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A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE 

 

Názov organizácie: Obecné kultúrne centrum 
Sídlo: Námestie M. Pajdušáka 1341/50, 053 11 Smižany 
Kultúrny dom: Tatranská 918/80, 053 11 Smižany 
Kaštieľ: Tatranská 302/105, 053 11 Smižany 
Právna forma: Príspevková organizácia 
Predmet činnosti: Prevádzka kultúrnych zariadení 
Dátum zriadenia: 1. 4. 2010 

Uznesenie Obecného zastupiteľstva č.308/20/2009 zo dňa 8. 10. 2009 
Štatutárny zástupca: Ing. Ivan Hudák 
IČO: 42108071 
DIČ: 2023008306 
Kontakty: 0918 590 123 - riaditeľ 

0908 982 722 - referent kultúry 
Web: www.okcsmizany.sk 
E-mail: okc.riaditel@smizany.sk 

kultura@smizany.sk 
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B. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ORGANIZÁCIE 
Hlavné ciele rozvoja kultúry v obci vychádzajú zo štatútu a zriaďovacej listiny Obecného 

kultúrneho centra, ktoré sú základnými dokumentmi určujúcimi poslanie a úlohy našej kultúrnej 
inštitúcie. Obsah činností taktiež v plnej miere podporuje koncepčné smerovanie vedenia obce. 

 

STRATEGICKÉ CIELE 

1. Vytváranie podmienok pre organizovanie programov, služieb a produktov v oblasti kultúry, 
vzdelávania, cestovného ruchu, osvetovej činnosti, športu a spoločenského života. 

2. Organizovanie a koordinácia kultúrno-spoločenských aktivít iniciované zriaďovateľom. 
3. Aktívna komunikácia s odbornou i širšou verejnosťou, priebežne vyhodnocovanie nastavenia 

kultúrnej politiky, jej plnenie a reakcie na nové podnety. 
4. Poznávanie, ochrana a prezentácia hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva, rešpektovanie 

a nadväzovanie na históriu a tradíciu regiónu. 
5. Podporovanie neziskových kultúrnych aktivít a aktivít, s ktorými sú spojené jedinečné umelecké 

tvorivé prejavy a zachovanie jedinečných kultúrnych hodnôt a tradícií. 

 

PREDMET ČINNOSTI A HLAVNÉ ÚLOHY OKC 

 zabezpečovanie verejno-prospešnej a kultúrnej činnosti 
 zabezpečovanie vzdelávania detí, mládeže a dospelých 
 vytváranie podmienok pre združovanie sa do záujmových útvarov 
 organizovanie profesionálnych a amatérskych programov 
 vyvíjanie aktivít v oblasti spoločenského života 
 usporadúvanie slávností, organizovanie a realizácia slávnostných podujatí pri príležitosti štátnych 

sviatkov, významných kultúrno-historických výročí 
 sprostredkúvanie občanom aktuálnych informácií a oznamov 
 prostredníctvom Turisticko-informačnej kancelárie poskytovanie návštevníkom obce i jej 

obyvateľom informačné služby nielen o obci, ale aj o celom regióne 
 pomocou vlastných propagačných a informačných materiálov podpora rozvoja cestovného ruchu. 

Na zabezpečenie týchto úloh OKC využíva priestory kultúrneho domu a kaštieľa, so všetkým 
zariadením a technickým vybavením. 

 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA OKC 

OBECNÉ KULTÚRNE CENTRUM 
Riaditeľ 
Ekonóm 
Referent kultúry 
Referent kultúry – rodičovská dovolenka 
Upratovačka 
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C. ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ, ZPOZ 

OBLASŤ NEPROFESIONALNÉHO UMENIA 

Obecné kultúrne centrum zastrešovalo v roku 2021 folklórnu skupinu a ochotnícke divadlo. 

Kolektívy záujmovo-umeleckej činnosti patria k úspešným reprezentantom obce. Priestory 
kultúrneho domu im vytvárajú priaznivé podmienky na prácu a rozvoj a preto sú zárukou zvyšovania 
a skvalitňovania kultúrneho života v obci. 

 

1. FOLKLÓRNA SKUPINA SMIŽANČANKA 

Folklórna skupina Smižančanka vznikla v novembri 1970 z iniciatívy malej skupiny žien. V prvých 
rokoch pôsobila ako ženská spevácka skupina, ale neskôr sa rozrástla a vznikli prvé scénicky 
spracované programové bloky, s ktorými prišli aj prvé vystúpenia a úspechy. Bohatý repertoár skupiny 
obsahuje 24 scénicky spracovaných programových blokov, ktoré sa zameriavajú na piesne, tance 
a zvyky z obce Smižany. Folklórna skupina má za sebou bohatú činnosť, veľký počet vystúpení a 
ocenení v rámci obce, okresu, kraja a Slovenska, natáčanie v televízii („Zahrajte mi takúto“, „Cesty za 
folklórom“, „Najkrajšie z východu“, „Kapura“) i nahrávanie v rozhlase. V roku 2003 bolo vydané MG a 
CD pod názvom „Koňe mam na jarcu“. Smižančanka reprezentuje obec Smižany na folklórnych 
slávnostiach a festivaloch najčastejšie v rámci spišského regiónu. Každoročne sa zúčastňuje podujatí: 
Smižianske folklórne slávnosti, Spišské folklórne slávnosti, Podvihorlatské folklórne slávnosti v Porube 
p. Vihorlatom ale má za sebou aj účinkovanie na folklórnych festivaloch v Heľpe, Liptovskej Tepličke, 
v Rejdovej a vo Východnej. V júli 2015 sa Smižančanka zúčastnila Medzinárodného folklórneho 
festivalu Čerpotok 2015 v Rumunsku. Už niekoľko rokov sa umiestňuje v zlatom pásme na 
regionálnych či krajských kolách súťaží Hudobný folklór dospelých a Nositelia tradícií. V mesiacoch júl-
august 2017 skupina úspešne reprezentovala tradičnú ľudovú kultúru Spiša a obec Smižany v Gmina 
Kamienica – Poľsko a na Kultúrnom lete v Černomorci – Bulharsko. V roku 2019 FSk v spolupráci 
s OKC a obcou vydala CD „Mal som jedno serco mile“. Folklórnu skupinu viedli Mária Kopecká, Peter 
Svetkovský, Mgr. Marta Pramuková, Mgr. Viktória Svetkovská. Hudobne ju doprevádza na akordeóne 
Marián Joščák a Martin Lapšanský. Aktívne spolupracuje aj s ľudovými hudbami z okolia. Folklórna 
skupina pracuje pod Obecným kultúrnym centrom v Smižanoch a jej členovia sa stretávajú 
v priestoroch Kultúrneho domu.  

V roku 2022 sa konečne po dvoch rokoch odkladu mohli zrealizovať tradičné Smižianske folklórne 
slávnosti a aj odložené oslavy 50. výročia založenia skupiny, ktoré sa uskutočnili v novembri. 
Slávnostný program I tak to bulo... privítal 2x vypredanú sálu kultúrneho domu. Už tradičným 
podujatím, ktoré aj v roku 2022 zožalo veľký úspech bola Štefanská jazda.  

V priebehu roka 2022 nastala zmena na poste vedúcej skupiny. Novou vedúcou sa po odchode 
Mgr. Marty Pramukovej z tohto postu, stala Mgr. Mária Vranová. 

 

2. OCHOTNÍCKE DIVADLO RAJ 

Ochotnícke divadlo v Smižanoch RaJ (Radosť a Jednoduchosť) začalo svoju činnosť v roku 2010 
po výzve miestneho rozhlasu v súvislosti so snahou obnoviť činnosť ochotníckeho divadla v obci 
Smižany. Premiéru prvej autorskej hry ,,65“ uviedlo divadlo v decembri 2012. V sezóne 2013/2014 
súbor uviedol novú hru ,,SUŠEDZI“, ktorá bola uvedená v spišskom nárečí. S touto hrou sa súbor 
predstavil aj na XVII. DIVADELNOM TREBIŠOVE, kde sa umiestnil na 3. mieste. A vlastne tam aj 
vznikol názov súboru RaJ, čo znamená ,,Radostne a jednoducho“. Sezóna 2014/2015 priniesla ďalšiu 
novú hru a pribudli aj noví členovia. Hra s  názvom ,,SESTRY“ sa opäť odohrala v spišskom nárečí a 
jej premiéra sa konala v decembri 2014. Námet ďalšej novej hry bol prevzatý zo staršieho 
slovenského filmu ,,Dobrý deň, stará mama!“ Divadelná hra s názvom ,,VITAJ DOMA, STARKÁ“, 
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otvorila sezónu 2015/2016 a premiéru mala v januári 2016. Hrou ,,DEDIČSTVO“, otvorila sezónu 
2016/2017 a svoju premiéru mala v januári 2017. V roku 2018 sa predstavili hrou s názvom 
,,CHODÍTE SEM ČASTO“ pod taktovkou Dominiky Kenderovej. Založiť ochotnícke divadlo nie je až také 
zložité. Vytrvať a tvoriť stále nové a nové projekty – je už o niečo ťažšie. Ochota  a samozrejme 
skvelý kolektív talentovaných ľudí sú tie najdôležitejšie kolieska v stroji zvanom ochotnícke divadlo. 
Ochota obetovať svoj voľný čas a vložiť doňho svoju energiu, ochota vzdať sa určitých vecí aj za cenu 
toho, že projekt sa vôbec nemusí vydariť, či ochota nezištne robiť radosť druhým. Takéto je 
ochotnícke divadlo RaJ zo Smižian pod vedením Milana Repka. Pre rok 2019 pripravili ochotníci v 
spolupráci s Divadelným svetom zo Spišskej Novej Vsi divadelnú inscenáciu ,,TA CO O ROZUM 
PRIŠOL?“. V roku 2020 sa súbor v rámci aktuálne platných opatrení stretával na skúškach a rovnako 
prostredníctvom výzvy na webe, sociálnych sieťach a v Smižianskom hlásniku úspešne hľadal nových 
členov. Nebola zrealizovaná žiadna premiéra. Rok 2021 divadelníkom neprial a takmer vôbec sa 
nestretávali a neskúšali nové predstavenia. Zmena konečne nastala v roku 2022 kedy sa divadelníci 
v trocha zmenenej zostave začali opäť stretávať a pod novou režisérskou taktovkou pripravili komédiu 
Dokedy ešči?!, ktorá svoju premiéru mala začiatkom januára 2023. 

                                                                                                             

3. ZBOR PRE OBČIANSKE ZÁLEŽITOSTI 

Zbor pre občianske záležitosti obce Smižany venuje osobitnú pozornosť starostlivosti o občanov 
v ich významných životných momentoch. Jednou z foriem starostlivosti je aj vykonávanie občianskych 
obradov a slávností. Pojem občianske obrady a slávnosti zahŕňajú okruh významných a zároveň 
jedinečných momentov v živote človeka od jeho narodenia až po poslednú rozlúčku. Patria tu: 
spoločné slávnosti pre jubilantov, prijatia významných hostí, oceňovania spoluobčanov a rodákov za 
výnimočné zásluhy, významné jubileá obce, smútočná rozlúčka so zosnulým a iné. Obecné kultúrne 
centrum organizuje,  spoluorganizuje a zúčastňuje sa na občianskych obradoch, slávnostiach a iných 
podujatiach obce tak, aby dôstojne reprezentovalo obec Smižany. Všetky obrady sú pre obyvateľov 
obce  bezplatné. 

V  súvislosti s prijatím zákona o  ochrane osobných údajov 18/2018 Z. z. a NARIADENIA 
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A  RADY (EÚ) 2016/679, nie je možné zo strany Obecného kultúrneho 
centra odosielať občanom obce pozvánky na slávnostné prijatie jubilantov. Všetci, ktorí majú záujem 
musia kontaktovať obec prostredníctvom návratky, ktorá je uverejnená v každom čísle Smižianskeho 
hlásnika. Táto obsahuje všetky potrebné náležitosti, ktoré si vyžaduje zákon o ochrane osobných 
údajov. Okrem toho sme po konzultácii s oprávnenou osobou začali jubilantom posielať pozvánky.  

V roku 2022 sme obnovili realizáciu prijatia jubilantov. Navyše sme zaviedli novú tradíciu prijatia 
– uvítania novorodencov do života v obci.  Poskytovali sme službu účasti rečníka na smútočných 
obradoch. Uskutočnilo odovzdávanie Jánskeho plakiet darcom krvi a prijatia hostí.  
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D. KULTÚRNE PODUJATIA ZA ROK 2022 

 

JANUÁR 

 SPOMIENKA PRI PRÍLEŽITOSTI 77. VÝROČIA OSLOBODENIA OBCE a Výročná schôdza ZO 
SZPB 

 Winter Classic – exhibičný zápas a kolo Spišskej hokejovej amatérskej ligy 
 

FEBRUÁR 

 Karneval na ľade 
 Smižianska zabíjačka – tradičné podujatie  

 

MAREC 

 Maťko a Kubko – divadelné predstavenie pre deti 
 Timotej Zavadský – gitarový koncert 

 

APRÍL 

 Deň učiteľov – oceňovanie Spoločný školský úrad v kaštieli 
 Deň učiteľov – oceňovanie Obec Smižany + slávnostný raut a divadelné predstavnie 
 Veľkonočné trhy – podujatie s predajom ručne vyrobených výrobkov a kultúrnym programom 
 Pippi Dlhá pančucha – divadelné predstavenie pre deti 
 Zahraj, že mi zahraj – súťažná prehliadka – Spišské kultúrne centrum a knižnica 
 Stavanie mája 

 

MÁJ 

 O statočnom Krajčírovi – divadelné predstavenie pre deti 
 Deň rodiny 2022 – tradičné podujatie pre celé rodiny s kultúrnym programom 

 

JÚN 

 Absolventské predstavenia ZUŠ 
 Deň detí s divadlom pre deti Čáry máry, alebo záhada strateného prútika 
 Ešte raz, ale lepšie – divadelné predstavenie 
 Pivko fest 
 Smižianske folklórne slávnosti 
 Oceňovanie darcov krvi 
 Volejbalový turnaj o pohár starostky obce 
 Kino pre ZŠ na Komenského ulici 
 Oceňovanie žiakov Spoločného školského úradu 

 

JÚL – Kultúrne leto v Smižanoch 

 Uvedenie do života v obci a blahoželania jubilantom 
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 Jáchymko  – divadelné predstavenie pre deti 
 Taký svet – koncert hudobnej skupiny 
 Čarovná muzika – divadelné predstavenie pre deti 
 Drink shot – barmanska šou 

 

AUGUST – Kultúrne leto v Smižanoch 

 Kúzelník Gabi – interaktívne predstavenie pre deti 
 Robi M – koncert gitarovej hudby  
 Pyšná princezná – divadelné prestavenie pre deti 
 3násť ciest – koncert hudobnej skupiny 
 Oslavy SNP 

 

SEPTEMBER 

 90. výročie TJ Slovan Smižany 
 Dni obce Smižany – 110. výročie narodenia Kpt. J. Nálepku 
 Dni obce Smižany – 15. Beh ulicami obce Smižany 
 Dni obce Smižany – podujatie pri KD, kultúrne vystúpenia 

 

OKTÓBER 

 Divadelné predstavenia pre školy 3 dni (9 predstavení) 
 Výstava Ing. Ľudovíta Dzurilu – výstava v kaštieli s vernisážou 
 Kultúrou za kultúrnosť – prednášky  
 Slovak Tango - koncert pre seniorov v rámci mesiaca úcty k starším 

 

NOVEMBER 

 Deň materských škôl 
 Škola tanca – v spolupráci so Spišským kultúrnym centrom a knižnicou 
 ...i tak to bulo... – slávnostný program pri príležitosti 50. výročia založenia FSk Smižančanka 
 8 gb tvrdého porna – divadelné predstavenie 
 Katarínska zábava 
 Láslov týždeň – stan-up šou 

 

DECEMBER 

 Mikuláš – návšteva MŠ, program v KD, vianočná burzy, príchod Mikuláša a rozsvietenie 
stromčeka pred KD 

 Arthurová kapela – vianočné predstavenie pre deti 
 Stroj času – divadelné predstavenia pre školu 
 Oceňovanie darcov krvi 
 Vianočné trhy 
 Vianoční skauti 
 Požehnané Vianoce s kapelou Basawell – vianočný koncert cimbalovej hudby 
 Štefanská jazda s FSk Smižančanka 
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 Vianočný koncert skupiny Sám Sebou 
 

PRAVIDELNÉ STRETNUTIA: 

1. Folklórna skupina Smižančanka (4x mesačne, pred vystúpeniami častejšie) 
2. Ochotnícke divadlo RaJ (4x mesačne, pred vystúpeniami častejšie) 
3. Joga (8x mesačne) 
4. Šach (1x mesačne) 
5. Klub dôchodcov (4x mesačne) 
6. Fit dance (8x mesačne) 

Jednotlivé stretnutia sa uskutočňovali v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie.  

 

SPOLUPRÁCA s miestnymi organizáciami:  

- Živena  
- MO Matica slovenská 
- Základné a materské školy  
- Základná umelecká škola  
- Farský úrad  
- Klub dôchodcov 
- ZO SZŤP  
- ILCO klub  
- TJ Slovan  
- ZO SZPB  
- ZO PPZ  
- PD Čingov 
- Klub záhradkárov  
- Združenie vlastníkov lesa Smižany  
- Klub chovateľov holubov  
- Červený kríž 
- Národopisné múzeum. 

 

KINO 

V roku 2022 sa premietali celkovo 6 predstavení pre ZŠ v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu 
a 5 predstavenia pre letný tábor CVČ Spišská Nová Ves. 

 

OBECNÝ ROZHLAS 

Sprostredkovanie aktuálnych informácií konaných v obci, informácie o kultúrno-spoločenských 
akciách, naliehavých oznamov OcÚ, ochrana a bezpečnosť občanov pred živelnými pohromami, 
politické dianie v obci a SR, rôzne reklamné vysielanie pre podnikateľov a organizácie, atď. (v počte 
116 hlásení). 

   

WEBOVÁ STRÁNKA OKC SMŽANY – www.okcsmizany.sk 

OKC Smižany od roku 2011 prevádzkuje svoj WEB, kde má široká verejnosť prístup k všetkým 
aktuálnym informáciám o podujatiach a činnosti OKC. Webová stránka bola z dôvodu modernizácie 
zmenená v máji 2017.  
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Na prelome rokov 2021 a 2022 bola nasadená aktualizácia webového sídla, ktorá pozostáva zo 
zmenenej grafiky a štruktúry stránky. Boli doplnené nové sekcie – šport a cestovný ruch. Koncom roka 
2022 bola doplnená ďalšia funkcionalita – mapa s bodmi záujmu (ubytovanie, stravovanie, služby 
a pod.) 

 

ŠTATISTIKA OKC ZA ROK 2022 

 

 

 

 

 

  

PODUJATIA  POČET ÚČASŤ  
Kultúrny dom 28 6 081 
Park pred KD 5 5 228 
Kaštieľ 7 1 438 
Park pri kaštieli 10 2 454 
Námestie M. Pajdušáka 3 852 
Športový areál 4 2 640 
Škôlky 1 250 
ZŠ Komenského 1 75 
Kino 11 314 
SPOLU 70 19 332 
Obecný rozhlas 116 hlásení  
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Zachovanie kultúrnej pamiatky v obci Smižany 

Projekt rekonštrukcie kaštieľa 
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KAŠTIEĽ 2022 
E. REKONŠTRUKCIA KAŠTIEĽA 

Keď v roku 2009 vyšla výzva na predloženie žiadosti o NFP na obnovu kultúrnych pamiatok, obec 
ihneď na túto výzvu reagovala a v októbri bola podaná žiadosť na Ministerstvo výstavby a RR SR. 
V rámci žiadosti obec požadovala finančné prostriedky na zreštaurovanie krbu v obradnej miestnosti, 
vonkajšie terénne a sadové úpravy, interiérové vybavenie spolu s vybavením počítačovou technikou. 
Okrem toho bolo možné žiadať aj refundáciu nákladov vynaložených na predmetnú stavbu po dátume 
1. 1. 2007, čo obec aj využila. Predložená žiadosť bola úspešná. Zmluva s Ministerstvom výstavby 
a regionálneho rozvoja SR bola podpísaná v júni 2010. Obec vykonala nové verejné obstarávanie na 
nezrealizované práce. Po odsúhlasení dokumentácie z verejného obstarávania ministerstvom bol 
vybratý dodávateľ – firma MIGI, s.r.o., Sp. Nová Ves, ktorá v októbri 2010 začala s realizáciou dovtedy 
nezrealizovaných prác. Slávnostné otvorenie kaštieľa sa uskutočnilo 12. apríla 2011. 

Po ukončení finančnej realizácie projektu v r. 2014 získala obec z fondov EU a štátneho rozpočtu 
do rozpočtu obce 550 617,13 eur. Sú to finančné prostriedky za práce zrealizované od r. 2007 do 
ukončenia rekonštrukcie v r. 2011. Touto formou sa podarilo teda obci získať aj značnú časť financií, 
ktoré investovala na 1.etapu rekonštrukcie kaštieľa a ktoré by sa pri nepodaní žiadosti do rozpočtu 
obce nedostali.          

Projekty EU sa považujú za ukončené až po odsúhlasení poslednej žiadosti o platbu a po prijatí 
finančných prostriedkov prijímateľom na účet, teda po finančnom ukončení projektu. Obec Smižany, 
podľa informácií z ministerstva, patrila k jedným z mála obcí, ak nebola jedinou, ktorá žiadala 
o refundáciu finančných prostriedkov od r. 2007. Obec, ale aj riadiaci orgán, museli náročne 
administratívne spracovávať a dávať odsúhlasovať vyšším jednotkám postup predkladania 
a odsúhlasenia podkladových materiálov k predfinancovaniu (faktúry, dodacie listy, preberacie 
protokoly, zápisnice a pod.). Do tohto obdobia totiž zasiahol prechod meny SK na EUR, faktúry boli 
vystavené na SK, no podmienky a postupy na žiadosti o platbu boli postavené na menu EUR. 
Z uvedeného dôvodu hodnotenie a schvaľovanie jednotlivých žiadostí o platbu na refundáciu 
prostriedkov (vrátane konzultácií s obcou, dopĺňaní a podaní vysvetlení) bolo zdĺhavé. Posledné 
finančné prostriedky boli riadiacim orgánom ROP obci zaslané v júni 2014. 

K tomuto termínu je prijímateľ nenávratného finančného príspevku povinný predkladať následné 
monitorovacie správy po dobu piatich rokov – teda do r. 2019 – a v súvislosti s tým aj plniť všetky 
záväzky deklarované v zmluve o poskytnutí o NFP. 

Vo vzťahu k projektu rekonštrukcie kaštieľa a k poskytnutému nenávratnému finančnému 
príspevku obec nevracala poskytovateľovi žiadne finančné prostriedky. 

Zrekonštruovaný kaštieľ je ďalšou stavbou, ktorá skrášľuje našu obec. Svojim využitím sú 
Smižany ešte viac obohatené o reprezentačné priestory a kultúrno-osvetovú činnosť. Svoje miesto tu 
má aj informačné centrum. Historický ráz objektu umocňujú portréty a krátke životopisy významných 
osobností Smižian, ktoré svojou prácou zviditeľnili  obec v rámci regiónu a Slovenska. Projekt skončil 
svoju účinnosť k dňu 1. 6. 2019. 

 

PREDMET ČINNOSTI A HLAVNÉ ÚLOHY 

 realizácia kultúrno-spoločenskej činnosti 
 rozvoj záujmovo umeleckej činnosti  
 mimoškolská výchova a vzdelávanie 
 činnosti súvisiace s kultúrno-spoločenským životom v obci 
 propagačné činnosti 
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REALIZOVANÉ AKTIVITY: 

 Výstavy umeleckých diel 
 Vernisáže výstav 
 Besedy 
 Súťaže ( hudobné, literárne, umelecké) 
 Prednášky 
 Rozprávkové leto v kaštieli 
 Oslavy životných jubileí 
 Koncerty ZUŠ 
 Výročné schôdze, posedenia, pracovné stretnutia  
 Metodické dni 
 Oceňovanie učiteľov 
 Vyhodnotenia súťaží 

Množstvo kultúrnych a edukačných podujatí zlepšilo kultúrnu pôsobnosť v obci. Značnú účasť 
zaznamenala štatistika Kaštieľa v Smižanoch v podobe výstavnej činnosti. 

 

VÝSTAVY 

V roku 2022 sa v kaštieli uskutočnilo 12 výstav rôznych umelcov. O zabezpečovanie výstav sa 
stará nájomca – Kaviareň kaštieľ Smižany. Väčšina výstav je umiestnená v kaviarenskej časti, 
rozsiahlejšie v celom kaštieli. 

 

NÁVŠTEVY KAŠTIEĽA 

Budova kaštieľa bola v roku 2022 pre verejnosť otvorená na požiadanie a počas podujatí. Väčšina 
podujatí sa realizuje v záhrade pri kaštieli.  

 

OSLAVY ŽIVOTNÝCH JUBILEÍ  

V roku 2022 sa uskutočnilo 3x prijatie jubilantov a 2x uvítanie novorodencov do života v obci. 

 

VERNISÁŽE  

V roku 2022 sa vernisáže organizovali pri približne polovici výstav. 

 

PRACOVNÉ STRETNUTIA, SCHÔDZE A METODICKÉ DNI 

V roku 2022 sa v kaštieli neorganizovali schôdze. Tie sa konajú v budove kultúrneho domu.  

 

INÉ PODUJATIA 

 Prijatie darcov krvi – v spolupráci s Červeným krížom 2x 
 Absolventské predstavenia ZUŠ 
 Slávnostné prijatia návštev – hostí obce 
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KONCERTY  

 KULTÚRNE LETO V SMIŽANOCH: 
- 3násť ciest 
- Robi M 
- Taký svet 
- Christmas Pine Coctail 
- Zbor Cantus Villa Nova 

 

SÚŤAŽE 

V roku 2022 sa v budove kaštieľa nekonala žiadna súťaž. 

 

DIVADELNÉ PREDSTAVENIA PRE DETI 

 Jáchymko 
 Pyšná princezná 
 Kúzelník Gabi 
 Čarovná muzika 

 

ŠTATISTIKA KAŠTIEĽ ZA ROK 2022 

 
 
 
 

 
 

  

PODUJATIA POČET: ÚČASŤ:  
Kaštieľ 17 3 892 
Návštevy x 238 
SPOLU 

 
4 130 
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F. INFORMAČNÉ CENTRUM 
Informačné centrum je od 1. 6. 2019 zatvorené. Jeho činnosti prebrala čiastočne obecná 

knižnica a kancelária OKC v kultúrnom dome. Poskytovanie informácii prebehlo hlavne 
prostredníctvom telefónu. Informačné centrum plní tieto úlohy: 

1. vo vzťahu k návštevníkom a obyvateľom obce: 

 poskytovanie bezplatných informácií 
 zabezpečovanie sprievodcovskej služby a vypracovávanie itinerárov 
 distribúcia produktov CR 
 zber a tvorba databáz, aktualizácia webových stránok, tvorba kalendárov podujatí (mesačné, 

ročné, tradičné podujatia) 
 predpredaj vstupeniek na kultúrne podujatia 
 doplnkové služby (suveníry a spomienkové predmety, turistická literatúra, mapy, pohľadnice 

a iné) 

 

2. vo vzťahu k rozvoju cestovného ruchu: 

 propagácia obce (vlastné propagačné a informačné materiály, účasť na veľtrhoch) 
 organizácia podujatí vyvolávajúcich cestovný ruch (jarmoky, propagačné dni, prehliadky) 
 manažment cestovného ruchu (prieskumy, ankety, štatistika, analýzy, spolupráca pri tvorbe 

koncepcií, organizovanie účastí na veľtrhoch CR, správy) 

 

Správa  informačného centra  

Informačné centrum v Smižanoch je primárne určené na bezplatné poskytovanie informácií o obci 
Smižany a regióne, o kultúrnych spoločenských a športových podujatiach, tvorbu ponuky cestovného 
ruchu, distribúciu propagačných materiálov, prezentáciu formou internetových stránok a na 
zabezpečovanie propagácie obce. Ponúka vytváranie turistických trás podľa požiadaviek a potrieb 
návštevníkov. Aktualizuje a poskytuje informácie o obci Smižany a o regióne Spiš v následných 
informačných kruhoch: kultúrno – historický a folklórny potenciál, prírodný potenciál, chránené územia 
a zaujímavosti, ubytovacie a stravovacie zariadenia, kultúrno – spoločenské zariadenia, kultúrne 
a športové podujatia, možnosti športovo – rekreačných činností, dopravné spojenia, kontaktné adresy 
inštitúcií. Spolupracuje a pravidelne informuje vybrané subjekty pôsobiace v oblasti cestovného ruchu 
o pripravovaných kultúrnych podujatiach a turistických produktoch. Informácie z databanky poskytuje 
osobne, telefonicky, písomnou formou a elektronicky, prostredníctvom web stránok, informačných 
portálov a sociálnych sietí. Informovanosť sa zvyšuje propagáciou na webových portáloch a sieťou 
TIC SNV. 

Naša súčasná spoločnosť je charakteristická konzumným spôsobom života a nepriaznivou 
ekonomickou situáciou. To má za následok pokles záujmu o kultúru. Aby nedošlo k úpadku kultúrneho 
a spoločenského života obce, je potrebné spoločnými silami pri využití všetkých dostupných 
prostriedkov a za spoluúčasti organizácií pôsobiacich v obci Smižany udržiavať a pestovať kultúrne 
povedomie všetkých obyvateľov od najmenších až po tých najstarších, aby ich voľný čas bol využitý 
kvalitne a zmysluplne.   
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G. ČINNOSŤ OKC 
Rok 2022 znamenal veľké oživenie kultúry po dvoch rokoch poznačených celosvetovou 

pandémiou ochorenia COVID-19. Konečne sme mohli začať naplno pracovať a organizovať tradičné 
ale aj nové podujatia   našej obci. V jarných mesiacoch sme organizovali predstavenia pre deti, 
s ktorými sme pokračovali aj v letných mesiacoch. V obmedzenom režime sa nám aj v roku 2022 
podarilo zrealizovať Smižiansku zabíjačku a Veľkonočné trhy pri kaštieli. Naplno sme si užili májové 
teplé počasie na našom top podujatí, ktorým bol Deň rodiny, s vystúpeniami známych umelcov ako 
Heľenine oči, Sám Sebou, Tereza Mašková, Bystrík banda a Ujo Ľubo. Začiatok júna patrí deťom a 
folklóru. Zrealizovali sme už 29. ročník Smižianskych folklórnych slávnosti, ktorý sme doplnili o Pivko 
fest. Počas leta to kultúrou žilo hlavne v záhrade kaštieľa. Koncom septembra sme po 1x zrealizovali 
Dni obce. Do konca roka sme ešte stihli osláviť 50. výročie FSk Smižančanka, zabaviť sa na 
Katarínskej zábave a užiť si niekoľko predvianočných podujatí a koncertov.  

Obecné kultúrne centrum počas roka 2021 vykonávalo mnohé činnosti, medzi ktoré patrí: 

- hlásenia v obecnom rozhlase, 
- redakčná činnosť pri vydávaní Smižianskeho hlásnika 
- správa webového sídla OKC a obce 
- správa profilov na sociálnych sieťach OKC a obce – Facebook, Instagram, YouTube, 
- tvorba prezentačných videí, 
- zabezpečovanie zasadnutí obecného zastupiteľstva a zasadnutia komisií pri OZ, 
- príprava a realizácia projektov – zapojenie sa do viacerých výziev 
- príprava a podanie projektu obnovy vybavenia kultúrneho domu 
- zabezpečenie objednávkového systému na prenájom ľadovej plochy a verejné korčuľovanie 

a jeho správa 
- práce v oblasti propagácie obce a cestovného ruchu, 
- kompletná príprava kalendára obce pre rok 2023. 

 
Obec Smižany zaznamenala v roku 2022 celkom 10 088 ubytovaných, 26 651 prenocovaní, 

z čoho plynuli príjmy z dane za ubytovanie vo výške 14 010,10 eur. 

Od roku 2020 je obsahom činnosti OKC aj oblasť športu. Podarilo sa nám zrealizovať prvý ročník 
Volejbalového turnaja o pohár starostky obce, karneval na ľade, hokejovú exhibíciu Winter Classic, 
Beh ulicami obce. 

 

Obecné kultúrne centrum v roku 2022 pracovalo na týchto projektoch: 

PROJEKT SUMA STAV ŽIADOSTI 
Košický samosprávny kraj – OKC 4 500,00 € podporený 500 € 

FPÚ – Smižianske folklórne slávnosti, Trh remesiel 10 500,00 € nepodporený 

Terra Incognita – Bzučiak fest 10 000,00 € nepodporený 

Ministerstvo kultúry – KD v Smižanoch bez bariér 40 541,00 € nepodporený 

FPÚ – 15. Smižianske folklórne slávnosti 15 000,00 € nepodporený 

Terra Incognita – Deň rodiny 20 000,00 € nepodporený 

Košický samosprávny kraj – OKC 4 500,00 € podporený 500 € 

FPÚ – Smižianske folklórne slávnosti, Trh remesiel 10 500,00 € nepodporený 
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H. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE 

a. Údaje o nákladoch a výnosoch príspevkovej organizácie – Obecné kultúrne 
centrum 

Účtovné hospodárenie za rok 2022 
Náklady 253 803,50 eur 
Výnosy 257 711,59 eur 
Hospodársky výsledok – zisk / strata 3 908,09 eur 
 
ČÍSLO 
ÚČTU NÁZOV ÚČTU ROK 2021 ROK 2022 

501 Spotreba materiálu  21 150,40  15 832,97 

502 Spotreba energie  23 250,49  34 437,67 

511 Opravy a udržiavanie 0   0   

512 Cestovné 597,20 0   

513 Reprezentačné  1 199,80  1 200,00 

518 Ostatné služby  18 672,90  72 510,82 

521 Mzdové náklady  57 753,73  54 372,94 

524 Zákonné soc. poistenie  18 273,77  16 788,02 

525 Ostatné sociálne poistenie 789,65 837,48 

527 Zákonné soc. náklady  2 979,59  2 634,10 

538 Ostatné dane a poplatky -   160,16 

551 Odpisy dlhodobého majetku 53 383,00  53 383,00 

568 Bankové poplatky 322,62 265,14 

568 Poistné majetku  1 381,20  1 381,20 

  Spolu náklady  199 754,35   253 803,50  

602 Tržby z predaja služieb  13 217,27  44 723,66 

648 Ostatné prevádzkové výnosy  7 441,22  17 881,25 

691 Zúčt. bežného transferu 118 500,00  137 763,52 

692 Zúčt. kapitál. transferu 53 383,00 53 383,00 

693 Výnosy z transferov ŠR 5 223,00  3 960,16 

  Spolu výnosy  197 764,49   257 711,59  

Výsledok  hospodárenia - 1 989,86   3 908,09  
 

Rezervný fond príspevkovej organizácie sa podľa §25 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy tvoril z výsledku hospodárenia. Novelou zákona 523/2004 Z.z. bol zrušený § 25 Tvorba 
a použitie rezervného fondu a zostatok účtu 421 Zákonný RF sa prevádza na účet 428.   

V roku 2022 vznikol zisk vo výške 3 908,09 eur.  
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b. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám - príspevkovým 
organizáciám 

Obecné kultúrne centrum, príspevková organizácia obce Smižany v roku 2020 v súlade so 
zriaďovacou listinou organizácie vykonávala činnosti, ktoré sú jej hlavným predmetom a sú 
vymedzené v zriaďovacej listine. Hlavnou činnosťou organizácie je zabezpečenie kultúrnych, 
spoločenských, oddychových a vzdelávacích aktivít v obci so zreteľom na rozvoj a posilnenie 
kultúrneho a spoločenského života obyvateľov obce.. 

Činnosť je  vykonávaná hlavne v objektoch, ktoré sú v správe Obecného kultúrneho centra, a to 
Kultúrneho domu na ulici Tatranskej 80 v Smižanoch a Kaštieľa na ulici Tatranskej 105 v Smižanoch. 

Na svoju činnosť na rok 2022 dostalo Obecné kultúrne centrum príspevok 137 763,52 eur 
z rozpočtu obce a 3 460,16 eur z rozpočtu MK SK na kultúrne poukazy a 500 eur z dotácie VUC 
Košice. Plánované tržby Obecného kultúrneho centra boli vo výške 62 604,91 eur a skutočné 
62 604,91 eur. Tieto príjmy boli naplnené na 100 %. 

Činnosť organizácie zabezpečujú kmeňoví zamestnanci a zamestnanci na dohody o pracovnej 
činnosti alebo vykonaní práce, čo je zahrnuté v položke mzdy, odvody, dohody. 

Náklady na prevádzku Kultúrneho domu a Kaštieľa tvoria: elektrina, plyn, voda, telefónne a poštové 
služby, poistenie objektov, revízie a pod. V položke služby – vystúpenia, sú zahrnuté honoráre 
vystupujúcich umelcov a umeleckých telies. Položka ostatné služby je súhrnom platieb za poskytnutie 
rôznych odborných služieb, prepravné služby, rôzne technické služby a pod. V položke spotrebovaný 
materiál je zahrnutý nákup kancelárskych potrieb a materiálu, hygienických a čistiacich prostriedkov, 
materiálov a prístrojov určených na opravy a údržbu zvereného majetku. Všetky tieto údaje výdajov 
a príjmov OKC za rok 2022 sú spracované v tabuľke. 
 
Rozpočtové hospodárenie za rok 2022: 
Príjmy  206 925,17 eur 
Výdavky 209 457,97 eur 
Zostatok rozpočtových prostriedkov 5 752,58 eur 
Nevyčerpaný transfer 0,00 eur 

 

PRÍJMY ROK 2022 PLÁNOVANÉ SKUTOČNOSŤ 
Prenájom KD 27 246,20 27 246,20 
Hlásenie v obec. rozhlase 3 086,50 3 086,50 
Vstupné 24 780,85 24 780,85 
Ostatné (služby, refundácie, úroky) 3 810,36 3 810,36 
Cvičenie v KD 525,00 525,00 
Ostatné príjmy – prevod z min. roka 5 752,58 5 752,58 
Dotácia zo ŠR 3 960,16 3 960,16 
Transfer z rozpočtu obce 137 763,52 137 763,52 
Spolu 206 925,17 206 925,17 

 

  



 

19 
 

 

VÝDAVKY ROK 2022 PLÁNOVANÉ SKUTOČNOSŤ 
Mzdy 47 270,62 47 270,62 
Odvody SP + ZP + DDS + SF 17 525,60 17 525,60 
Dohody 5 505,00 5 505,00 
Stravné 1 943,92 1 943,92 
Energie + voda 46 838,55 46 838,55 
z toho:       Elektrina Kaštieľ 4 820,00 4 820,00 
                 Elektrina KD 5 996,73 5 996,73 
                 Teplo Kaštieľ 4 098,53 4 098,53 
                 Plyn KD 28 677,44 28 677,44 
                 Voda Kaštieľ 1 567,33 1 567,33 
                 Voda KD 1 678,52 1 678,52 
Telefón. služby + poštovné 903,86 903,86 
Poistenie majetku 1 381,20 1 381,20 
Revízie (opravy, údržba budov a zar.) 1 657,00 1657,00 
Poplatky a dane 269,14 269,14 
Propagácia a reklama 1 200,00 1 200,00 
Služby 68 999,25 68 999,25 
z toho:     Služby - vystúpenia 64 151,34 64 151,34 
               Ostatné služby 4 847,91 4 847,91 
Spotrebovaný materiál a ost. náklady 13 431,03 13 431,03 
Spolu 206 925,17 206 925,17 

 

Upravený prebytok rozpočtu OKC za rok 2022 o nevyčerpaný transfer vo výške 3 219,78 eur 
použije príspevková organizácia v súlade s § 26 odst. 4 na úhradu mzdových výdavkov, vyplatených za 
obdobie I. - IX. 2022. 


