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Vyhodnotenie činnosti Malokarpatského osvetového strediska 

                                                  za rok 2018 
 

Názov zariadenia: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 

 
      Pri tvorbe Plánu činnosti pre rok 2018 sme vychádzali zo Stratégie rozvoja kultúry BSK 

pre roky 2015 – 2020. Vypracovali sme Stratégiu nášho zariadenia do roku 2020, kde sme 

stručne zhodnotili aktuálny stav nášho strediska a spracovali vízie a možnosti jeho rozvoja na 

najbližších päť rokov. Od júla 2017 najdôležitejšou činnosťou je realizácia projektu 

cezhraničnej spolupráce HERITAGE SK-AT, kultúrno  - kreatívne oživenie tradícii. Projekt 

bude trvať do roku 2020 a výsledkom bude rekonštrukcia našej budovy a jej priestorov, čím 

sa vytvorí plnohodnotný a reprezentatívny priestor na realizáciu rôznych podujatí v oblasti 

kultúry a cestovného ruchu. Dosiaľ sme v rámci projektu zrealizovali viacero stretnutí 

projektového tímu a spoločné podujatia, ktoré sú súčasťou projektu. 

Najdôležitejším naším dokumentom je Zákon č. 61/2000 Z.z. o osvetovej činnosti v platnom 

znení. Sme príspevkovou organizáciou vyššieho územného celku s právnou subjektivitou, 

ktorého zriaďovateľom je v súlade so zákonom č. 416/2001 Z.z. od 1. 4. 2002 Bratislavský 

samosprávny kraj. Tieto právne predpisy, ako ďalšie zákony, najmä Zákon č. 523/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zároveň 

podmieňujú možnosti fungovania osvetového strediska z hľadiska jeho funkčnej náplne, 

vnútornej organizácie, hospodárenia i personálnej politiky.  

Naším hlavným poslaní je príprava a realizácia krajských postupových súťaží v rámci 

Bratislavského samosprávneho kraja. Úspech našich súťažiacich na celoštátnych kolách je 

výsledkom nielen dobrej prípravy, ale aj správnym výberom postupujúcich.. V I. polroku 

2018  sme zrealizovali všetky postupové súťaže, ktorých vyhlasovateľom je MK SR a NOC. 

Niektoré celoštátne súťaže už majú svoje kolá za sebou a poznáme výsledky. (viď. príloha 

vyhodnotenia ) 

Do pôsobnosti patrí okrem Bratislavy, ktorá má svojich 5 okresov, okres Pezinok 

s počtom 17 miest a obcí, okres Senec s počtom 28 miest a obcí a okres Malacky 

s počtom 25 miest a obcí.  

 

Počet zamestnancov MOS v roku 2018  

- 16 

Počet odborných pracovníkov: 

- 12 

 Počet externých pracovníkov ( porota, hodnotitelia ) : 

- 89 honoráre 

- 71 zmluvy 

- 8 zmluva o dielo 

- 2 dohoda o vykonaní práce 

 

Počet ekonomicko-prevádzkových pracovníkov: 

- 4 
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Hlavná odborná činnosť 

 

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre je príspevkovou organizáciou s právnou 

subjektivitou, ktorého zriaďovateľom je od 1.4.2002 Bratislavský samosprávny kraj. Svojím 

poslaním, ktorého cieľom je rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, je jediným zariadením v 

Bratislavskom kraji. 

 

Postupové súťaže, prehliadky v oblasti ZUČ 

KRAJSKÉ – OKRESNÉ prehliadky v oblasti ZUČ: 

 

1. Hviezdoslavov Kubín – 27. – 28. 2. 2018 – V-Klub Bratislava - okresné kolo IV. a V. 

kategórie v umeleckom prednese poézie a prózy a divadiel poézie 

2. Stretnutie s malou Táliou – 14. – 16. 3. 2018 – MsKS Senec - krajská prehliadka 

detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti 

3. Zahrajte mi muzikanti – 17. 3. 2018 – KD Ľ. Štúra Modra – krajská postupová súťaž 

a prehliadka sólistov spevákov, inštrumentalistov, speváckych skupín a ľudových 

hudieb DFS 

4. Konc jak živé – 24. 3. 2018 – DK Gajary, súťaž sólo tanečníkov v ľudovom tanci, 

ľudových rozprávačov  

5. CINEAMA 2017 – 27. 3. 2018  - MsKS Senec - krajská súťaž neprofesionálnej 

filmovej tvorby 

6. Štúrova Modra – 10.4.2018 – KD Ľ. Štúra Modra - krajská súťažná prehliadka 

v umeleckom prednese poézie a prózy, IV. a V. kategórie a divadiel poézie 

7. Divadelné konfrontácie -  13. – 14. 4. 2018 – Pezinské kultúrne centrum -  krajská 

prehliadka amatérskeho divadla dospelých a divadla mladých 

8. Strunobranie – 21. – 22. 4. 2018 – Svätý Jur - krajská prehliadka country, bluegass, 

folk a trampskej hudby 

9. Hrajte nám muziky vesele – 27. 4. 2018 – DK Dúbravka – krajská postupová 

prehliadka detských a mládežníckych hudieb 

10. Výtvarné spektrum – 4. 5. – 2. 6. 2018 – Zichyho palác Bratislava - krajská súťaž 

neprofesionálnej výtvarnej tvorby 

11. Bratislavské metamorfózy – 9. – 11. 5. 2018 – DK Ružinov - krajská súťažná 

prehliadka detského prednesu poézie a prózy a detských recitačných kolektívov 

12. AMFO 2018 – 31. 5. – 28. 6. 2018 – MsKS Senec - krajská postupová súťaž  

amatérskej fotografie 

13. Závodské bezchleba hody – 30.6.2018 – Závod - krajská prehliadka a súťaž 

mládežníckych dychových hudieb a seniorských speváckych skupín a dychová hudba 

14. Salón výtvarníkov13.9.2019 – 11.1.2019 Elesko wine park, Zoya Museum, výstava 

výtvarníkov v počte 78 

15. Jablkové hodovanie 6.10.2019 areál Vinársko – ovocinárskej školy, do podujatia bolo 

zapojených 13 miest a obcí Bratislavského kraja 

16. Deň otvorených ateliérov tretí ročník 20.10.2018, do podujatia bolo zapojených 30 

ateliérov v rámci kraja, podujatie sa uskutočnilo v rámci Programu spolupráce Interreg  

(Heritage SK-AT) 
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17.  Deň otvorených ateliérov (exkurzia pre slovenských výtvarníkov ) 10.11.2018 – 

druhá časť, ktorá nadväzuje na februárovú časť, kedy sme výtvarníkom umožnili 

nahliadnuť do vlastných ateliérov a ateliérov svojich kolegov 

18. Koncoročné pracovné stretnutie spolupracovníkov  MOS ( spojené s vernisážou 

Salóna výtvarníkov ) 6.12.2018, pozvanie prijali nielen vystavujúci výtvarníci, ale aj 

spolupracovníci z záujmovo umeleckej činnosti, ktorí sú našimi dlhoročnými 

odbornými a externými spolupracovníkmi 

 

 

Vlastné podujatia, kultúrne podujatia a iné aktivity:  

Ples seniorov Bratislavského kraja – 2. 2. 2018 – Incheba Expo Bratislava 

Metodický deň osvetových pracovníkov – 21. 2. 2018  - KC Modra, MOS Modra 

Víno, ženy a vône – 8. 3. 2018 – Vinum Galeria Bozen Pezinok 

Svätojurské hody – 20. – 22. 4. 2018 – Svätý Jur 

Vína na hrade Červený Kameň – 5. 5. 2018 – Hrad Červený Kameň 

Malokarpatský slávik – 11. – 12. 5. 2018 -  Budmerice 

Otvorené pivnice na sv. Urbana® - 25. – 26. 5. 2018 – MVC 

Festival Frankovky modrej a Zweigeltrebe – odborná degustácia – 30. 5. 2018 – Víno 

Miroslav Dudo Modra 

XXI. MFDFS Bratislava 2018 – 7. – 10. 6. 2018 – Bratislava 

Festival Frankovky modrej a Zweigeltrebe – verejná degustácia – 9. 6. 2018 – MOS Modra 

Cyrilometodská prehliadka speváckych zborov 5.7.2018 Stupava 

Deň vo vinohradoch 8.9.2018 Malokarpatský región 

Deň osvetových pracovníkov 24.10.2018 Dom kultúry Zrkadlový háj 

Jablkové hodovanie 6.10.2018 Bratislavský kraj 

Deň otvorených pivníc 23. – 24.11.2018 

Koncoročné pracovné stretnutie spolupracovníkov MOS v Modre – 6.12.2018 v Modre 

 

Návštevnosť na podujatiach celkom: 

- Odhadom za rok 2018 viac ako 30 000 

- Využiteľnosť vlastných priestorov  - podujatia zorganizované v priestoroch kaštieľa 

MOS Modra –Otvorené pivnice na sv . Urbana, Festival Frankovky modrej 

a Zweigeltrebe, pracovné stretnutia kultúrnych pracovníkov, stretnutia v rámci 

projektu  Heritage SK-AT, pracovné stretnutia spolkov, združení pôsobiacich 

v regióne našej pôsobnosti 

 

Získané granty - Fond na podporu umenia 

      Požadovaná suma     Získaná suma 

 Stretnutie s malou Táliou   10.400€   9.000€ 

 Zahrajte mi muzikanti   3.200€    3.200€ 

 Štúrova Modra    2.350€    2.200€ 

 AMFO 2018      1.990€    1.990€ 

 Divadelné konfrontácie   5.530€    5.530€ 

 Konc jak živé     3.250€    1.500€ 

 Strunobranie     4.250€    4.000€ 

 Hrajte nám muziky vesele   3.000€    3.000€ 

 Závodské bezchleba hody   3.850€    3.500€ 
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 Hrajte mi muziky vesele   3.350€    3.500€ 

 Cineama 2018                2.090€    2.090€ 

 Bratislavské metamorfózy   2.920€    2.500€ 

 Výtvarné spektrum    2.190€    2.190€ 

 Salón výtvarníkov     11.490€   5.000€ 

 Deň otvorených ateliérov   5.500€    2.500€ 

 Cyrilo-metodské dni    2.400€    2.200€ 

 Malokarpatský slávik    4.700€    0€ 

 Jablkové hodovanie    7.000€    0€ 

SPOLU:      79.800€   53.400€

  

Príjmy za služby, organizované v rámci kraja pre iné subjekty: 

 

Za rok 2018 predstavujú výšku 63 035,78 €. Výnosy boli použité na realizáciu ďalších 

podujatí, ktoré sme realizovali v rámci nášho strediska  

 

Výstavná a edičná činnosť, propagácia, dokumentácia 

- Plán podujatí na rok 2018 

- Katalóg Salón výtvarníkov 

- Vidiečan (3x  za I. polrok) 

- Výstavy – Amfo, Výtvarné spektrum 

-  Strategický plán MOS v Modre pre roky 2018 – 2020 

-  Katalóg Festivalu Frankovky modrej 

 

Spolupráca s inými inštitúciami 

- MOS Modra spolupracuje pri organizovaní podujatí zo všetkými kultúrnymi 

zariadeniami v Bratislavskom kraji, s občianskymi združeniami, so ZMaOMR, so 

Združením MVC a s miestnymi samosprávami.  

 

Záver: 

- V roku 2018 sme zrealizovali všetky naše plánované podujatia.  

 

Tabuľka č. 9: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, prehľad za rok 2018 

  

  Čerpanie Počet  Počet Počet Počet 

Rok rozpočtu pracovníkov súťažných vlastných vzdelávacích 

  k 31.12.2018   aktivít podujatí aktivít 

  z BSK v €         

2018 416134,23 16 15 27 7  

 

 

 

 Využívanie štrukturálnych fondov  

 

Od júla 2017 sa aktívne podieľame na príprave Projektu Kultúrno - kreatívne oživenie tradícií 

z programu INTEREG V-A – AT /prioritná os 1 – Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva 
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a biodiverzity/ investičná priorita 6c – Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora 

efektívneho využívania zdrojov prostredníctvom zachovania a ochrany životného prostredia, 

podpory a rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva. 

Z Fondu umenia sme sa v tomto roku uchádzali o 18 projektov. 

 

Významné kultúrne a spoločenské aktivity 

 

Ples seniorov, Malokarpatský slávik, všetky postupové súťaže, Svätojurské hody, Metodický 

deň kultúrnych pracovníkov Bratislavského kraja, Festival Frankovky modrej,  Medzinárodný 

festival detských folklórnych súborov, Jablkové hodovanie, Deň vo vinohradoch, Otvorené 

pivnice na Sv. Urbana, Salón výtvarníkov, Otvorené ateliéry, Deň otvorených pivníc.  

 

 

Prehľad ocenení jednotlivcov a kolektívov na celoštátnych prehliadkach v roku 2018 

 

Úspechy v celoštátnom kole pre BA kraj Cineama: 

V dňoch 8. – 10.6. 2018 sa v Nitre v Mlyny Cinemas konalo krajské kolo Cineama 2018. 

Porota do predvýberu celoštátneho kola posunula 19 filmov, z ktorých postúpilo 13 

a uspelo 7 filmov v celoštátnom kole – či už s umiestnením alebo s čestným uznaním. 

V I. skupine – autori do 16 rokov: v kategórii animovaný film – 3. miesto pre snímku „Nočný 

hosť“ od kolektívu autorov a čestné uznanie pre snímku „S perlami nie je reč“ od Veroniky 

Valentovej – obaja autori zo ZUŠ Ľ. Rajtera v BA.  

V II. skupine – autori do 21 rokov: v kategórii animovaný film – čestné uznania pre: 

„Zaslepený“ od Patrika Jóžu a „Mr. Cat“ od Kristíny Bajaníkovej – obaja zo SUŠ scénického 

výtvarníctva v BA; v kategórii hraný film: 2. miesto pre „Víťazstvo“ od Tomáša Drobu z BA; 

v kategórii dokument: 2. miesto pre „Nálady môjho mesta“ od Damiána Szaba zo SUŠ 

scénického výtvarníctva v BA; v kategórii experiment: čestné uznanie pre „Roasted“ od 

Erika Hermana zo Stupavy. 

 

Úspechy v celoštátnom kole pre BA kraj Hviezdoslavov Kubín: 

Na celoštátnej prehliadke a súťaži HVIEZDOSLAVOV KUBÍN získala 1. miesto v IV. 

kategórií prednesu prózy Viktória Anna Lesayová a 2. miesto Erik Šupčí.  

3.miesto  v V. kategórií v prednese prózy získala Nikoleta Palkovičová 

1.miesto a hlavnú cenu v kategórií divadiel poézie získalo DP effecteD pri ZUŠ Senec    

 

Úspechy v celoštátnom kole pre BA kraj Strunobranie 2018: 

Červený bicykel získal bronzové pásmo 

 

Úspechy v celoštátnom kole pre BA kraj folklór: 

Vidiečanova Habovka :celoštátna súťaž detského folklóru  

   DĽH FS Vienok Bratislava – strieborné pásmo 

   DĽH FS Čečinka – strieborné pásmo 

Šaffova ostroha - Sólo tanečníci : 

Kategória B - tanečníci interpretujúci lokálnu/regionálnu tanečnú tradíciu 

Bronzové pásmo:  Alexander Krajčír a Lenka Krajčírová (FSk Lanšper, Závod) 

Kategória A - tanečníci interpretujúci ľud. tanec podľa významných tanečných osobností) 

Strieborné pásmo: Tereza Smetanová a Klára Sládečková (FS Živel, Bratislava) 
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Úspechy v celoštátnom kole pre BA kraj detských a mládežníckych orchestrov: 

FOR junior Bratislava – zlaté pásmo cum laude na celoštátnej súťaži 

Celoslovenské kolo postupovej súťaže Výtvarné spektrum v Trenčíne (resp. v Novej 

Dubnici) 

V septembri (7.9.2018) sa konalo celoštátne postupové kolo výtvarnej súťaže pre 

neprofesionálnych výtvarníkov, v Dubnickom kaštieli. Do súťaže bolo prihlásených 374 diel 

od 217 autorov. Odborná porota odporučila vystaviť 146 diel od 114 autorov, udelila 1 hlavnú 

cenu, 11 cien a 17 čestných uznaní – pričom 3 čestné uznania získali aj výtvarníci 

z Bratislavského kola:  

V kategórii B – autori od 25 do 60 rokov – Mária Ftáčniková a Agneša Vavrinová  a 

v kategórii C – autori nad 60 rokov – Darina Stellerová.  

Okrem nich porota vybrala diela na výstavu od autorov z kategórie C – nad 60 rokov:  

Edita Kallová, Juraj Pekarovič a Pavol Polák. 

Celoslovenské kolo postupovej súťaže AMFO v Nitre 

V dňoch 9. – 11. 11. 2018 sa uskutočnil 46. ročník celoštátnej postupovej súťaže AMFO 2018 

v Synagóge v Nitre. Porota udelila spolu 59 ocenení, z toho 27 cien (1., 2., a 3. miesta) a 32 

čestných uznaní. Do celoslovenského kola bolo prihlásených až 369 autorov so 708 

fotografiami. Účastníci Bratislavského kraja aj napriek takému vysokému zastúpeniu 

súťažiacich získali úspešné umiestnenia: 

Autori do 16 rokov obsadili v čiernobielej fotografii: 1. miesto Rebecca Bencová a 2. miesto 

Tomáš Uhrin, vo farebnej fotografii: 3. miesto opäť Tomáš Uhrin a čestné uznanie získali 

Lukáš Krajčo a Mário Lupták.  

Autori do 21 rokov, v kategórii, ktorá máva v našom kraji najmenšie zastúpenie, predsa 

získala čestné uznanie Michaela Cagáňová.  

Autori nad 21 rokov, čestné uznanie získala Daniela Bartošová. Okrem nich boli vybraté na 

výstavu fotografie od ďalších 9 autorov. 

 

 

 

 

 

 

 

V Modre, 7.1.2019                                   PhDr. Anna Píchová, riaditeľka MOS 


