postupových súťažných 
prehliadok, 24 vlastných podujatí a 16 vzdelávacích aktivíta jednu celoštátnu prehliadku.  Kvalitná a bohatá bola aj edičná a publikačná činnosť. Trvalým 
problémom je časový nesúlad medzi plnením úloh štátnej kultúrnej politiky (postupové prehliadky, súťaže) a nastavením dotačného systému. Podujatia začínajú, respektíve sa uskutočnia skôr, ako sú poskytnuté dotácie grantových schém. MOS si 
zo zdrojov z vlastnej činnosti vybudovalo dobré technické vybavenie a z rovnakých zdrojov kryje aj náklady na údržbu sídelnej budovy.  
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Finančná správa o hospodárení za rok 2015 
  
Výnosy         386 560,93 €  
Výnosy z rozpočtu vyššieho územného celku – Bratislavský samosprávny kraj: 
Tuzemské bežné transfery       294 664,84 € Kapitálové transfery             7 933,12 € 
Spolu                    302 597,96 € Výnosy – finančné dotácie z MK SR        26 700,00 € Tržby z predaja služieb         47 511,16 € 
Ostatné výnosy             9 438,72€ Ostatné finančné výnosy               313,09 €  Náklady         385 798,82 € 
 
Spotreba materiálu                    19 789,97 € Spotreba energie                    10 994,72 € 
Opravy a udržiavanie            6 932,97 € Cestovné             6 753,68 € 
Náklady na reprezentáciu              107,72 € Ostatné služby                    99 430,00 € Mzdové náklady                   162 112,15 € 
Zákonné sociálne poistenie                   56 186,15 € Ostatné sociálne poistenie                     2 100,00 € 
Zákonné sociálne náklady                     8 272,02 € Ostatné sociálne náklady                  0,00 € Daň z nehnuteľnosti                     2 868,88 € 
Ostané dane a poplatky                       795,60 € Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť                          0,00 € 
Odpisy                       8 191,84 € Finančné náklady                     1 263,12 €  
Hospodársky výsledok za rok 2015             762,11 € Splatná daň z príjmov             148,34 € 
Hospodársky výsledok po zdanení            613,77 €  
Dlhodobý hmotný majetok       508 399,90 € Pohľadávky : Dlhodobé         0,00 € 
Krátkodobé         0,00 € Finančné účty                 259,11 € 
Záväzky: Dlhodobé         149,38 € Krátkodobé         17 001,68 € 
 Evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2015 :     13  
 


