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Úvod
Hvezdáreň a planetárium v Prešove je kultúrnou organizáciou,
pracovisko so
špecializáciou na šírenie poznatkov z oblasti astronómie. Programová forma ponuky tém
popri poznávaní vesmíru zahŕňa aj iné oblasti ľudského bádania a reaguje na výzvy života
v kultúrnej spoločnosti.
Naše stabilné začlenenie do školského vzdelávacieho systému potvrdzuje vyrovnaná
návštevnosť žiakov na všetkých stupňoch škôl. Využívanie technológie planetária sa
v podmienkach našej organizácie opiera predovšetkým o programovú ponuku. Široká paleta
tém a foriem, ako sme ich ponúkali v roku 2017 ocenili žiaci a študenti prakticky z celého
Východoslovenského kraja.
Prácu v krúžkoch môžeme tiež považovať za oblasť našej činnosti, ktorá korešponduje
s úlohami pre školský vzdelávací systém. Voľnočasové aktivity s mládežou v podmienkach
astronomického zariadenia umožňujú na viacerých úrovniach upevňovať a rozširovať
kompetencie a motiváciu pre vzdelávanie.
V návštevnosti programov pre verejnosť vidíme pretrvávajúci záujem o večernú ponuku
pre dospelých a predovšetkým o sobotné rozprávkové dopoludnia. K tomu nám
dopomáha astronomická aj hudobná časť programovej ponuky v prvom prípade a početnosť
a pestrosť toho, čo priebežne pripravujeme pre najmenších.
Odborná pozorovateľská činnosť vykazovala plnenie základných úloh v oblasti
pozorovania Slnka a koordinačných činností súvisiacich s postavením nášho zariadenia
v prostredí ostatných astronomických pracovísk.
Pozornosť verejnosti sme udržali v oblasti verejných pozorovaní jednak využívaním
moderných technických prostriedkov, ale predovšetkým svedomitým prístupom k príprave
a vedeniu každého jedného podujatia.
Rovnako s uspokojením môžeme hodnotiť priebeh vedomostnej a výtvarnej súťaže,
výstavnícku činnosť a záujem zo strany verejnosti o stretnutia s osobnosťami zo sveta vedy
pri príležitosti vystúpenia Dr. Grygara v našom meste.
Pri hodnotení roku 2017 na HaP v Prešove si zakladáme v prvom rade na samotnom
udržaní prevádzky zariadenia popri stavebnej činnosti. Služby poskytované verejnosti
boli redukované v mnohých ohľadoch, ale s dôrazom na optimalizáciu podmienok,
v akých boli poskytované. V tomto smere sa nám dostáva od našich návštevníkov
zadosťučinenia vo forme podpory a záujmu o výsledky našej práce.
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A/ Popularizačno - vzdelávacia činnosť
1. Tematické exkurzie a programy v planetáriu počet: 364
Z toho:
školské exkurzie (skupiny) :
247
iné exkurzie (skupiny)
37
programy pre verejnosť a rodičov s deťmi :
46
hudba pod hviezdnou oblohou :
34
2. Prednášky:
a) pre astronomické krúžky:

počet: 22

účasť: 11 875
účasť: 8 994
účasť:
548
účasť: 1 715
účasť: 618
účasť: 119

b) pre školské skupiny (exkurzie)
počet: 3
účasť: 140
V rámci tematických exkurzií sme uskutočnili 3 prednášky pod názvom Kúzelná fyzika. Ide
o praktické ukážky fyzikálnych javov a prezentáciu experimentov z rôznych oblastí fyziky.
Počet zrealizovaných podujatí tohto druhu a účasť žiakov sú zahrnuté v bode 1. (školské
skupiny).
Realizoval: (externe) Mgr. M. Figura
c) prednášky zrealizované externe na školách
počet: 7
účasť: 312
S témami Slnečná sústava, EarthCam a M. R. Štefánik sme prostredníctvom lektorov
vystúpili na školách: ZŠ s MŠ Šar. Michaľany, SZŠ sv. B.Veľkého Prešov, ZŠ v Krivanoch,
ZŠ Lenartov , dve akcie na ZŠ Matici Slovenskej v Prešove a ZŠ s MŠ Fintice.
Realizovali: Mgr. J. Sadiv, Mgr. R. Tomčík, R. Kolivošková, M. Rázga
3. Astronomické pozorovania pre verejnosť

počet: 12

účasť: 544

Pravidelné astronomické pozorovania
počet: 5
účasť: 54
a) cyklus večerných pozorovaní nočnej oblohy, ktoré sa v prípade priaznivého počasia
konajú každú druhú stredu a pozorovanými objektmi sú: Mesiac, planéty, hmloviny
a hviezdokopy. Pozorovania sú dopĺňané aktuálnymi nástenkami, resp. videofilmami
a programom v planetáriu.
Na účely pozorovania slúžia - hlavný ďalekohľad Coudé-refraktor a prenosné ďalekohľady na
terase budovy.
b) Európske solárne dni - pozorovacia kampaň (1.-15.6.) počet: 4
účasť: 134
Medzinárodná iniciatíva, nadväzujúca na podnet rakúskych aktivistov z roku 2002 (Deň
Slnka) a v súčasnosti združujúca európskych lídrov v oblasti využívania solárnej energie.
V zhode s medzinárodnými aktivitami ponúkame našim návštevníkom atraktívny pohľad na
našu najbližšiu hviezdu – špeciálnym slnečným ďalekohľadom.
S ohľadom na počasie a pozorovacie podmienky túto možnosť využilo 12 školských exkurzií
Realizácia: Mgr. J. Sadiv, M. Rázga, Mgr. R. Tomčík
Podporné činnosti: P. Vaňo
c) Ekofestival – ekologická kampaň (19.-24.9.)
počet: 1
účasť: 6
Sezónna aktivita prešovského Ekoparku Holá hora nám umožňuje prirodzene sa začleniť do
environmentálnej práce s detskými kolektívmi – cez pohľad na slnko špeciálnym
ďalekohľadom.
Na účely pozorovania slúži slnečný ďalekohľad Lunt 80.
Organizácia: Mgr. V. Kolivoška
- pre nevhodné pozorovacie podmienky iba veľmi obmedzené pozorovanie
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Mimoriadne astronomické pozorovania organizujeme v prípade:
1) výskytu mimoriadnych astronomických udalosti na dostupnej časti severnej oblohy,
pričom zahŕňajú denný aj nočný režim činností.
- pre stavebnú činnosť úloha nebola splnená
2) zapojenia sa organizácie do programu kraja a mesta:
 Oslavy k 770. výročiu mesta Prešov
 Deň PSK
– pre nevyhovujúce pozorovacie podmienky boli pozorovania v obidvoch prípadoch
odvolané a v druhom prípade nahradené
informačným stánkom v priestoroch
samosprávneho kraja. Odhadovanú účasť resp. zainteresovanosť 300 osôb nezahŕňame
do štatistík.
3) pozvánok rôznych subjektov
a) 9.6. Motivačné pozorovanie Slnka pre žiakov na ZŠ Matice slovenskej
účasť: 200
b) 14. 7. sme zareagovali na pozvánku zapojením sa do osláv obce Kapušany
nočným pozorovaním na Kapušianskom hrade.
Organizácia: Mgr. V. Kolivoška
Realizácia: Mgr. R. Tomčík, Mgr. J. Sadiv, M. Rázga
účasť: 150
Podporné činnosti: P. Vaňo
4. Súťaže
a) Čo vieš o hviezdach?
počet: 6 (3+3)
účasť: 153
Ďalší 27. ročník vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“ v roku 2017 sa uskutočnil vo
Hvezdárni a planetáriu v Prešove v obdobných termínoch ako v roku 2016. Okresné kolo
prebehlo v dňoch 21., 22. a 23. marca 2017. V priebehu troch dní sa v troch kategóriách
vystriedalo 77 súťažiacich z 20 škôl okresov Prešov a Sabinov. Najlepší traja z každej
kategórie postúpili do krajského kola, ktoré sa opäť uskutočnilo v priestoroch Hvezdárne
a planetária v Prešove. Krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 25., 26. a 27. apríla 2017 sa
zúčastnilo 35 súťažiacich z okresov Prešov, Sabinov, Humenné, Snina a Svidník.
Jednotlivé kolá organizačne aj obsahovo zabezpečovali odborní pracovníci HaP v Prešove.
Výsledky okresného aj krajského kola sú uverejnené na našej webovej stránke
www.astropresov.sk
Celoštátne kolo súťaže zabezpečovala Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo, a to
v dňoch 5., 6. a 7. júna 2017 v priestoroch Študentského domova Univerzity Konštantína
filozofa v Nitre.
Tohto roku sme zaznamenali v I. kategórii mimoriadny úspech, keďže
člen astronomického krúžku pri HaP Prešov Jozef Jabczun obsadil 2. miesto. Za Prešovský
kraj sa súťaže zúčastnili deviati súťažiaci, pričom poradie najlepších v jednotlivých
kategóriách bolo nasledovné:
I. kategória – 2. miesto Jozef Jabczun, Prešov
II. kategória – 8. miesto Richard Gold, Rožkovany
III. kategória – 11. miesto Katarína Pavlikovská, Prešov
Výsledky celoštátneho kola sú uvedené na stránke www.suh.sk
Organizácia a realizácia:
- I. kategória Renáta Kolivošková
- II. kategória Mgr. Roman Tomčík
- III. kategória Mgr. Ján Sadiv
Podporné činnosti: Mgr. D. Wilgová, G. Némethiová, P. Vaňo
Koordinácia celej súťaže: R. Kolivošková
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b) Vesmír očami detí
účasť: 757 výtvarných prác
Výtvarná súťaž VOD prebieha podľa štatútu vyhlasovateľa na úrovni okresného kola, a to v
piatich kategóriách. Do okresného kola sa zapájajú MŠ, ZŠ a ZUŠ z okresov Prešov
(Sabinov) a Poprad (Kežmarok, Bardejov, Svidník, Levoča). Samostatne vyhodnocujeme
práce z okresov Prešov a spádová oblasť (533 prác) a okres Poprad a spádová oblasť (224
prác). Práce z okresného kola postupujú priamo do celoštátneho kola.
Dňa 9. 3. 2017 sa v priestoroch HaP v Prešove konalo vyhodnotenie okresných kôl. Výtvarné
práce hodnotila porota v zložení PhDr. Edita Vološčuková, PhD. – Prešovská univerzita,
PaedDr. Peter Mastiľak – ZŠ Široké a Mgr. Magda Klučárová - ZŠ Veľký Šariš.
Najlepšie ocenené práce odmeňujeme drobnými vecnými cenami, ďalšie ocenené práce
diplomom. Zapojeným školám bez umiestnenia v kategórii víťazov zasielame Ocenenia za
prínos v súťaži. Všetky zapojené školy dostanú metodické pokyny, sformulované
hodnotiacou komisiou pre usmernenie do ďalšej práce a rovnako tak aj poďakovanie vedenia
organizácie za vykonanú prácu v prospech súťaže. Výsledky súťaže sú umiestnené na
internetovej stránke HaP spolu s virtuálnou výstavou ocenených prác.
Organizácia: R. Kolivošková
5. Výstavy

celkom: 7

vyhodnotené: 4

Účasť je zahrnutá v : 1. Tematické exkurzie a programy v planetáriu
a) Stála expozícia
- činnosť nebola plánovaná
Organizácia: Mgr. V. Kolivoška
b) Vesmír očami detí
Vychádza z rovnomennej súťaže a k tejto téme tradične inštalujeme dve výstavy.
Najlepšie ocenené práce sú odosielané do celoslovenského kola a z toho dôvodu ich
fotografie tvoria virtuálnu výstavku na našej webovej stránke.
Ďalšie ocenené práce nám slúžia na skrášlenie nášho expozičného priestoru, no v tomto
ročníku súťaže sme ich preniesli do priestorov Skladiska soli na Solivare (STM Košice).
Termín trvania výstavy: 24.4.2017-13.6.2017.
Organizácia: Mgr. V. Kolivoška
Realizácia: Mgr. V. Kolivoška, M. Rázga, P. Vaňo
c) UNIVERSUM – fotografická umelecká výstava SOŠ Košickej.
Výstava bola inštalovaná v minulom roku a sprístupnená verejnosti do 1. marca 2017.
Organizácia: Mgr. V. Kolivoška
d) Expozičný priestor na terase hvezdárne
Slnečná sústava. Na základe plánovaného rozšírenia priestoru terasy cestou rekonštrukcie
a modernizácie budovy HaP sme boli pripravení naprojektovať vonkajšiu expozíciu
s názvom Slnečná sústava, spolu s účelným umiestnením ľahkej pozorovacej kupoly pre
ďalekohľad.
Realizácia: Mgr. V. Kolivoška, Mgr. R. Tomčík
V skutočnosti sme dospeli k naprojektovaniu elektropríslušenstva v danom priestore, ktoré
fyzicky bolo zrealizované v rámci rekonštrukcie elektrických sieti organizácie.
Organizovanie priestoru terasy podlieha zmene v aktuálnom umiestnení kupoly, ktorá pre
statické účely nebola osadená asymetricky, čo by vyhovovalo nášmu pôvodnému zámeru
dotvárať jej okolie ďalšími objektmi. Nami navrhnuté elektropríslušenstvo by malo
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dopomôcť rozšíriť audiovizuálny a mediálny priestor v zmysle videoprojekcií a výkonného
internetového prenosu.
e) Kozmický dizajn
- činnosť nebola plánovaná
Organizácia: Mgr. V. Kolivoška
f) Prehľadové pútače k akciám
Vyhotovenie komentovaných pútačov roll-up nebolo zrealizované.
Vyhotovená bola plagátová forma ilustrovaného pútača A.
Zodpovedný: Mgr. R. Tomčík
g) Priebežné aktualizačné výstavky z oboru astronómie a kozmonautiky.
Realizácia: R. Kolivošková, Mgr. R. Tomčík, M. Rázga
6. Iné akcie
- tradične organizované podujatia prevažne súvisiace so zavedenými kalendárnymi termínmi.
a) Valentín v planetáriu - 13. február
účasť: 18
Týždeň na podporu manželstva je iniciatíva podporujúca obrodu tradičných hodnôt pre
stabilizáciu spoločnosti v jej elementárnych rodinných väzbách.
Hudobný večer vo hviezdnej sále bol pozvánkou (s 50% zľavou zo vstupného) pre zmiešané
páry na stretnutie s tvorbou C. Dion.
Organizácia: Mgr. V. Kolivoška
Realizácia : (externe) PaedDr. J. Humeňanský
b) Deň Zeme - 23. apríl
účasť: 30
- svetová iniciatíva, usmerňujúca pozornosť ľudstva na problémy Modrej planéty.
Akcia bola uskutočnená 20.4.2017 na pôde SOŠ Lipany
Realizácia: Mgr. V. Kolivoška
c) Hodina Zeme
- 19. marec
účasť: 33
Globálna enviromentálna iniciatíva vyzýva k hodinovému obmedzeniu umelého osvetlenia na
nočnej strane planéty ako symbolické vyjadrenie podpory ochrany prírodných zdrojov.
Potemnenie oblohy nad mestom sme sa v tomto roku znovu rozhodli využiť na pozorovanie
súhvezdí a kozmických objektov.
Realizácia: Mgr. R. Tomčík
Podporné činnosti: P. Vaňo
d) Dr. J. Grygar - Pluto nemá chybu
účasť: 115
3.septembra vystúpil pred prešovské publikum najznámejší česko-slovenský
astropopularizátor, v rámci snahy prešovskej hvezdárne sprostredkovať verejnosti stretnutie
s osobnosťou.
Podujatie sa konalo v priestoroch Okresného úradu v Prešove a pôvodne malo zapadať do
termínu Svetového kozmického týždňa (viď. ďalej).
Organizácia: Mgr. V. Kolivoška, kolektív
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Organizácia súbežnej prevádzky zariadenia so stavebnou činnosťou vylúčila aktivity
podmieňujúce dlhodobejšie plánovanie resp. masové podujatia (nad 100 návštevníkov) na
pôde HaP:
a) Medzinárodný deň hvezdární a planetárií - marec-apríl
b) Svetový deň letectva a kozmonautiky – 12. apríl
c) Deň detí s astronómiou (Medzinárodný deň detí – 1. jún)
d) Noc na hvezdárni - september
e) Svetový kozmický týždeň - 4. – 10. október 2016
f) Krajský seminár pre učiteľov prírodovedných
predmetov a vedúcich
astronomických krúžkov - november
Nad rámec plánu:
a) 10.-14.7. sme sa lektorsky podieľali na aktivitách Detskej univerzity pri PU
v Prešove s témou modelovanie raketiek
Realizácia: R. Kolivošková
účasť: 104 detí
b) za účelom lektorskej praxe novoprijatého odborného pracovníka sme rozšírili našu
činnosť aj o účasť na organizácii detského astronomického letného tábora 25.-27.7.
v Rožňave
Realizácia: M. Rázga
účasť: 10 účastníkov
7. Programová ponuka
(v 2016 roku boli uvedené dva nové programy, táto oblasť je ale po niekoľko rokov
nedynamická pre fluktuáciu v personálnom obsadení a zastaralosťou techniky)
Rok 2017 zahŕňal nasledovné úlohy:
a) Ukončenie nového programu do prednáškovej siene s názvom Na ceste okolo Slnka
(pre 2. st. ZŠ) – úloha nesplnená
Zodpovedný: Mgr. V. Kolivoška
b) individuálna príprava a realizácia prednášok na preklenutie prekážok pri stavebnej
činnosti - úloha vyhodnotená v časti: 2. Prednášky
c) Rekonštrukčné práce na programoch – pristúpili sme k mechanickej obnove
a rekonštrukcii obrazovej časti niektorých programov v planetáriu (Rozprávanie horára
Jedličku, Slnko a hodinár, Betlehémska hviezda) a priebežne boli vykonávané opravy
médií po poškodeniach v prevádzke.
Realizácia: R. Šankvalier
d) Nad rámec plánu:
Scenáristicky bol ukončený program s geografickou témou Európa, miesto kde žijeme.
Realizácia: R. Kolivošková
8. Metodická a poradenská činnosť, služby, propagácia a informovanie verejnosti.
Odborná a metodická pomoc je nami poskytovaná astronomickým a iným prírodovedným
krúžkom, pracujúcim na školách, v inštitúciách zameraných na mimoškolskú činnosť
a voľnočasové aktivity, členom astronomickej spoločnosti, členom SZAA a ostatným
jednotlivcom - záujemcom o astronómiu.
Odborné informácie a konzultácie poskytujeme študentom na požiadanie pri seminárnych,
bakalárskych a diplomových prácach.
Zodpovedný: Mgr. R. Tomčík
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Podľa požiadaviek verejnosti poskytujeme (telefonicky, osobne) odborné informácie
o astronomickom dianí na oblohe.
Požadované sú od nás barometrické údaje, resp. služby týkajúce sa nastavenia barometrov.
Bezplatná poradenská služba je nami poskytovaná v oblasti obsluhy malých astronomických
ďalekohľadov, ich výberu pri nákupe aj samotné sprostredkovanie nákupu u nášho
partnerského predajcu.
Zodpovední: Mgr. R. Tomčík, R. Kolivošková
Naša vlastná edičná činnosť a rovnako aj produkty iných organizácií nám umožňujú aj touto
cestou šíriť astronomické poznanie a propagovať prácu astronomických zariadení.
Popri webovej stránke organizácie a facebooku využívame na informovanie verejnosti aj
ďalšie mediálne prostriedky (rozhlas, televízia, propagačné brožúry – Kam do mesta, noviny
– Prešovský Korzár).
Zodpovední: Mgr. V. Kolivoška, Mgr. R. Tomčík, R. Kolivošková

Propagácia kraja a mesta
Deň Prešovského samosprávneho kraja
Oslavy 770. Výročia mesta Prešov
Vyhodnotené v časti : 4. Astronomické pozorovania/ Mimoriadne pozorovania
V mediálnom priestore prispievame k propagácii kultúrneho diania v našom regióne webovou
rubrikou Kultúra v kraji.
Mimoriadnou aktivitou v tejto oblasti bola naša minuloročná účasť pri tvorbe publikácie
Prešov z neba (v 6- tisícovom náklade) a v tomto roku si kniha obsahujúca dlhoročné
pôsobenie našej organizácie v tomto meste našla miesto aj v domácich propagačných
a metodických materiáloch.
9. Edičná činnosť
Naša vlastná edičná činnosť a rovnako aj produkty iných organizácii nám umožňujú aj touto
cestou šíriť astronomické poznanie a propagovať prácu astronomických zariadení.
a) Astronomický informátor – 1,2,3,4,5,6/2017.
Periodikum určené pre verejnosť, zasielané členom Slovenskej astronomickej spoločnosti
informuje v rozsahu dvoch mesiacov o programovej ponuke HaP a o dianí na oblohe.
Prostredníctvom krátkych tematických článkov napomáha v orientácii v rôznych oblastiach
astronómie a kozmonautiky. Materiál je bezplatne ponúkaný návštevníkom a v celom rozsahu
je zverejňovaný na webovej stránke HaP.
Organizácia: R. Kolivošková
Realizácia: Mgr. V. Kolivoška, Mgr. R. Tomčík, R. Kolivošková
Podporné činnosti: P. Vaňo
b) Na základe vlastných pozorovaní a s prispením 15 pozorovacích staníc (po jednej aj z ČR
a Poľska) sme spracovali a vydali materiál o priebežnom stave slnečnej fotosféry v podobe
Bulletinu o pozorovaní Slnka na Slovensku za rok 2016 - v náklade 40 kusov.
Tento materiál je zverejnený na webovej stránke HaP
Realizácia: Mgr. R. Tomčík
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c) Záujem verejnosti podmienil dotlač vlastných materiálov:
Doplňovačky pre každého, Astronomické rébusy, Kozmické hlavolamy, Vesmírne otázniky,
Zimná obloha, Letná obloha, Príručka k ďalekohľadom, Slnečné hodiny, Vystrihovačka
ďalekohľad, Obloha 2018 a CD - Vesmírne otázniky.
Organizácia: Mgr. D. Wilgová
Podporné činnosti: M. Vaňo
d) príprava novej publikácie
V roku 2018 oslávi HaP v Prešove 70. výročie svojej existencie. Pri tejto príležitosti
pripravujeme publikáciu s pracovným názvom: Storočia astronómie v Prešove.
Faktografická príprava publikácie je postavená na sústredení množstva historických
dokumentov, fotografií a prípravy článkov od pamätníkov, ktorí stoja za hvezdárskou
tradíciou v našom meste. Zber a štruktúrovanie materiálu k tvorbe publikácie prebieha od
konca roka 2015.
Vydaním spomínanej publikácie prispejeme z historického hľadiska k zviditeľneniu,
objasneniu a zdokumentovaniu astronomického
a spoločenského diania, a to nie iba
v Prešove. Dostala preto podporu Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove, čo by sa malo
prejaviť aj vo finančnej podpore vydania.
Organizácia: Renáta Kolivošková
Spolupracujú: externe - Mgr. P. Ivan, Mgr. M. Figura, Mgr. Š. Lenzová, PaedDr. J.
Humeňanský
e) Pre potreby organizácie a na účely predaja sme zakúpili:
- kniha Prešov z neba
- plagát Mapa hviezdnej oblohy
- ďalšie materiály ( 3D pohľadnice, 3D magnetky, Astrokalendár 2018, Astronomická ročenka
2018 a Skladačka „Všetko, čo je dobré vedieť o vesmíre“).
Organizácia: Mgr. D. Wilgová
Podporné činnosti: G. Némethiová, P. Vaňo
10. Krúžková činnosť
Meteorárske expedície
počet: 3
účasť: 20
Existencia krúžkovej činnosti sa za hodnotené obdobie výraznejšie prejavovala na aktivitách
mimo priestory organizácie.
Pozorovanie meteorov – Lyridy, Perzeidy a Orionidy je činnosťou, ktorá je výrazne
determinovaná predovšetkým svetelným znečistením a z tohto dôvodu sa presúva na
odľahlejšie miesta. Aj v tomto roku boli uskutočnené expedície pre členov astronomických
krúžkov a to v priestoroch Hvezdárne v Roztokách. Tri sezónne aktivity boli podporené
grantom domácej organizácie z Fondu na podporu umenia, pričom administráciu projektu
zabezpečoval pracovník HaP v Prešove Mgr. J. Sadiv
Organizácia a realizácia: Mgr. J. Sadiv, Mgr. R. Tomčík

11. Projekty
V rámci grantového systému MK SR bolo vyzberaných za dané obdobie 1455 kultúrnych
poukazov.
Zodpovední: Mgr. D. Wilgová, Ing. D. Kahanovská
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12. Medzinárodná a iná spolupráca
a) Mládežnícke observatóriom v Niepolomiciach v Poľsku (od roku 2005) – 1 aktivita
Záujem poľskej astronomickej mládeže o Slovensko opäť umožnil zorganizovať stretnutie na
pôde HaP. Programy v poľskom jazyku aj v tomto prípade presvedčili našich zahraničných
hostí, že sú v týchto končinách vždy vítaní a ich bezprostredný záujem o našu astronómiu, ale
aj kultúru, históriu a prírodu sú pre nás ustavične dobrou motiváciou pre udržanie výborných
vzájomných vzťahov. Tento rok nás navštívili členovia Klubu mladého bádateľa pod vedením
svojho vedúceho Szymona Pyteka. Bolo to veľmi zaujímavé stretnutie poľských
a slovenských detí, ktorých spoločným záujmom sú prírodné vedy. Veľká časť tohto stretnutia
sa niesla v znamení chemických a fyzikálnych pokusov. Návšteva trvala 4.-5.3.2017.
Publikum tvorili žiaci ZŠ Šmeralova a ZŠ Šrobárova.
Organizácia a spoluúčasť na programe: R. Kolivošková
účasť: 89
b) Katedra fyziky, matematiky a techniky FHaPV Prešovskej univerzity (zmluva od roku
2009).
- vzdelávanie domácich študentov v podmienkach planetária sa opiera o názornosť pri
aplikácii predovšetkým sférických súradníc a celkovej orientácii na hviezdnej oblohe.
Účasť je zahrnutá v časti: 1. Tematické exkurzie
- termíny cyklických aktivít formou spolupráce pri hosťovaní zahraničných študentov v
Prešove kolidovali so stavebnými prácami a boli dodatočné zrušené.
c) SAS pri SAV – 3 aktivity
Členom prešovskej pobočky astronomickej spoločnosti poskytuje HaP priestor na
organizované stretnutia a ponúka bezplatný vstup na podujatia. Keďže sa členovia SAS pri
SAV stretávajú raz štvrťročne, v tomto roku mali dve stretnutia v priestoroch HaP, kde sa
uskutočnili prednášky a jedno stretnutie bola exkurzia do Hvezdárne v Michalovciach
a Zemplínskeho múzea v Trebišove, kde sídli astronomický kabinet.
Organizácia: R. Kolivošková
d) Stredná odborná škola podnikania v Prešove (zmluva od roku 2011)
- pre zásadnú zmenu organizácie práce a nutnosť obmedzenia pohybu cudzích osôb pre
stavebné práce je spolupráca pozastavená
Spolupráca je postavená na umiestňovaní študentov z odboru turistického marketingu ako
praktikantov v prostredí špecializovaného kultúrneho zariadenia. Prax umožňuje získať
zručnosti v kontakte s klientmi HaP a oboznámiť sa s princípmi a mechanizmami fungovania
organizácie.
Reciprocita v službách je realizovaná v pomocných činnostiach pre HaP.
Organizácia: Mgr. V. Kolivoška
e) Stredná odborná škola Košická v Prešove (zmluva od roku 2014 )
Vzdelávanie v umeleckých odboroch na uvedenej škole je podporované dispozičnými
priestormi HaP, ktoré umožňujú zviditeľniť produkty, inštalovať výstavy a sprístupniť prácu
školy širšiemu okruhu verejnosti. Reciprocita je v tomto prípade garantovaná vítanou zmenou
s kvalitným prevedením premeny expozičného priestoru planetária.
Aktuálne: Univerzum - fotografická umelecká výstava otvorená k 6.10.2016 a sprístupnená
do termínu marec 2017.
Organizácia: Mgr. V. Kolivoška
f) Tromf Banská Bystrica – predajca optickej techniky a príslušenstva (od roku 2004)
Umiestnenie malých astronomických ďalekohľadov od predajcu Tromf v priestore HaP
umožňuje návštevníkom oboznámiť sa prostredníctvom našej poradenskej služby
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s dostupnými astronomickými prístrojmi. Dáva možnosť na predvedenie obsluhy,
manipulácie a prípadne aj napomôcť k samotnej kúpe malého astronomického teleskopu.
Ako protislužba sú poskytované predajcom pre HaP zľavy pri nákupe príslušenstva (slnečné
okuliare pre bezpečné pozorovanie Slnka, slnečná fólia Baader na výrobu filtrov
k ďalekohľadom a pod.)
Organizácia: Mgr. R. Tomčík, R. Kolivošková
13. Komunikácia v ďalších oblastiach
a) Účasť na akciách
Za dôležitú formu komunikácie považujeme našu účasť príp. aj vystúpenia na akciách,
organizovaných spriaznenými subjektmi.
Aktuálne:
marec: Hvezdáreň Humenné - AO Kolonica, seminár Kolofota
september (zapojenie celého odborného oddelenia na partnerskej akcii): KF PU v Prešove
v spolupráci s Českou a Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou - 19. ročník konferencie
(lektori: Grygar, Baláž, Podolský a Šebeň, Zentková, Zajac, Štefančínová, Csatáryová)
október: SÚH Hurbanovo, Seminár o vzdelávacích technikách
október: Hvezdáreň Humenné, AO Kolonica medzinárodná konferencia Kolos
-

účasť na akciách tohto druhu mala za cieľ konzultovať technické
a technologické možnosti s odkazom predovšetkým na planetárium

b) Podporná oblasť
Bezplatné prenájmy - potenciál organizácie v zmysle existencie príťažlivého a veľkorysého
usporiadania a zaujímavej oblasti špecializovaných činností radi sprístupníme aj pre túto
oblasť. Jedná sa o bezplatný vstup resp. prenájom, umožnený niektorým vybraným
subjektom.
- nebola využitá
Mediálna podpora - prostredníctvom webovej stránky HaP zverejňovaním avizovaných
podujatí podporili aktivity v oblasti: modelárstva, tradičných kultúrnych ceremoniálov
a ekológie.
Podpora v edičnej oblasti – reaguje na editorské aktivity, ktoré korešpondujú so sférou nášho
pôsobenia a sú pre ňu prínosom po odbornej a kultúrnej stránke. V tomto prípade
praktizujeme odporučenie diela na jeho zaradenie do edičného plánu Slovenskej ústrednej
hvezdárne.
Aktuálne: Jedná sa o vydanie materiálu, ktorý poukazuje na významnú historickú rolu mesta
Prešov v šírení rozhlasového a TV vysielania pre územie Slovenska. V začiatkoch tohto
diania nachádzame konkrétne vzťahy a prepojenia na vtedajšie astronomická observatórium.
Príprava diela zo strany HaP v r. 2016 bola vo fáze zatiaľ iba približného oboznámenia sa
s konceptom, v roku 2017 došlo k jeho dopracovaniu a nami bolo iniciované jednanie
o odbornej recenzii v réžii Slovenského technického múzea v Košiciach .
Podpora v kraji – naša činnosť na Hvezdárni Roztoky
Na základe dohody s vedením Podduklianského osvetového strediska vo Svidníku sme
kritickú situáciu v zabezpečovaní úloh pracoviska aj v minulom roku riešili vlastnými
personálnymi a finančnými zdrojmi. V určenom režime jedného odborného pracovníka je na
základe toho nariadená organizácia a výkon činností pre potreby svidníckeho pracoviska.
Činnosť za rok 2017 vyhodnocujeme samostatne.
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Prehľad popularizačno-vzdelávacích podujatí za rok 2017
Názov podujatia

Počet

Účasť

364

11 875

Školské exkurzie

247

8 994

Iné exkurzie

37

548

Rozprávkové sobotňajšie dopoludnia

46

1 715

Hudobné večery vo hviezdnej sále – HpHO

34

618

32

571

Externé: Vesmír

7

312

Kúzelná fyzika

3

140

Prednášky pre astronomické krúžky

22

119

12

544

Pravidelné - cyklické

5

54

Pravidelné – kampaň: EU solárne dni

4

134

Pravidelné – kampaň: Ekofest

1

6

Mimoriadne

2

350

6

153

Čo vieš o hviezdach? - okresné kolá

3

99

krajské kolá

3

54

5. Súťaže:
Vesmír očami detí – okresné kolo

1

757 prác

6. Výstavy

2

618

7. Iné akcie

12

399

1

18

1. Tematické exkurzie a programy
v planetáriu

2. Prednášky

3. Astronomické pozorovania pre verejnosť

4. Súťaže:

Valentín v planetáriu
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Názov podujatia

Počet

Účasť

Kampaň: Deň Zeme - externe

1

30

Kampaň: Hodina Zeme

1

33

1

115

-

-

-

-

-

-

-

-

Svetový kozmický týždeň

-

-

Klub mladých bádateľov – MOA Niepolomice
Poľsko

1

89

Prešovská detská univerzita 2017

5

104

-

-

Deň Prešovského samosprávneho kraja

1

N

Letný tábor v Rožňave

1

10

429

14 917

Externe: Dr. Jiří Grygar – Pluto nemá chybu
Medzinárodný deň hvezdární a planetárií
Kampaň: Svetový deň letectva a kozmonautiky
Deň detí s astronómiou
Noc na hvezdárni

Krajský seminár pre učiteľov a vedúcich AK

Celková návštevnosť spolu:

Spracovali: Mgr. Viliam Kolivoška, Renáta Kolivošková
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Činnosť Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku – vysunutého astronomického pracoviska
Roztoky sa v roku 2017 riadila podľa plánu činnosti na daný rok. Hlavným cieľom bola popularizácia
astronómie ako vedy prostredníctvom kultúrno – výchovných a vzdelávacích podujatí organizovaných
pre verejnosť, odborno – pozorovateľská činnosť a budovanie materiálno – technickej základne
organizácie.
KULTÚRNO – VÝCHOVNÁ, VZDELÁVACIA A POPULARIZAČNÁ ČINNOSŤ
Úlohou kultúrno – výchovnej, vzdelávacej a popularizačnej činnosti bolo sprostredkovať širokej
verejnosti fakty a zákonitosti z astronómie a príbuzných vied pomocou nasledujúcich podujatí.
1. Školské exkurzie
Školské exkurzie boli organizované ako doplňujúce aktivity k vyučovaniu astronómie, fyziky,
geografie a príbuzných predmetov na základných a stredných školách. Tvorili ich populárno –
vedecké a odborné prednášky. V rámci exkurzie sa účastníci oboznámili s činnosťou hvezdárne
a s technickým vybavením, ktorým hvezdáreň disponuje.
Počet uskutočnených akcií: 6
Počet účastníkov: 256
2. Expedície na hvezdáreň
Expedície sa organizovali za účelom podrobnejšieho spoznávania daných tém z astronómie, ako je
pozorovanie Slnka, pozorovanie meteorov a pozorovanie objektov nočnej oblohy. V rámci expedícií
odzneli aj prednášky na danú tému.
Počet uskutočnených akcií: 21
Počet účastníkov: 428
3. Prednášky organizované mimo pracoviska hvezdárne
Prednášky organizované mimo pracoviska hvezdárne sa konali hlavne v školách a to za účelom
popularizácie astronómie a v neposlednom rade aj za účelom popularizácie Hvezdárne v Roztokách.
Tématicky boli zamerané na významné dni astronómie a príbuzných vied, ako je napr.: Svetový deň
letectva a kozmonautiky, Deň Slnka, Deň Zeme a i..
Počet uskutočnených akcií: 3
Počet účastníkov: 48
4. Prednášky a pozorovania pre ubytovaných hvezdárne
Keďže Hvezdáreň Roztoky ponúka aj ubytovanie pre „astroturistov“, títo návštevníci mali možnosť
absolvovať program, ktorý im priblížil prácu astronómov. Takisto mali možnosť absolvovať
populárno – vedecké a odborné prednášky a pozorovanie práve viditeľných objektov na oblohe
pomocou ďalekohľadu. Nie všetci návštevníci absolvovali celý program, pretože nie vždy bola
možnosť pozorovania kvôli počasiu.
Počet uskutočnených akcií: 45
Počet návštevníkov: 1223
5. Pozorovania oblohy pre verejnosť
Pozorovaniu oblohy na Hvezdárni Roztoky boli vyhradené piatky, poprípade iné dni, ktoré sme volili
po dohode s návštevníkmi.
Počet uskutočnených akcií: 14
Počet účastníkov: 32
6. Astronomické súťaže
Vesmír očami detí je celoslovenská výtvarná súťaž, ktorú organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v
Hurbanove. Za okresy Svidník a Stropkov oblastné kolo organizuje Podduklianske osvetové stredisko,
vysunuté astronomické pracovisko Roztoky. Súťaž prebehla v piatich kategóriách. Z každej kategórie
postúpilo päť najlepších prác bez určenia poradia.
Počet akcií: 2
Počet účastníkov: 326
Počet návštevníkov výstavy: 493
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Čo vieš o hviezdach? je celoslovenská vedomostná astronomická súťaž, ktorú organizuje Slovenská
ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Astronomické pracovisko Roztoky organizuje okresné kolá za
okresy Svidník a Stropkov. Do krajského kola postúpili prví traja účastníci a následne najlepší
postúpili do celoslovenského kola.
Počet akcií: 2
Počet účastníkov: 7
METODICKÁ A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
V priebehu roka 2017 bola poskytovaná metodická pomoc materským, základným a stredným školám
hlavne v období súťaží „Čo vieš o hviezdach?“ a „Vesmír očami detí“. Publikačná činnosť bola
zameraná najmä na oblastné média a na internetovú stránku Podduklianského osvetového strediska vo
Svidníku. V rámci propagácie a informovanosti o práci na astronomickom pracovisku v Roztokách
sme pokračovali v uverejňovaní „Astronomického okienka“, v ktorom sme uverejňovali nielen
možnosť pozorovania práve viditeľných objektov, ale aj výsledky z pozorovacej činnosti na
astronomickom pracovisku v Roztokách a novinky z oblasti kozmonautiky, astronómie a im
príbuzných oboroch. Odborný pracovník poskytoval aj odbornú pomoc pri realizácii SOČ
(Stredoškolskej odbornej činnosti) Štefanovi Jackovičovi v oblasti zostavenia aparatúry a pozorovania
meteorov pomocou videokamery.
ODBORNÁ ČINNOSŤ
V roku 2017 sme pokračovali v pozorovaní medziplanetárnej hmoty, konkrétne meteorov, technikou
vizuálnou a aj pomocou videokamery. V rámci týchto pozorovaní patrime do siete IMO (International
meteor organization) a do siete CEMENet (Central Europe Meteor Network). Výsledky z týchto
pozorovaní zverejníme začiatkom roku 2018 na našej webovej stránke, keďže sme závislí od
napozorovaných dát aj z iných pozorovacích staníc. Ďalej sme v spolupráci s Jozefom Leškom v roku
2017 začali uverejňovať predpoveď slnečnej aktivity a takisto geomagneticku predpoveď, ktoré
pomáhajú najmä rádioamatérom a prevádzkovateľom družíc. Pozorovanie slnečnej fotosféry sa v roku
2017 nekonalo z dôvodu absencie a zaškolenia nového pracovníka.
BUDOVANIE MATERIÁLNO – TECHNICKEJ ZÁKLADNE
V roku 2017 boli zakúpené filtre a softvér na pozorovanie meteorov. Tieto položky priamo súvisia
s odborno-pozorovateľskou a náučno-propagačnou činnosťou pracoviska. Takisto sme pokračovali
v renovácii hlavného ďalekohľadu.
ZÁVER
Úlohy na kalendárny rok 2017 boli splnené. Spolu sa uskutočnilo 93 akcií, ktorých sa zúčastnilo 2806
účastníkov.
Mierny pokles návštevníkov bol zapríčinený, hlavne už vyššie spomínanou absenciou odborného
pracovníka, hlavne v prvých mesiacoch roka. No napriek tomu veľká časť návštevníkov navštívila
astronomické pracovisko aj kvôli spusteným pozorovacím programom. A hlavne na „astroturistov“ sa
chceme zamerať v budúcnosti a to spustením ďalších pozorovacích programov, ako je napr.
spektroskopické pozorovanie meteorov (umožňuje určiť aj zloženie meteoru). Ďalej by sme chceli
vybudovať ďalšiu pozorovateľňu, ktorá by slúžila najmä astrofotografom, pretože v dnešnej dobe,
ktorá je plná techniky, nemajú dostatok miesta na realizáciu. Astronomické pracovisko v Roztokách je
už dlhodobo prezentované ako jedno z najtmavších pozorovacích miest na Slovensku, čo dokazujú aj
posledné merania svetelného znečistenia, preto by sme chceli v roku 2018 na pracovisku nainštalovať
aj stály merač svetelného znečistenia.
So stratégiou zamerať sa hlavne na „astroturistov“ sme začali aktívne v roku 2015, čo sa nám aj
vyplatilo, pretože skoro všetci návštevníci mali záujem o astronomické aktivity na pracovisku, ako sú
pozorovania, odborno-popularizačné prednášky a pod., no žiaľbohu nie vždy to počasie dovolilo.
Ďalším ukazovateľom dobre zvolenej stratégie je aj to, že väčšina organizovaných akcií sa konala
priamo na astronomickom pracovisku, čo hovorí o tom, že po dlhom čase nechodíme za návštevníkmi,
ale návštevníci za nami.
Zvyšovať záujem o pracovisko plánujeme aj organizovaním rôznych expedícií, ktoré súvisia
s astronómiou, ako sú napr. astrofotografia, pozorovanie meteorov, cykloroztoky a i..
Spracoval: Mgr. Ján Sadiv
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B/ Odborno – pozorovateľská a technická činnosť
Odborno – pozorovateľská a technická činnosť je neoddeliteľnou súčasťou špecializovanej
kultúrno – výchovnej a vzdelávacej činnosti astronomických zariadení.
Poslaním bolo aj v roku 2017 splnenie úloh v odborno-pozorovateľskej oblasti a uspokojiť
nároky a pretrvávajúci záujem verejnosti o bezprostrednú účasť na pozorovaniach oblohy.
V technickej sfére práce je tu štandardná potreba zabezpečovať a modernizovať vybavenie
organizácie, využívané v rôznych oblastiach jej pôsobenia.
Odborné oddelenie v zmysle naplánovaných úloh a zohľadnení stavu mimoriadneho
pracovného režimu bolo zamerané na:
1. Oblasť slnečného výskumu
a) Pravidelné zakresľovanie slnečnej fotosféry s následným vyhodnotením kresby
a spracovaním z hľadiska aktivity až po stupeň jednotlivých relatívnych čísel.
Termín: priebežne denne
Realizovali: Mgr. R. Tomčík, R. Kolivošková, Mgr. J. Sadiv, M. Rázga
b) Pravidelné mesačné vyhodnotenie slnečnej aktivity do protokolov a ich zaslanie do
medzinárodných centier v Bruseli a Sezimovom Ústi.
Termín: priebežne mesačne - do dvoch dní nasledujúceho mesiaca
Realizoval: Mgr. R. Tomčík
c) Systematická koordinácia činnosti a zabezpečenia správneho chodu siete pozorovateľov
slnečnej fotosféry na území Slovenska. Výsledným produktom bude vydanie každoročného
periodika, v ktorom sú spracované a publikované pozorovania jednotlivých pozorovateľov.
Termín: priebežne, na základe požiadavky správy siete
Realizoval: Mgr. R. Tomčík
d) Prevádzkovanie online aplikácie na našej webovej stránke – Aktuálne relatívne číslo (RaF)
– okamžité a nepretržité uverejňovanie napozorovaného aktuálneho relatívneho čísla ®
a počtu fakulových polí (F) zo siete pozorovacích staníc.
Termín: priebežne, na základe požiadavky správy siete
Realizovali: Mgr. R. Tomčík, R. Šankvalier
Od novembra sme začali okrem uverejňovania aktuálneho relatívneho čísla na našich
webových stránkach s pravidelným uverejňovaním týždennej predpovede slnečnej a
geomagnetickej aktivity, ktorú pre nás vypracováva náš externý spolupracovník J. Leško.
Predpoveď bude uverejňovaná aj na našej novej webovej stránke.
2. Ďalšia odborná činnosť
a) V závislosti na astronomických podmienkach tvorba náplne a výkon verejných pozorovaní
Mesiaca, planét, hviezd a objektov Messierovho katalógu.
Realizovali: Mgr. R. Tomčík, Mgr. J. Sadiv
Podporné činnosti: P. Vaňo
Štandardná činnosť: priebežne 2 – krát za mesiac do júla 2017. Do začiatku rekonštrukcie
strechy a terasy pozorovateľne.
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b) Včasné reagovanie na výskyt mimoriadnych astronomických úkazov ako sú zatmenia
Slnka a Mesiaca, kométy príp. novy formou mimoriadnych pozorovaní a zverejnením
pripravovaných aktivít.
Realizovali: Mgr. R. Tomčík, Mgr. J. Sadiv
Podporné činnosti: P. Vaňo
Štandardná činnosť: priebežne, s výskytom astronomických situácii
c) V súvislosti s rozšírením a modernizáciou pozorovacieho vybavenia organizačne
a metodicky pripraviť a zaradiť pozorovania slnka (koróna, protuberancie, fotosféra) do:
- harmonogramu práce astronomických krúžkov,
- ponuky pre verejnosť a školské kolektívy v mesačných plánoch podujatí
a v operatívnych výzvach na stránke HaP,
- obsahu astronomického praktika v rámci spolupráce s KFMaT FHaPV PU.
Realizovali: Mgr. R. Tomčík, R. Kolivošková
d) Organizačne začleniť medzinárodnú iniciatívu Európske solárne dni do tradičného rámca
ponuky pre prihlásené exkurzie aj verejnosť - formou ponuky celodenného pozorovania slnka
Termín: 1.-15.máj
Organizovali a realizovali: Mgr. R. Tomčík, Mgr. J. Sadiv
Podporné činnosti: P. Vaňo, M. Rázga
e) Zapojiť sa do Ekofestu organizovaného Ekoparkom na Holej hore - formou ponuky
celodenného pozorovania slnka.
Termín: september
Organizovali a realizovali: Mgr. R. Tomčík, Mgr. J. Sadiv, M. Rázga
f) V súvislosti s modernizáciou pozorovacieho vybavenia organizácie realizovať fotografické
snímkovania oblohy, resp. objektov a úkazov.
- počas meteorárskych expedícii na hvezdárni v Roztokoch 21. - 23. apríla, 21. - 23. augusta a
20. - 22. októbra bolo zrealizované snímkovanie oblohy za účelom získania
multikompozičných záberov – startrails a širokouhlé snímkovanie častí oblohy za účelom
zachytenia stôp meteorov.
Termín: priebežne, v závislosti od pozorovacích možností
Realizovali: Mgr. R. Tomčík, Mgr. J. Sadiv
Vzhľadom na mimoriadny pracovný režim boli oblasti 2a, 2b, 2c od júla 2017 vzhľadom na
rekonštrukciu strechy a terasy pozorovateľne redukované.
Oblasť 2d Európske solárne dni boli aj napriek plánu umiestniť pozorovaciu techniku v teréne
uskutočnené na terase hvezdárne 1.-15. mája denne od 9.30 do 15.30hod.
3. Technická činnosť
a) Správa počítačovej siete – kompletný servis vrátane priebežného zálohovania dát
dôležitých pre činnosť jednotlivých oddelení organizácie.
Realizoval: R. Šankvalier
b) Propagácia a archivovanie
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– vykonávanie fotografických a príp. filmových záznamov o činnosti organizácie v priebehu
roka, systematické a priebežné triedenie materiálu.
Realizoval: P. Vaňo a kolektív
c) Obnova technického zariadenia - modernizácia zvukového reťazca v planetáriu.
Realizácia: R. Šankvalier, P. Vaňo – úloha nesplnená.
d) Obnova technického zariadenia prednáškovej siene:
- projekt komplexného riešenia zvukovej a obrazovej projekcie ako podklad pre zladenie
nového architektonického riešenia so súčasnými aj perspektívnymi potrebami pre oblasť
programovej ponuky ako aj ďalšieho využívania daného priestoru.
Realizoval: R. Šankvalier, P. Vaňo
e) Obnova technického zariadenia sietí:
- projekt kompletného internetového rozvodu v budove pre pripojenie jednotlivých priestorov
súčasne s plánovanou rekonštrukciou elektrických rozvodov
- projekt umiestnenia vysokorýchlostného internetu šíreného vzduchom.
Realizovali: R. Šankvalier, P. Vaňo a kol.
Na základe našich návrhov bol externe vypracovaný odborný projekt nového pripojenia
a rozvedenia internetu pomocou drôtových a bezdrôtových rozvádzačov do celej budovy
vrátane terasy budúcej pozorovateľne, ktorý bude zrealizovaný externou firmou v budúcom
roku.
4. Služby pre verejnosť
a) Správa webovej stránky organizácie – priebežné práce na: operatívnom zverejňovaní
aktualít, obmene mesačných plánov podujatí, zverejňovaní práce v krúžkoch, uverejňovaní
výsledkov odbornej práce a aktualizácii kozmonautiky a ročného plánu podujatí.
Realizácia: R. Šankvalier a kolektív
Od polovice roka začala príprava úplne novej web stránky, ktorú realizuje externý dodávateľ.
Kolektív pracovníkov pracoval na príprave podstránok, dátových súboroch, vizualizácii
a funkcionalite novej stránky, ako aj na prenesení niektorých podstránok a aplikácií do
nového webového rozhrania.
b) Poskytovanie konzultačných služieb na webovej stránke a telefonicky pri objasňovaní
a pomenúvaní aktuálnych javov, úkazov a dejov na oblohe.
Realizovali: pracovníci odborného oddelenia
c) Výkon poradenskej činnosti v oblasti manipulácie a využívania prenosných teleskopov.
Realizoval: Mgr. R. Tomčík
d) Nastavovanie barometrov a poskytovanie údajov týkajúcich sa aktuálneho tlaku vzduchu.
Realizoval: Mgr. R. Tomčík
Činnosti uvedené v bodoch b) – d) boli zabezpečované priebežne podľa požiadaviek
verejnosti.

Spracoval: Mgr. Roman Tomčík
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C/ TECHNICKO – HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ
Aktivity vykonávané v tejto oblasti podmieňujú riadne fungovanie organizácie v zmysle
zabezpečenia optimálnych technických a organizačných podmienok.
1) Vykonané práce na tomto úseku podliehali navyše potrebe zabezpečiť prevádzku
organizácie v podmienkach stavebnej činnosti a vo veľkej miere vyžadovali zapojenie celého
kolektívu. Osobitnú pozornosť vyžadovala organizácia vstupu skupinových návštev a ich
pohybu v areáli a v priestoroch budovy, plánovanie činnosti a komunikácia s verejnosťou
prostredníctvom webovej stránky.
Prevádzka navyše trpela na negatívne dopady výstavby a to v oblastiach ohrozenia majetku,
bezpečnosti a hygieny, čo vyžadovalo uskutočňovať práce pri:
- odstraňovaní prenikajúcej vody po intenzívnych zrážkach vo vnútorných priestoroch,
- operatívnych presunoch nábytku a ochrane zariadenia pred vodou a vlhkom,
- vysušovaní a likvidácii plesní,
- alternatívnom vyhrievaní priestorov pre verejnosť plynovými ohrievačmi.
2) Súbežne boli vykonávané práce na štandardných úlohách, naplánovaných pre oblasti:
a) Odborných prehliadok, skúšok a revízii na zariadeniach, ktorých prevádzkovanie upravujú
príslušné technické a právne normy – externá forma realizácie.
Realizoval: P. Vaňo
b) Bezpečnosti a bezporuchovosti elektrických zariadení.
Realizoval: P. Vaňo
Rozšírením tejto oblasti bola modernizácia sietí. Po schválení predloženej žiadosti
zriaďovateľovi o pridelenie prostriedkov sa začali
realizovať rekonštrukčné práce
elektrických sietí a inštalácia nového internetového rozvodu (štruktúrované siete).
V priebehu hodnotiaceho obdobia po verejnej súťaži (organizačný odbor PSK) a následne po
podpísanej zmluve so zhotoviteľom diela bolo pristúpené k rekonštrukcii elektrických
rozvodov. Z dôvodu našich výhrad voči nekvalitnému prevedeniu boli opravné práce
zhotoviteľom presunuté na začiatok roka 2018 a bol presunutý termín začatia druhej etapy
prác na internetovej sieti, resp. výstavbe štruktúrovaných sieti. Poslednou etapou
modernizácie by mala byť prekládka telefónnej prípojky.
Súčasťou modernizačných zmien je aj rozšírenie možností internetu na základe dojednania
podmienok vysokorýchlostného pripojenia. Zo strany budúceho dodávateľa došlo
k nainštalovaniu časti technológie pre napojenie do nových štruktúrovaných sietí.
Organizácia: Mgr. V. Kolivoška
c) Zmeny v účele využívania v miestnostiach kabinet a fotokomora. Jedná sa
o preusporiadanie zariadenia v zmysle odstránenia nefunkčných častí (skriňa diaprojektorov,
vodovodné armatúry).
Realizácia: M. Vaňo, externe
Podporné činnosti: kolektív
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d) Rekonštrukcie vodovodného pripojenia kotolne.
Organizácia: P. Vaňo
Realizácia: externe
e) úloha nesplnená - fixovanie kresiel v planetáriu. Účinný spôsob zamedzujúci otáčaniu
kresiel má napomôcť ich poškodzovaniu vplyvom prešúchania a záderov.
Realizácia. P. Vaňo
f) Údržby areálu organizácie vykonávaním sezónnych prác.
Realizácia: P. Vaňo
g) Výrezu starých a nezdravých stromov.
- úloha nesplnená. Nenašli sme zdroje pre splnenie podmienky pre výrez stromov, reálne
odškodniť mestskú zeleň sumou viac ako 5 000€.
Organizácia: Mgr. V. Kolivoška
Na základe verejnej súťaže (organizačný odbor PSK) a finančnej podpory zriaďovateľa sme
v minulom roku výrazne postúpili v modernizácii pozorovacieho vybavenia a to zakúpením
a inštaláciou 5 m ľahkej kupoly pre náš najmodernejší ďalekohľad.
3) Hospodárska činnosť
a) V súlade s pokynmi OK ÚPSK bol zriadený prístup k elektronickej schránke na
elektronickú komunikáciu s orgánmi verejnej moci.
Zodpovední: Mgr. D. Wilgová, Ing. D. Kahanovská
b) V súlade s ustanoveniami zákonov boli aktualizované smernice HaP:
Smernica o sociálnom fonde, Smernica o vnútornej kontrolnej činnosti, Smernica o nákupe
a výdaji materiálu, Smernica o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Smernica
o vykonávaní inventarizácie, Smernica o používaní služobného motorového vozidla, Smernica
o škodovom konaní a škodovej komisii a Smernica o poskytovaní osobných ochranných
pomôcok.
Zodpovedný: Mgr. D. Wilgová
c) Bola zahájená fáza vysporiadania časti pozemku v správe Fakultnej nemocnice
s poliklinikou v Prešove.
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C.1

PROJEKT „Obnova budovy a zníženie jej energetickej náročnosti –
Hvezdáreň a planetárium Prešov“

HLAVNÝ CIEĽ PROJEKTU
Predmetom projektu je realizácia opatrení na zníženie energetickej náročnosti v zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC PSK – Hvezdáreň a planetárium v Prešove. Výsledkom
projektu budú energetické opatrenia realizované v 2 stavebných objektoch v správe
prijímateľa a budú zamerané na zateplenie obvodového plášťa, zateplenie striech, výmenu
otvorových konštrukcií, zateplenie podláh nad exteriérom, inštaláciu systémov merania a
riadenia, výmenu svetelných zdrojov a svietidiel a inštaláciu obnoviteľných zdrojov.
Realizáciou opatrení je možné splniť cieľ znížiť spotrebu tepla na vykurovanie budov a zvýšiť
ich energetickú hospodárnosť. Zároveň bude dosiahnutý stav, že budovy splnia energetické
kritérium, kritérium minimálnych tepelnoizolačných vlastností a kritérium hygienické.
Výmenou okien, zateplením striech a obvodových plášťov objektov prijímateľ výrazne zníži
tepelné straty, náklady na energie a taktiež prispeje k znižovaniu produkcie skleníkových
plynov v zemskej atmosfére. Inštaláciou obnoviteľných zdrojov energie prispeje projekt k
zvýšeniu podielu OZE na celkovej spotrebe energie vo verejnej správe.
Z ekonomického hľadiska sa realizáciou dosiahne zlepšenie hospodárnosti prijímateľa
prostredníctvom úspor energie a zvýšenia energetickej efektívnosti budov zariadenia.
Jedná sa o operačný program Kvalita životného prostredia, projekt je spolufinancovaný
Európskou úniou a riadiacim orgánom je Ministerstvo životného prostredia SR.
Dátum začatia realizácie projektu: 05/2017
Dátum ukončenia realizácie projektu: 05/2018
Náklady oprávnené cez NFP: 644 737,05 EUR
Náklady – nadlimitné: 189 579,01 EUR
Celkové náklady realizácie projektu: 834 316,06 EUR
V roku 2016 prebehla v súčinnosti s implementačnou jednotkou PSK Elena
a Energetickým klastrom Prešovského kraja implementačná fáza projektu a 9. májom
2017 sme vstúpili do jeho realizačnej fázy.
Spracoval: Mgr. Viliam Kolivoška
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D/ Rozbor hospodárenia
1. Príjmy organizácie
a) rozpočet organizácie
Rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtu PSK na rok 2017 a na základe uznesenia
Z PSK č. 420/2016 zo dňa 12. decembra 2016 boli pre našu organizáciu určené bežné príjmy
vo výške 12 000 €.
V priebehu roka 2017 nám boli záväzné ukazovatele upravené takto:
 rozpočtové opatrenie zo dňa 16.10.2017, uznesenie Z PSK č. 591/2017
- úprava výšky vlastných príjmov

+ 3 000 €

Vlastné rozpočtové presuny a úpravy medzi položkami boli realizované podľa
skutočných potrieb organizácie.
b) príjmy k 31. decembru 2017
Skutočná výška príjmov k 31. decembru 2017 so ZF 46 predstavuje čiastku 19 274,06 €, čo
predstavuje 128,49 % z plánovaných príjmov na rok 2017.
Štruktúra príjmov

Plánovaný
rozpočet
12 000

Upravený
rozpočet
13 782

0

250

250,00

Refundácie

0

21

21,00

Úhrada predpísanej škody

0

10

10,08

Vratky

0

937

937,48

12 000

15 000

19 274,06

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb
(vstupné a predaj metodického materiálu)
Prenájom pozemku

SPOLU

Plnenie
18 055,50

Príjmy z vlastných zdrojov sú pre našu organizáciu ťažko ovplyvniteľné, nakoľko
závisia od návštevnosti školských skupín a jednotlivcov. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia
na budove organizácie, prevádzka organizácie bola v obmedzenom režime.

22

Prehľad tržieb v roku 2017
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1 000
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24 086,88

25 915,80
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27 192,55

19 378,87

EUR
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Štvrťročné plnenie tržieb v %

31,08%

33,68%

I. Q
II. Q

13,13%

III. Q

22,11%
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IV. Q

c) príjmy z iných zdrojov
Organizácia sa v I. štvrťroku 2017 zapojila do Dotačného systému Ministerstva
kultúry SR, dotačný podprogram 8.2 – Poukážkový systém podpory prístupu žiakov
a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám – kultúrne inštitúcie
Registrácia sa uskutočnila 14. marca 2017 a s platnosťou od 17. mája 2017 organizácia začala
prijímať kultúrne poukazy od žiakov základných a stredných škôl. K 31. decembru 2017
organizácia vyzbierala 1 455 ks kultúrnych poukazov v celkovej hodnote 1455 €.
Kultúrne poukazy za roky 2013 - 2017
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2. Výdavky organizácie
a) rozpočet organizácie
Rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtu PSK na rok 2017 a na základe uznesenia
č. 420/2016 zo dňa 12. decembra 2016 boli pre našu organizáciu určené bežné výdavky vo
výške 177 912,- €, z toho so ZF 41 vo výške 165 912 a so ZF 46 vo výške 12 000 €.
V priebehu roka 2017 nám boli záväzné ukazovatele upravené takto:
 rozpočtové opatrenie z 6.2.2017 – BV projekt „Obnova budovy“
(projektový manažér, energetický audit a certifikát, stála tabuľa)
+ 7 436 €
 rozpočtové opatrenie z 22.2.2017 – KV rekonštrukcia a modernizácia
elektroinštalácie a ľahkej kupoly ďalekohľadu
+ 26 000 €
 rozpočtové opatrenie z 22.2.2017 - KV projekt „Obnova budovy“
(spolufinancovanie kapitálových výdavkov)
+ 769 244 €
 rozpočtové opatrenie z 19.7.2017 – BV kultúrne poukazy
+ 307 €
 rozpočtové opatrenie z 21.9.2017 – KV dofinancovanie nadlimitných výdavkov
projekt „Obnova budovy“
+ 189 580 €
 rozpočtové opatrenie z 21.9.2017 – BV zvýšenie platov podľa Memoranda o úprave
platových pomerov zamestnancov vo verejnej sfére
+ 788 €
 rozpočtové opatrenie z 29.9.2017 – BV hmotná zainteresovanosť zamestnancov
+ 7 827 €
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rozpočtové opatrenie z 4.10.2017 – KV úprava výšky KV projekt „Obnova budovy“
- 146 111 €
rozpočtové opatrenie z 16.10.2017 – BV rekonštrukcia dátových rozvodov - 10 000 €
KV rekonštrukcia dátových rozvodov + 15 920 €
rozpočtové opatrenie z 11.12.2017 – BV kultúrne poukazy
+ 1 148 €

Vlastné rozpočtové presuny a úpravy medzi položkami boli realizované podľa
skutočných potrieb organizácie.
Celkové plnenie (pridelenie dotácie) za sledované obdobie je vo výške 522 240,71 €, z toho:
 ZF 41 BV
164 527,00 €
 ZF 41 KV
15 360,00 €
 ZF 46
12 000,00 €
 ZF 41 - BV – projekt
3 825,63 €
 ZF 41 - KV – projekt
130 666,92 €
 ZF 11GE - KV – projekt
9 720,31 €
 ZF 3AA1 - KV – projekt
165 245,24 €
 ZF 1AA2 - KV – projekt
19 440,61 €
 ZF 111 – kultúrne poukazy
1 455,00 €

2.1 Bežné výdavky
Štruktúra bežných výdavkov, ktoré organizácia vyčerpala k 31. decembru 2017 je nasledovná

- ZF 41

165 912

164 527

164 522,57

Čerpanie
rozpočtu
v%
100,00

- ZF 46

12 000

12 000

12 000,00

100,00

- ZF 111

0

1 455

1 455,00

100,00

- ZF 41 - projekt

0

7 436

3 825,63

51,45

177 912

185 418

181 803,20

98,05

Výdavky

SPOLU

Upravený
rozpočet

Schválený
rozpočet

Skutočnosť

610 – Výdavky na mzdy

SPOLU
- ZF 41
- ZF 46

Schválený
rozpočet
95 000
95 000
0

Upravený
rozpočet
96 673
96 673
0
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Skutočnosť
96 670,52
96 670,52
0

V súčasnej dobe je v organizácií zamestnaných 11 zamestnancov na hlavný pracovný pomer,
z toho 3 zamestnanci na kratší pracovný čas (2 poberatelia invalidného dôchodku a
1 poberateľ starobného dôchodku).
Dosiahnuté vzdelanie zamestnancov:
 6 zamestnancov - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (3 odborní pracovníci + 2
ekonomickí pracovníci a 1 technicko-hospodársky pracovník),
 3 zamestnanci – úplné stredoškolské vzdelanie + pomaturitné štúdium astronómie
(2 odborní pracovníci a 1 technicko-hospodársky pracovník)
 2 zamestnanci – úplné stredoškolské vzdelanie (technicko-hospodárski pracovníci).
Odmeňovanie zamestnancov sa uskutočňuje na základe zákona č. 553/2003 Z. z. pri výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:
 5 zamestnancov je odmeňovaných podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných
skupín zamestnancov (príloha č. 4)
 6 zamestnancov je odmeňovaných podľa základnej stupnice platových taríf
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (príloha č. 3).
Za účelom efektívneho využívania mzdových prostriedkov sa v organizácii uplatňujú
kumulované funkcie zamestnancov.
Tarifné platy zamestnancov sú mesačne vo výške 5 802,50 €, osobné a iné príplatky vo výške
1 350 €, príplatky za riadenie vo výške 235 €. Priemerná mzda za IV. štvrťrok 2017 je
718,04 €.
Organizácia v sledovanom období vyplatila odmeny zamestnancom za mimoriadne pracovné
úsilie, odmeny pri životnom jubileu vrátane odmien podľa Memoranda vo výške 10 882,50 €.
620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa
Schválený
Rozpočet
SPOLU
33 250
- ZF 41
33 250
- ZF 46
0
- ZF 41 - projekt
0

Upravený
rozpočet
34 295
33 304
0
991

Skutočnosť
34 289,53
33 298,90
0
990,63

Na položke poistné účtujeme poistné pre:
 zdravotné poisťovne
9 336,94 €
 Sociálnu poisťovňu
24 830,59 €
 príspevok do DDS
122,00 €
Zamestnávateľ prispieva svojim zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie
(DDS) čiastkou 2,- € pre 1 pracovníka na 1 mesiac.
630 – Výdavky na tovary a služby
Schválený
Rozpočet
SPOLU
49 162
- ZF 41
37 162

Upravený
rozpočet
54 188
34 288
26

Skutočnosť
50 580,66
34 290,66

- ZF 46
- ZF 41 - projekt
- ZF 111

12 000
0
0

12 000
6 445
1 455

12 000,00
2 835,00
1 455,00

Výdavky na tovary a služby sú rozpísané podľa jednotlivých položiek:

631-Cestovné
Schválený
Rozpočet
SPOLU
- ZF 41
- ZF 46

Upravený
rozpočet
500
0
500

Skutočnosť
367
131
236

366,92
131,00
235,92

Za sledované obdobie tohto roka zamestnanci organizácie uskutočnili 10 tuzemských
služobných ciest – porada riaditeľov kultúry PSK, konzultácia ohľadom rekonštrukcie
prednáškovej sály, seminár KOLOFOTA 2017, 3x meteorárska expedícia v Roztokách,
porada riaditeľov hvezdární, účasť lektora v detskom tábore, porada riaditeľov spojená so
seminárom a konferencia KOLOS 2017 a 1 zahraničnú služobnú cestu - konferencia
v Poľsku. .



Tuzemské cestovné náhrady
Zahraničné cestovné náhrady

344,72
20,22

632-Energie a komunikačné poplatky
Schválený
Rozpočet
SPOLU
13 300
- ZF 41
12 900
- ZF 46
400
- ZF 111
0

Upravený
rozpočet
20 603
18 919
229
1 455

Skutočnosť
20 603,27
18 918,92
229,35
1 455,00

Do výdavkov na energie zahŕňame spotrebu elektrickej energie, zemného plynu a vody.
Najväčšie výdavky sú vynaložené na vykurovanie budovy plynom a na elektrickú energiu,
vzhľadom na veľký počet prístrojov a zariadení, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzku
organizácie.
Výdavky na komunikačné poplatky tvoria telefónne poplatky za pevnú linku s DSL prípojkou, mobilný telefón a poštovné.
Výdavky na komunikačnú infraštruktúru tvoria poplatky za internet, e-mail a VUC
NET.
Slovenský plynárenský priemysel nám stanovil splátkový kalendár na rok 2017 vo
výške 13 668,- €. Organizácia z dôvodu rekonštrukcie budovy požiadala o zníženie
mesačných platieb od mesiaca august 2017. V mesiaci september prebehlo zúčtovanie
spotreby plynu za 01-08/2017 a SPP vyfakturoval nedoplatok vo výške 866,42 €. V mesiaci
január 2018 prebehlo zúčtovanie spotreby plynu za 09-12/2017 a SPP vyfakturoval
nedoplatok vo výške 422,05 €. Za vykurovaciu sezónu 2016 organizácia mala nedoplatok vo
výške 1 056,82 €.
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Východoslovenská energetika od 1.10.2016 zmenila frekvenciu odpočtu a fakturácie na
mesačnú s vyúčtovaním podľa skutočnej spotreby. Za 01-09/2016 mala organizácia
nedoplatok vo výške 160,31 €.
Výdavky podľa podpoložiek:
 elektrická energia a plyn
 vodné a stočné
 poštovné
 komunikačná infraštruktúra
 telekomunikačné služby

16 667,31 (80,90 % z RK 632)
1 234,05
302,20
1 910,51
489,20

633-Materiál

SPOLU
- ZF 41
- ZF 46

Schválený
Rozpočet
10 060
4 000
6 060

Upravený
rozpočet
6 471
119
6 352

Skutočnosť
6 471,38
119,58
6 351,80

Do výdavkov na materiál zahŕňame nákup kancelárskych a čistiacich potrieb, nákup
fotografického materiálu, nákup kníh do odbornej knižnice organizácie, nákup časopisov a
metodického materiálu, nákup pracovných odevov pre zamestnancov, nákup benzínu do
kosačky, nákup drobného materiálu na opravy a nákup drobného hmotného a nehmotného
majetku.
Výdavky podľa podpoložiek:
 výpočtová technika
 nákup prevádzkových strojov
 všeobecný materiál
 knihy, časopisy, nákup metodického materiálu
 pracovné prostriedky
 reprezentačné

125,90
678,30
1 602,56
3 993,04
12,80
58,78

V priebehu roka organizácia zakúpila:
 LED monitor,
 projektor do prednáškovej sály,
 plastové nádoby s vekom na archiváciu,
 ohrievače,
 regulátor napätia.
634-Dopravné

SPOLU
- ZF 41
- ZF 46

Schválený
rozpočet
1 400
700
700

Upravený
Rozpočet
1 204
506
698
28

Skutočnosť
1 204,49
506,09
698,40

Organizácia vlastní osobné motorové vozidlo značky ŠKODA FABIA COMBI (rok
nadobudnutia 2006) a prívesný vozík (rok nadobudnutia 1986).
Dopravné výdavky v organizácií tvorí:
 nákup pohonných hmôt,
 servis a údržba dopravy a výdavky s tým spojené,
 poistenie motorového vozidla, kde je zahrnuté povinné zmluvné poistenie (Allianz –
Slovenská poisťovňa), havarijné poistenie, poistenie proti odcudzeniu a poistenie do
zahraničia (Allianz – Slovenská poisťovňa)
 poplatky za parkovanie, karty, známky.
Výdavky podľa podpoložiek:
 pohonné hmoty
 servis
 poistenie
 karty, známky a poplatky za parkovanie

374,74
464 ,72
305,33
59,70

635-Údržba

SPOLU
- ZF 41
- ZF 46

Schválený
rozpočet
4 350
3 500
850

Upravený
Rozpočet
4 123
3 451
850

Skutočnosť
4 122,98
3 450,98
672,00

Údržba zahŕňa výdavky na údržbu a servis mzdového a účtovníckeho softvéru, opravy
prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, opravy výpočtovej techniky, údržbu
elektronického zabezpečovacieho systému (ochrana objektu) a údržbu budovy.
Výdavky podľa podpoložiek:





údržba interiéru
údržba softvéru
údržba prevádzkových strojov
údržba špeciálnych strojov

339,00
3 415,03
333,55
35,40

636-Nájomné
Schválený
rozpočet
SPOLU
- ZF 41
- ZF 46

Upravený
Rozpočet
100
0
100

Skutočnosť
415
173
242
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414,83
173,16
241,67

Nájomné organizácia platí za prenájom rohože umiestnenej vo vstupnej hale budovy, ktorá
slúži k zachytávaniu nečistôt. Zmluvu organizácia podpísala v roku 2005, kde cena prenájmu
bola stanovená na 40,50 Sk/týždeň (od roku 2009 1,34 EUR/ týždeň) .
Zmena ceny nájomného bola vykonaná:
 marec 2012 1,44 EUR/ týždeň
 máj 2014
1,54 EUR/ týždeň.

637-Služby

SPOLU
- ZF 41
- ZF 46
- ZF 41 - projekt

Schválený
rozpočet
19 452
16 062
3 390
0

Upravený
rozpočet
21 005
10 989
3 571
6 445

Skutočnosť
17 396,79
10 990,93
3 570,86
2 835,00

Výdavky na služby zahŕňajú platby za semináre a školenia, propagáciu a inzerciu,
revízie (elektrické zariadenia, plynová kotolňa, bleskozvody, komíny), služby požiarnej
ochrany, platby za ochranu objektu (Centrálny pult ochrany objektov OR PZ). Ďalej sú to
poplatky za vedenie účtov v banke, poplatky pre ochranný autorský zväz - SOZA, príspevok
zamestnávateľa na stravovanie, poistné majetku organizácie (Komunálna poisťovňa), prídel
do sociálneho fondu, odmeny pre zamestnancov mimopracovného pomeru a dane (daň
z nehnuteľnosti, komunálny odpad, koncesionárske poplatky).
Výdavky podľa podpoložiek:
 školenia, kurzy, semináre
 propagácia
 všeobecné služby – revízie
 špeciálne služby – EZS, PO, PZS
 náhrady – lekár. prehliadky
 štúdie, posudky
 poplatky a odvody – banke, SOZA
 stravovanie
 poistné majetku
 prídel do sociálneho fondu
 provízia – stravné lístky
 odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru
 dane
 služby v IKT

265,00
30,40
958,16
1 048,44
44,00
16,00
556,97
4 227,45
1 114,35
825,35
36,00
4 311,31
1 963,36
2 000,00

640 – Bežné transfery
Schválený
rozpočet
SPOLU
- ZF 41
- ZF 46

Upravený
Rozpočet
500
500
0

Skutočnosť
262
262
0
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262,49
262,49
0,00

Bežné transfery zahŕňajú platby vo forme nemocenských dávok (dočasná pracovná
neschopnosť), odstupného a odchodného pre zamestnancov.

2.2 Celkové zhodnotenie bežných výdavkov
Rozpočtová skupina
610 – Výdavky na mzdy
620 – Poistné a príspevok
zamestnávateľa
630 – Výdavky na tovary a
služby
640 – Bežné transfery
600 – Bežné výdavky

Výška v EUR Podiel v %
96 670,52
53,17
34 289,53

18,86

50 580,66
262,49
181 803,20

27,82
0,14
100,00

Percentuálny podiel bežných výdavkov

0,14
610
620
630
640

27,82

53,17

18,86

2.3 Kapitálové výdavky
Výdavky

Schválený
rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočnosť

- ZF 41

0

41 920

15 360,00

- ZF 41 - projekt

0

618 306

130 666,92

- ZF 11GE - projekt

0

9 720

9 720,31

- ZF 1AA2 - projekt

0

19 441

19 440,61

- ZF 3AA1 - projekt

0

165 246

165 245,24

0

854 633

340 433,08

SPOLU
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716 – Prípravná a projektová dokumentácia
Schválený
rozpočet
SPOLU
0
- ZF 41
0
- ZF 41 - projekt
0

Upravený
Rozpočet
10 200
600
9 600

Skutočnosť
10 200,00
600,00
9 600,00

Kapitálové výdavky boli použité na projektovú dokumentáciu pre rekonštrukciu dátových
rozvodov a úhradu nadlimitných výdavkov za vyhotovenie projektu dodatočných prác.
Kapitálové výdavky na projekt predstavujú úhradu projektovej dokumentácie dodatočného
riešenia stavby v rámci nadlimitných výdavkov pri realizácií rekonštrukcie budovy.

717 002 – Rekonštrukcia a modernizácia
Schválený
rozpočet
SPOLU
0

Upravený
Rozpočet
829 433

Skutočnosť
315 473,08

- ZF 41

0

26 320

0,00

- ZF 41 - projekt

0

618 306

121 066,92

- ZF 11GE - projekt

0

9 720

9 720,31

- ZF 1AA2 - projekt

0

19 441

19 440,61

- ZF 3AA1 - projekt

0

165 246

165 245,24

Kapitálový transfer bol pridelený na úhradu faktúr za stavebné práce, stavebný dozor
a nadlimitné výdavky za stavebné práce pre realizácii rekonštrukcie budovy v rámci projektu
ELENA.

717 003 – Prístavby, nadstavby a stavebné úpravy
Schválený
Upravený
rozpočet
Rozpočet
SPOLU
0
15 000
- ZF 41
0
15 000

Skutočnosť
14760,00
14760,00

Kapitálový transfer bol použitý na úhradu faktúry za inštaláciu ľahkej kupoly na terase
budovy.
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3. Pohľadávky a záväzky organizácie
Krátkodobé pohľadávky k 31.12.2017 sú vo výške 1 105,39 €.
 účet 318 – Pohľadávky z nedaňových príjmov – refundácia za odber elektriny vo výške
1 096,63 €,
 účet 335 – Pohľadávky voči zamestnancom vo výške 8,76 € - predpis manka za
úhradu PHM.
Krátkodobé záväzky k 31.12.2017 sú vo výške 156 679,51 € a evidujeme ich na týchto
účtoch:
 účet 321 – Dodávatelia – neuhradené faktúry v lehote splatnosti vo výške
146 121,54 €,
 účet 331 – Zamestnanci – mzdy za mesiac december 2017 vo výške 6 186,13 €,
 účet 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia – odvody za
mesiac december 2017 vo výške 3 804,05 €,
 účet 342 – Ostatné priame dane – odvod dane zo závislej činnosti z príjmu FO za
mesiac december 2017 vo výške 567,79 €,
Dlhodobé záväzky k 31.12.2017 evidujeme na účte 472 – Záväzky zo sociálneho fondu vo
výške 241,09 €.
Záväzky podľa rozpočtovej klasifikácie a doby splatnosti uvádzame v prílohe č. 2.

4. Majetok organizácie
Účet – Názov
018 – Drobný dlhodobý
nehmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
021 – Budovy, haly a stavby
022 – Stroje, prístroje a
zariadenia
023 – Dopravné prostriedky
028 – Drobný dlhodobý hmotný
majetok
029 – Ostatný dlhodobý
hmotný majetok
031 – Pozemky
Dlhodobý hmotný majetok

Stav majetku
k 1.1.2017

Prírastky (+)
Úbytky (-)

Stav majetku
k 31.12.2017

1 343,03

0

1 343,03

1 343,03

0

1 343,03

267 706,15

0

282 466,15

220 838,35

- 812,92

220 025,43

13 689,85

0

13 689,85

39 807,92

- 3 704,69

36 103,23

6 841,96

0

6 841,96

796,65
549 680,88
33

0
-4 517,61

796,65
545 163,27

750/5 - Drobný hmotný majetok
750/6 - Drobný nehmotný
majetok
OTE

32 529,49

+ 674,90
- 2 566,72

30 637,67

2 010,25

0

2 010,25

14 132,60

Drobný majetok

48 672,34

+ 375,89
- 787,74
+ 1 050,79
-3 354,46

13 720,75
46 368,67

Inventarizácia nehmotného a hmotného majetku organizácie a odbornej knižnice bola
vykonaná so stavom k 31.10.2017. Stav majetku a knižnice k 31.12.2017 bol upravený
o prírastky a úbytky.
Dokladová inventúra a inventúra zásob, bankových účtov, pohľadávok a záväzkov bola
vykonaná so stavom k 31.12.2017.
Stav
k 1.1.2017

Názov
Knižnica
Materiál na sklade
- pohonné hmoty
- čistiaci
- kancelársky
- technický
Ceniny
- poštové známky
- stravné lístky - Doxx
Bežné účty

Stav
k 31.12.2017

5 078,59
580,97
7,09
110,94
441,96
20,98
709,90
80,90
629,00
11 429,92

5 520,74
588,66
19,85
115,83
414,74
38,24
966,70
62,30
904,40
10 893,26

Pravidelne každý štvrťrok bola vykonávaná inventarizácia pokladne a cenín.
Inventarizácia u osôb pracujúcich so vstupenkami a materiálom na zúčtovanie bola
vykonávaná pravidelne každý mesiac.

5. Mimorozpočtové účty
5.1 Sociálny fond
Položky

EUR

Počiatočný stav

165,44

Tvorba – povinný prídel

835,35

Použitie

759,70

z toho:
- stravné
- odmena pri životnom jubileu
Konečný stav

659,70
100,00
241,09
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5.2 Podnikateľská činnosť
Hvezdáreň a planetárium v Prešove počas roka 2017 podnikateľskú činnosť nevykonávala.

6. Celkové zhodnotenie
Organizácia v roku 2016 dosiahla bežné príjmy v celkovej výške 19 274,06 EUR,
výdavky v sledovanom období predstavovali hodnotu 176 522,57 EUR.
Organizácii boli pridelené kapitálové výdavky vo výške 16 360,- € na úhradu
projektovej dokumentácie na rekonštrukciu dátových rozvodov v budove HaP a inštaláciu
ľahkej kupoly na terase budovy.
Organizácia začala s realizáciou rekonštrukcie a modernizácie elektroinštalácie,
dokončenie prác sa presúva do roku 2018.
V súvislosti s implementáciou projektu „Obnova budovy a zníženie jej energetickej
náročnosti“ boli organizácii poskytnuté finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške
3 825,63 EUR a na kapitálové výdavky finančné prostriedky vo výške 325 073,08 EUR.
.
Celkové zhodnotenie nákladov a výnosov
Položky
Náklady za sledované obdobie

Stav
k 31.12.2017
210 356,18

Stav
k 31.12.2016
218 625,89

Výnosy za sledované obdobie

208 408,62

200 196,41

- 1 947,56

-18 429,48

Výsledok hospodárenia pred zdanením

Spracovala: Mgr. Dagmar Wilgová
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Záver
Hvezdárske pozorovateľské aktivity sa s našim mestom spájajú už od polovice 16. storočia
a rokom 2017 táto tradícia opäť o čosi pokročila. Sme veľmi radi, že toto môžeme povedať,
pretože význam toho slova „tradičné“ zároveň skrýva aj pojmy a spojenia, ako sú: nadšenie,
záujem, obetavosť - a predovšetkým chuť pracovať.
Snažili sme sa aj v tomto roku odvádzať dobrú prácu, a či sa nám to darilo, to môžu posúdiť
naši návštevníci, medzi ktorými veríme že je aj dosť priaznivcov.
Ďakujeme.

Mgr. Viliam Kolivoška
riaditeľ HaP v Prešove
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