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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 2019 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.
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A/ Popularizačno - vzdelávacia činnosť
1. Tematické programy v planetáriu

počet: 521

účasť: 16 020

Táto oblasť je štruktúrovaná z viacerých hľadísk: organizované skupiny, verejnosť, vekové
zaradenie, témy a tiež termíny akcií, pričom tvorí najpodstatnejšiu časť objemu prijatých
návštevníkov.
S prihliadnutím na objektívne charakteristiky jednotlivých typov podujatí nasledujúci prehľad
nám dáva obraz o kvalite spracovania a pestrosti tém ale aj o rezervách našej programovej
ponuky.
Školské exkurzie (skupiny)
Iné exkurzie (skupiny)
Exkurzie k 50. výročiu Apolla 11
Rozprávkové sobotňajšie dopoludnia
Rozprávkové akcie – jarné prázdniny
Rozprávkové akcie – letné prázdniny
Rozprávkové akcie – jesenné prázdniny
Rozprávkové akcie – zimné prázdniny
Náučné večerné programy
Náučné večerné programy – k 50. výročiu Apolla 11
6
Náučné večerné programy – k 50. výročiu Apolla 11
Náučné večerné programy v anglickom jazyku
Hudobné večery vo hviezdnej sále – HpHO

počet: 319
počet: 38
počet:
3
počet: 57
počet: 22
počet: 32
počet: 2
počet: 4
počet: 10
počet: 1
počet:
1
počet:
2
počet: 30

účasť: 11 230
účasť:
321
účasť:
85
účasť:
2 336
účasť:
605
účasť:
423
účasť:
47
účasť:
123
účasť:
224
účasť:
39
účasť:
52
účasť:
18
účasť:
569
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spojené s pozorovaním čiastočného zatmenia Mesiaca – účasť (52) zahrnutá v bode 3.
Astronomické pozorovania pre verejnosť
Vyhodnotenie:
a) Školské skupiny zasluhujú našu najväčšiu pozornosť, programová ponuka je hodnotná a
pestrá, aktuálne postrádame tému - pohyby zeme, prednášková sieň.
b) Rozprávkové sobotňajšie dopoludnia – pretrvávajúca vysoká návštevnosť (priemer 41) aj
zo širšieho okolia Prešova nabáda na priebežnú obnovu a rozširovanie programovej ponuky
(optimálne jeden nový program za obdobie jedného roka). Počet akcií 57 odráža potrebu
zdvojenia projekcie v prípadoch prekračovania kapacity priestoru, súčasne znižuje priemer na
akciu.
c) Rozprávkové akcie počas prázdnin – vysoká účasť rovnako podporuje stratégiu
programovej tvorby.
d) Náučné večerné programy – vzhľadom na vzdelávací charakter a v porovnaní so záujmom
v minulosti je priemerná návštevnosť 22 osôb veľmi uspokojivá.
e) Náučné večerné programy v anglickom jazyku – je novinkou v letnej prázdninovej ponuke,
orientovaná na zahraničných návštevníkov nášho regiónu.
f) Hudobné večery vo hviezdnej sále – Hudba pod hviezdnou oblohou (HpHO) sú z hľadiska
návštevnosti pre prešovské planetárium významným formátom a jedinečným produktom
vlastnej programovej tvorby v sieti planetárií na Slovensku aj v Čechách.
2. Prednášky a iné prezentačné formy:

počet: 28

účasť: 669

a) pre astronomické krúžky:
- aktuálne v činnosti iba krúžok pre starších žiakov
Vedúci krúžku: Mgr. R. Tomčík

počet: 13

účasť: 128
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b) pre školy a organizácie:
EarthKam - workshop
Workshop na fotografické
orbitálnych prostriedkov.
- bez aktivít
Zodpovedný: Mgr. J. Sadiv

počet: 0
účasť : 0
snímkovanie povrchu Zeme z obežnej dráhy s využitím

Kúzelná fyzika
Prezentácia experimentov z rôznych oblastí fyziky
Realizácia: externe - Mgr. M. Figura

počet: 2

účasť: 91

Pristáli sme na Mesiaci
- k 50. výročiu pristátia Apolla 11 na Mesiaci
Realizácia: Mgr. J. Sadiv

počet: 2

účasť: 72

Zachráňme noc
- participácia na akcii Spišský Jeruzalem
Realizácia: Mgr. J. Sadiv
Expedície na Hvezdárni v Roztokoch

počet: 4

počet: 3
počet: 3

účasť: 300

účasť: 35
účasť: 30

dňoch 30.4-2.5. pozorovania – meteory, Messierove objekty
Akcia určená členom
astronomických krúžkov pri HaP v Prešove, Hvezdárni
v Michalovciach a pre verejnosť v rámci projektu Hvezdárne v Roztokoch „Padajúca
hviezda alebo meteor“, podporeného Fondom na podporu umenia. Účasť je vedená 30 osôb
na každej z troch tematických prednášok vrátane zástupcov z uvedených organizácií.
-v

- v dňoch 9.-11.8. pozorovania meteorického roja Perzeidy
Vizuálne pozorovanie meteorov
Tohtoročné pozorovanie meteorov ovplyvňovalo najmä počasie a prítomnosť Mesiaca na
oblohe počas najväčšej aktivity jednotlivých rojov.
Lyridy
Počet záznamov: 128 z toho 72 rojových
Perzeidy
Počet záznamov: 443 z toho 276 rojových
Realizácia: Mgr. R. Tomčík, Mgr. J. Sadiv
c) pre verejnosť
Tradičné:
Svetový deň letectva a kozmonautiky

počet: 1

účasť: 13

Košické výpravy do vesmíru – v sérii Stretnutia s osobnosťami, Ing. J. Baláž PhD. prezentoval
prácu Ústavu experimentálnej fyziky v Košiciach v účasti na vývoji európskych kozmických
sond.
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3. Astronomické pozorovania pre verejnosť

počet: 8

účasť: 347

Pravidelné astronomické pozorovania
Pozorovania večernej oblohy - bez aktivít
Kampane
a) Hodina Zeme - 24. marec ekologická kampaň
počet: 1
účasť: 65
Akcia plánovaná s umiestnením na námestie počas jednohodinového pohasnutia verejného
a individuálneho nočného osvetlenia. Aktuálne na hvezdárni. Súčasťou akcie bol program
v planetáriu Jarná obloha.
Realizoval: Mgr. J. Sadiv
Podpora: R. Kolivošková, P. Vaňo
b) Európske solárne dni – 1.-15. máj pozorovacia kampaň
- pre nepriazeň počasia bez aktivít
Organizácia: Mgr. V. Kolivoška
Zodpovední: Mgr. R. Tomčík, Mgr. J. Sadiv

počet: 0

účasť: 0

c) Spišský Jeruzalem 24.-26. máj kultúrno-výchovný festival počet: 1
Organizácia: Mgr. V. Kolivoška
Realizovali: Mgr. R. Tomčík, Mgr. J. Sadiv
Podpora: M. Vaňo

účasť: 50

d) Ekofest september ekologická aktivita
počet: 3
účasť: 130
- pozorovania Slnka ako súčasť programu akcie organizovanej Ekoparkom na Holej hore
Realizovali: Mgr. R. Tomčík, Mgr. J. Sadiv, R. Novysedlák
Podpora: M. Vaňo

Mimoriadne
Úplné zatmenie Mesiaca
počet: 1
účasť: 3
- dňa 21. januára; účasť na podujatí ovplyvnená priebehom úkazu počas skorých ranných
hodín
Realizovali: Mgr. R. Tomčík, Mgr. J. Sadiv
Podpora: M. Vaňo
Čiastočné zatmenie Mesiaca
počet: 1
účasť: 52
- dňa 16.-17. júla; pozorovanie spojené s večerným programom v prednáškovej sieni
a planetáriu – Projekt Apollo, Letná obloha.
Realizoval: Mgr. J. Sadiv
Podpora: M. Vaňo, R. Kolivošková
Tranzit Merkúra popred slnečný disk
počet: 1
účasť: 47
- dňa 11. novembra; denné pozorovanie ojedinelého úkazu doplnené prednáškou.
Realizovali: Mgr. R. Tomčík, Mgr. J. Sadiv,R. Novysedlák
Podpora: M. Vaňo
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4. Súťaže
a) Čo vieš o hviezdach?
počet kôl: 6 (3+3)
účasť: 132
- v dňoch 19. – 21.3 a 15. -17.4.; vedomostná súťaž na úrovni okresného a krajského kola
Celoštátne kolo súťaže zabezpečovala Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo,
za Prešovský kraj sa súťaže zúčastnili deviati súťažiaci.
Obsahovú náplň okresného a krajského kola súťaže pripravili:
- I. kategória Renáta Kolivošková
- II. kategória Mgr. Roman Tomčík
- III. kategória Mgr. Ján Sadiv
Podporné činnosti: Mgr. D. Wilgová, G. Némethiová, P. Vaňo, R. Šankvalier.
Koordinátor: R. Kolivošková
b) Vesmír očami detí
počet kôl: 1
účasť: 593 výtvarných prác
- v mesiacoch od decembra do marca; výtvarná súťaž na úrovni okresných kôl (Prešov,
Poprad).
Zodpovedná: R. Kolivošková
Podporné činnosti: Mgr. J. Sadiv, Mgr. V. Kolivoška
5. Výstavy

počet: 2

Stála expozícia – účasť zahrnutá v rámci podujatí konaných na pôde HaP (mimo VOD)
a)
Vesmír očami detí (VOD) - účasť zahrnutá v podujatiach organizovaných na pôde
HaP (v období od konca marca do júla približne 7 000 návštevníkov)
Realizoval: R. Kolivošková, Mgr. V. Kolivoška
b) Virtuálna výstava VOD - odbornou porotou vyhodnotené práce
celoslovenského kola boli umiestnené na stránku organizácie.
Realizoval: Mgr. J. Sadiv, R. Šankvalier

postupujúce do

Akcie nezrealizované pre plánovanú stavebnú činnosť:
Tradičné:
a) Kozmický dizajn
- je priestor pre vystavovanie umeleckých diel od autorov predovšetkým z nášho regiónu a je
reagovaním na iniciatívu Svetový kozmický týždeň, vyhlasovaný v termíne 4.-10. október.
b) Fotografická umelecká výstava SOŠ Košickej
- príležitosť vystaviť práce študentov pre školu je zároveň vítanou možnosťou rôznym
spôsobom kreovať náš expozičný priestor.
c) Mimoriadna:
Andy Warhol
- iniciatíva PSK v premiestnení časti expozície Múzea Andyho Warhola v čase
prebiehajúceho hokejového šampionátu do priestorov Šarišskej galérie nás motivovala
k jednaniu o vystavení diel v našom expozičnom priestore v inom vyhovujúcom termíne.
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6. Iné akcie

počet: 5

účasť: 786

Tradičné:
a) Valentín v planetáriu - 13. február
počet: 1
účasť: 66
- (k 14. aprílu – Valentín) kampaň Týždeň na podporu manželstva. Na požiadanie
koordinátora podporovaného PSK sme do súbežnej fotografickej súťaže venovali dve
publikácie Prešov z neba, ktorá obrazovo a informačne napomáha v propagácii nášho mesta,
vrátane HaP.
b) Deň hvezdární a planetárií
počet: 1
účasť: 342
- dňa 17. marca; koordinovaná akcia na propagáciu činnosti astronomických zariadení sa
odráža v ponuke programov a aktivít na podporu čo najširšej účasti detských a dospelých
návštevníkov
c) Deň Zeme – 22. apríl
počet: 1
účasť: 2
- dňa 26. apríla; nízka priemerná
účasť mohla byť aktuálne ovplyvnená aj zlou
informovanosťou verejnosti vplyvom poruchy pri zobrazovaní pozvánky na akciu na webovej
stránke organizácie
d) Deň detí s astronómiou – k Medzinárodnému dňu detí – 1. jún
počet: 1
účasť: 310
- dňa 2. júna; pestrá paleta programov a aktivít pre našich malých návštevníkov. Maľovanie,
modelovanie a vypúšťanie raketiek a k tomu dve vystúpenia M. Figuru s Kúzelnou fyzikou.
e) Deň PSK
počet:1
účasť: 66 (+47)
- dňa 12. novembra; návštevníkom (66) sme ponúkli voľný vstup v rámci dopredu
nahlásených exkurzií a rovnako tak sme v predvečer akcie a v súvislosti s ňou nespoplatňovali
vstup na pozorovanie prechodu Merkúra popred slnečný disk. Účasť na pozorovaní (47)
vyhodnotená v bode 3. Astronomické pozorovania pre verejnosť
7. Programová ponuka
a) Na ceste okolo Slnka – prednášková sieň, program pre mladších žiakov
- úloha nesplnená
Realizácia: autor programu – Mgr. V. Kolivoška
b) Édith Piaf – hudobný program v planetáriu
- úloha plnená v prvom polroku, vykonané práce na úrovni vyhotovenia scenáru v príprave
na štúdiovú nahrávku. Pred koncom roka je hlasová nahrávka
finalizovaná
a zosynchronizovaná s hudbou, sú pripravené aj obrazové predlohy na výrobu upravovaných
diapozitívov.
Realizácia: autor programu – R. Kolivošková
c) drobné rekonštrukčné práce na programoch
Realizácia: R. Šankvalier
Nad rámec plánu:
a) v prvom polroku príprava na zásadnú zvukovú rekonštrukciu (obnovu) dvoch programov
v prednáškovej sieni – Putovanie vesmírom a Rozhovory o vesmíre .
Realizácia: úprava scenára a organizácia nahrávania: R. Kolivošková, audiomix: R.
Šankvalier
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b) V druhom polroku zaradený do programovej ponuky obnovený program Putovanie
vesmírom.
Realizoval: Mgr. J. Sadiv
V programovej tvorbe sme zaznamenali úspech v podobe ocenenia programu na pôde
filmového festivalu ASTROFILM 2020 v Piešťanoch. Najvyššie ocenenie odbornej poroty
získal krátky snímok od Jána Sadiva HĽADÁME TMU.
8. Metodická a poradenská činnosť, služby, propagácia a informovanie verejnosti
a) priebežne vykonávaná činnosť v oblasti metodickej a poradenskej
na konzultačnú činnosť pri písaní bakalárskych prác,
Realizácia: odborné oddelenie

s odkazom aj

b) pokračovanie v štruktúrovaní novej webovej stránky
Úloha bola plnená v rozsahu informácií a obrazového dotvorenia nášho webového sídla.
Realizoval: Mgr. V. Kolivoška
Nad rámec plánu:
c) v priestoroch aj na webe sme oživili tradíciu Marec - mesiac knihy, kde sme
prostredníctvom zaujímavých zliav upútali záujem verejnosti o niektoré knižné tituly a
publikácie (Prešov z neba, Storočia astronómie v Prešove, Hviezdny tulák, Astronomická
ročenka, Astronomické oko). Mimoriadne sa predalo spolu 38 ks kníh.
Propagácia kraja a mesta:
viď. bod 6. Iné akcie, e) Deň PSK
viď. bod 12. Spolupráca s inými subjektmi b) Mládežnícke observatóriom v Niepolomiciach
v Poľsku (od roku 2005)
9. Edičná činnosť a ponuka prevzatých materiálov
a) Mimoriadné
Astronomická abeceda
- metodický materiál pre mladších žiakov ZŠ bol vydaný v náklade 1 500 ks.
Realizácia: Renáta Kolivošková
Obrazová časť: externe
Tradičné:
b) Astronomický informátor – 1,2,3,4,5 a 6/2019.
Periodikum určené pre verejnosť, zasielané členom Slovenskej astronomickej spoločnosti
informuje v rozsahu dvoch mesiacov o programovej ponuke HaP a o dianí na oblohe.
Realizácia: R. Kolivošková, Mgr. J. Sadiv, Mgr. R. Tomčík
c) 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 2018 v náklade 45 kusov.
Tento materiál je zverejnený na webovej stránke HaP.
Realizácia: Mgr. R. Tomčík
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d) Záujem verejnosti podmienil dotlač vlastných materiálov:
Prílohy ku programom (Jarná obloha, Letná obloha, Jesenná obloha, Zimná obloha a Obloha
nad nami), Doplňovačky pre každého, Programová ponuka, Astronomické hlavolamy,
Kozmické hlavolamy, Mapa severnej hviezdnej oblohy, Sada pohľadníc a maľovanky
Vesmírne otázniky.
V druhom veľkom náklade bola po piatich rokoch zrealizovaná dotlač materiálu Alžbetkin
vesmír - externe.
Zodpovedná: Mgr. D. Wilgová
Podporné činnosti: G. Némethiová, P. Vaňo, R. Kolivošková
e) Priebežne, podľa finančných možností, sa v súlade s plánom dopĺňala literatúra do
odbornej knižnice HaP a nakupoval metodický materiál, ktoré vydávajú ďalšie astronomické
zariadenia: Astronomická ročenka, Astronomický kalendár, astronomické plagáty (Planéty
slnečnej sústavy, Vesmír, Svetlo a Mapa hviezdnej oblohy), Astronomické oko, skladačka
Všetko, čo je dobré vedieť o vesmíre a 3D materiály.
Zodpovedná: Mgr. D. Wilgová
Podporné činnosti: G. Némethiová, P. Vaňo, R. Kolivošková
Nad rámec plánu
boli vypracované podklady pre vyhotovenie dvoch (pre organizáciu celkom nových)
propagačných predmetov s názvom „HaP v Prešove“ : turistická známka v náklade 90 ks a
magnetka v počte 300 ks.
Realizácia: Mgr. J. Sadiv, Mgr. R. Tomčík
10. Krúžková činnosť
V prvom polroku pracovali dva krúžky pre mladších a starších žiakov. Ich činnosť (na pôde
HaP) bola v druhom polroku pozastavená pre plánované stavebné úpravy v interiéri.
Aktivity krúžkov sú zaznamenané v bode 2. Prednášky a iné prezentačné formy:
a) pre astronomické krúžky
b) pre školy a organizácie - Expedície na Hvezdárni v Roztokoch
Zodpovední: Mgr. R. Tomčík, R. Kolivošková

11. Projekty
Kultúrne poukazy - na Grantový systém MK SR bol podaný projekt Kultúrne poukazy na rok
2019. V mesiacoch apríl až november sa vyzbieralo od žiakov na základných školách 4883
kusov kultúrnych poukazov
Realizácia: Mgr. D. Wilgová, Ing. D. Kahanovská, G. Némethiová
12. Spolupráca s inými subjektmi
a) v sieti astronomických zariadení na Slovensku s dôrazom na pozíciu SÚH v Hurbanove
- predovšetkým koordinácia pri niektorých druhoch akcií a aktivít (Deň hvezdární
a planetárií, súťaže).
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b) Mládežnícke observatóriom v Niepolomiciach v Poľsku (od roku 2005)
- dňoch 26.-29.4. sme na základe pozvania boli účastní Konferencie k 40. výročiu sekcie
pozorovaní pozícií a zákrytov PTMA (Poľsko, Varšava) prostredníctvom príspevku
o cezhraničnej spolupráci.
Vystúpenie: R. Kolivošková
- 5. októbra sme sa na základe pozvania zúčastnili osláv 100. výročia založenia PTMA
(Polskiego Towarzystwa Milośników Astronomii), obohatených verejnou štvorhodinovou
prezentáciou na jednom z námestí Krakowa - Kúzelná fyzika od nášho spolupracovníka
Michala Figuru.
Účastníci: riaditeľ HaP, R. Kolivošková
- 26.-29. apríla sme sa na základe pozvania zúčastnili oslavy 40. výročia SOPIS – sekcia
pozorovania zákrytov v rámci Poľského združenia amatérskych astronómov. Na tejto
konferencii sa zúčastnili pozorovatelia zo všetkých kútov Poľska a keďže konferencia bola
medzinárodná, pozvaní boli aj zástupcovia z Nemecka a Slovenska.
Našou úlohou bolo odprezentovať spoluprácu medzi Slovenskom a Poľskom v oblasti
pozorovania zákrytov a upozorniť na veľmi dobre sa rozvíjajúcu sa spoluprácu medzi PL
a SR aj v ďalších oblastiach našich astronomických aktivít.
Účastník: R. Kolivošková - prezentácia
- 6.12. bol na požiadanie Dr. Bogdana Wszolka – majiteľa Astronomického observatória
Kráľovnej Jadwigi v Rzepienniku Biskupim zaslaný článok o práci HaP v Prešove. Materiál
do pripravovaného prvého čísla novovzniknutého astronomického periodika Annale
Astronomii Novej bol ponúknutý redakcii v poľskom jazyku.
Realizácia: R. Kolivošková
c) Katedra fyziky, matematiky a techniky FHaPV Prešovskej univerzity (zmluva od roku
2009).
- bez aktivít
d) SAS pri SAV
- služby členom prešovskej pobočky astronomickej spoločnosti (prednášky, návštevy iných
pracovísk); aktuálne bola pri zapojení pracovníkov organizácie (aj nečlenov SAS)
zorganizovaná návšteva pracoviska v Žiari nad Hronom, vybaveného v minulom roku novým
digitálnym projektorom oblohy.
Realizácia: R. Kolivošková
e) Stredná odborná škola podnikania v Prešove (zmluva od roku 2011)
- pre plánované výluky v prevádzke neiniciované aktivity pre poskytovanie odbornej praxe
v odbore kultúrny manažment
Realizácia: riaditeľ
f) Stredná odborná škola Košická v Prešove (zmluva od roku 2014 )
- pre plánované výluky v prevádzke neiniciované aktivity pre oblasť výstavníctva
Realizácia: riaditeľ
g) Tromf Banská Bystrica – predajca optickej techniky a príslušenstva (od roku 2004)
- priebežne podľa záujmu verejnosti poskytované poradenstvo v rámci dostupnosti
pozorovacieho vybavenia
Realizácia: Mgr. R. Tomčík, Mgr. J. Sadiv
Podpora: R. Kolivošková
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h) Európske solárne dni – koordinátor aktivít na podporu využívania solárnej energie
registrácia a následná propagácia akcie prostredníctvom poskytnutých materiálov
a predmetov. viď. bod 3. Astronomické pozorovania pre verejnosť Európske solárne dni
Realizácia: Mgr. R. Tomčík
i) 4 Sport – organizátor športových aktivít
V rámci organizácie medzinárodných turnajov sme športovo-marketingovou agentúrou
prizývaní do spolupráce týkajúcej sa kultúrnej stránky pobytu účastníkov športových akcií
v našom meste.
j) Národný týždeň manželstva – iniciatíva na podporu manželstva
viď. bod 6. Iné akcie
Spoluprácu s inými subjektmi praktizujeme aj v mediálnej oblasti, kde prostredníctvom
podstránky Kultúra v kraji resp. HaP aktuálne zverejňujeme plánované aktivity, nám
doručené vo forme elektronických plagátov. Jedná sa predovšetkým o akcie PSK, organizácie
PSK a mesta Prešov a niektoré spriaznené inštitúcie (Sklad soli pod Technickým múzeom
v Košiciach).
Celková návštevnosť spolu:
Počet podujatí:

571

počet návštevníkov:

18 547

Prehľad jednotlivých popularizačno-vzdelávacích podujatí je v nasledujúcej tabuľke:

Prehľad v plnení plánovaných popularizačno-vzdelávacích a kultúrnych
podujatí na rok 2019
Počet

Účasť

521

16 020

Školské exkurzie

319

11 230

Iné exkurzie

38

321

3

85

Rozprávkové sobotňajšie dopoludnia

57

2 336

Prázdninové akcie – jar

22

605

Prázdninové akcie – leto

32

423

Názov podujatia
1. Tematické exkurzie a programy
v planetáriu

Exkurzie k 50. výročiu Apolla 11

11

Prázdninové akcie – jeseň

2

47

Prázdninové akcie – zima

4

123

Náučné večerné programy

10

224

Náučné večerné programy – k 50. výročiu Apolla 11

1

39

Náučné večerné programy – k 50. výročiu Apolla 11
6
(spojené s pozorovaním č. zatmenia Mesiaca)

1

52

Náučné večerné programy v anglickom jazyku

2

18

30

569

28

669

Pre astronomické krúžky

13

128

Kúzelná fyzika - workshop

2

91

-

-

2

72

4

300

– mimo HaP

3

35

Pohľady na oblohu Expedícia II. – mimo HaP

3

30

Košické výpravy do vesmíru

1

13

8

347

Pravidelné - cyklické

-

-

Pravidelné – kampaň: Hodina Zeme

1

65

Pravidelné – kampaň: EU solárne dni- Deň
Európy 2

-

-

Úplné zatmenie Mesiaca4

1

3

Čiastočné zatmenie Mesiaca6

1

52

Pravidelné – kampaň: Spišský Jeruzalem
(Slnko) – mimo HaP

1

50

5

Hudobné večery vo hviezdnej sále – HpHO
2. Prednášky

EarthKam – workshop – mimo HaP
Pristáli sme na Mesiaci -k 50. výročiu Apolla 11
– mimo HaP

Zachráňme noc- Spišský Jeruzalem
Pohľady na oblohu Expedícia I.

– mimo HaP

Svetový deň letectva a kozmonautiky

3. Astronomické pozorovania pre verejnosť

12

Pravidelné – kampaň: Ekofest– mimo HaP

3

130

Tranzit Merkúra popred slnečný disk

1

47

6

132

Čo vieš o hviezdach? - okresné kolá

3

85

krajské kolá

3

47

1

593

1

593

2

-

2

7 000

5

786

1

66

1

342

1

2

1

310

-

-

-

-

-

-

1

66

571

18 547

4. 1.Súťaže - vedomostná

4. 2. Súťaže - výtvarná:
Vesmír očami detí – okresné kolo
5. Výstavy
Vesmír očami detí 1
6. Iné akcie (pravidelné , kampaň)
Valentín v planetáriu
Medzinárodný deň hvezdární a planetárií
Deň Zeme – environmentálny program
Deň detí s astronómiou
Noc na hvezdárni3
Svetový kozmický týždeň3
Krajský seminár pre učiteľov a vedúcich AK3
Deň Prešovského samosprávneho kraja
Celková návštevnosť spolu:
1

účasť zahrnutá v podujatiach organizovaných na pôde HaP (v období od konca marca do
júla približne 7 000 návštevníkov), v počte 2 je zahrnutá virtuálna výstava na stránke HaP
2
nevhodné pozorovacie podmienky
3
akcie neuskutočnené pre plánované rekonštrukčné práce
4
účasť ovplyvnená termínom pozorovania – 2. hodina po polnoci
5
akcia presahuje kalendárny rok, údaj uvádza návštevnosť iba v tomto roku
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6

akcia zostavená s: 1/Náučné večerné programy - k 50. výročiu Apolla 11 a 3/ Čiastočné
zatmenie Mesiaca. Účasť zarátaná k 3.Astronomické pozorovania pre verejnosť.
Spracovanie údajov: G. Némethiová, R. Kolivošková
Vypracoval: Mgr. Viliam Kolivoška
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B/ Odborno – pozorovateľská a technická činnosť
Odborno – pozorovateľská činnosť v našej organizácii nadväzuje na dlhodobú históriu
predovšetkým slnečných odborných pozorovaní a ako potrebná platforma sa uplatňuje pre
oblasť popularizácie astronómie.
Cieľom našej práce v roku 2019 bolo splnenie úloh v odborno-pozorovateľskej oblasti a
uspokojiť nároky a pretrvávajúci záujem verejnosti o bezprostrednú účasť na pozorovaniach
oblohy. Pozorovania však boli kvôli nedostatkom rekonštrukcie budovy značne obmedzené
alebo presunuté mimo areál HaP v Prešove.
V technickej sfére práce je tu štandardná potreba zabezpečovať a modernizovať vybavenie
organizácie, využívané v rôznych oblastiach jej pôsobenia.
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, Mgr. J. Sadiv, R. Kolivošková
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 on-line 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
e) Digitalizácia slnečných zákresov a aktualizácia centrálnej databázy
Termín: priebežne
Zodp.: Mgr. R. Tomčík
2. Ďalšia odborná činnosť
a) V závislosti na astronomických podmienkach tvorba náplne a výkon
pozorovaní Mesiaca, planét a objektov Messierovho katalógu.
Organizácia: Mgr. R. Tomčík, Mgr. J. Sadiv
Podporné činnosti: P. Vaňo
Štandardná činnosť: priebežne 2 – krát za mesiac
Kvôli stavebne nevhodnému usporiadaniu priestoru pozorovania nerealizované.
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verejných

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 situácií
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
Organizácia: Mgr. R. Tomčík, Mgr. J. Sadiv, R. Kolivošková
Kvôli stavebne nevhodnému usporiadaniu priestoru pozorovania neboli realizované.
d) V súvislosti s modernizáciou pozorovacieho vybavenia
fotografické snímkovania oblohy, resp. objektov a úkazov.
Termín: priebežne, v závislosti od pozorovacích možností
Realizovali: Mgr. R. Tomčík, Mgr. J. Sadiv

organizácie

realizovať

e) Vykonávať analýzy dynamiky javov na Slnku a výsledky zverejňovať na webovej stránke
organizácie v časti
predpovede slnečnej a geomagnetickej aktivity (služba pre
rádioamatérov, resp. slnko ako fenomén vo vplyve na pozemský život).
Termín: priebežne
Realizovali: Mgr. J. Sadiv a externá spolupráca
Nad rámec plánu
bola uskutočnená príprava samostatnej monitorovacej stanice na sledovanie preletov
meteorov a to na úrovni zakúpenia a inštalácie sledovacej kamery a uloženie kabeláže pre
napojenie na PC. Zakúpený bol tiež software pre vyhodnocovanie dát.
Sprevádzkovanie je podmienené úpravou elektroinštalácie a plánujeme ho uskutočniť
v budúcom roku.
Realizovali: Mgr. J. Sadiv – Mgr. R. Tomčík, P. Vaňo
3. Technická činnosť
a) Správa počítačovej siete – kompletný servis vrátane priebežného
dôležitých pre činnosť jednotlivých oddelení organizácie.
Úloha priebežne plnená.
Realizácia: R. Šankvalier

zálohovania dát

b) Propagácia a archivovanie
– vykonávanie fotografických a príp. filmových záznamov o činnosti organizácie v priebehu
roka, systematické a priebežné triedenie materiálu.
Úloha priebežne plnená.
Realizácia: P. Vaňo
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c) 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.
(úloha prenesená z minulého roka)
Úloha priebežne plnená.
V čase projektovej prípravy stavebnej časti priestoru je ujasnená schéma technickej podpory
audiovizuálnej prevádzky.
Realizácia: Mgr. R. Tomčík, R. Šankvalier, P. Vaňo
Nad rámec plánu:
d) Po splnení minuloročnej úlohy (e) Rekonštrukcia elektrického pripojenia pre svit hviezd
v projektore planetária - za účelom prispôsobiť projektor ZKP 2 pre elektrické pripojenie
novým konštrukciám žiaroviek bola splnená úloha v prevádzke otestovať a zabezpečiť
dostatočné množstvo žiaroviek s primeranou životnosťou.
Realizácia: P. Vaňo
e) so zámerom zásadným spôsobom modernizovať prídavnú projekciu k hlavnému
projektoru ZKP boli vykonané v spolupráci s externým konzultantom skúšky špeciálneho
dataprojektora, s pozitívnym zistením
možnosti nahradiť opotrebovaný systém
diaprojektorov.
Realizácia: Odborné oddelenie
f) nákup nového DVD prehrávača SONY na projekciu v prednáškovej sieni.
Realizácia: Mgr. R. Tomčík, P. Vaňo
g) nákup ôsmych PC – príprava PC siete na prechod na nový operačný systém Windows 10.
Realizácia: R. Šankvalier
h) nákup novej farebnej tlačiarne pre ekonomicko-hospodárske oddelenie.
Realizácia: R. Šankvalier
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
b) Poskytovanie konzultačných služieb na webovej stránke, na sociálnych sieťach
a telefonicky pri objasňovaní a pomenúvaní aktuálnych javov, úkazov a dejov na oblohe.
Realizácia: pracovníci odborného oddelenia
c) Výkon poradenskej činnosti v oblasti manipulácie a využívania prenosných teleskopov.
Služby sú priebežne poskytované: bod 12. Spolupráca s inými subjektmi, Tromf Banská
Bystrica – predajca optickej techniky a príslušenstva.
Realizácia: Mgr. R. Tomčík
Podporné činnosti: R. Kolivošková
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d) Nastavovanie barometrov a poskytovanie údajov týkajúcich sa aktuálneho tlaku vzduchu.
Realizácia: Mgr. R. Tomčík

Spracoval: Mgr. Viliam Kolivoška
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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 a s dôrazom na
dodržiavanie zákonnosti prevádzky.
V súvislosti s vplyvmi stavebných prác na fasáde a strechách budovy z roku 2018 nastala
potreba údržbových prác na interiéri pracoviska, na čom vo významnej miere participovali
zamestnanci organizácie. Súbežne bolo nutné zachovať plnenie zavedených štandardných
úloh.
1. Priebežne boli plnené úlohy pre zabezpečenie:
a) základných prevádzkových podmienok vybraných technických zariadení – obsluha
kotolne a zabezpečenie čistoty a hygieny,
b) zákonnosti prevádzky vybraných technických zariadení - odborných prehliadok,
skúšok a revízii na zariadeniach, ktorých prevádzkovanie upravujú príslušné technické
a právne normy, vrátane požiarnej bezpečnosti,
c)

zákonnosti v oblasti ochrany zdravia, bezpečnosti a požiarnej bezpečnosti,

d) prevádzkovej bezpečnosti a bezporuchovosti – elektrických a plynových zariadení,
vybavenia hygienických zariadení a ostaného servisného príslušenstva,
e)

organizácie a údržby priestorov, ich zariadenia a vybavenia,

f)

prevádzky služobného motorového vozidla,

g) údržby areálu organizácie vykonávaním sezónnych a priebežných prác,
h) likvidácie nefunkčných zariadení a opotrebovaného materiálu v súlade s platnou
legislatívou a nadväznosti na stanovisko inventarizačnej komisie.
Úlohy splnené v celom rozsahu požiadaviek.
Nad rámec plánu:
- zabezpečenie odvetrávania baterkárne fotovoltaiky úpravou vstupných dverí,
- čistenie pozemku po stavebnej činnosti a následná likvidácia odpadu objednaným odvozom
na skládku,
- rekultivácia terénu priľahlého pozemku a zatrávňovanie,
- rozšírenie miest na státie motorových vozidiel zriadením štrkových plôch (nešírenie
spevnených plôch so zreteľom na zadržiavanie zrážkovej vody).
Realizácia: P. Vaňo, ekonomicko-hospodárske oddelenie
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2. Ďalšie úlohy v tejto oblasti sú spojené s jednorazovým obstarávaním externých služieb
pre oblasti:
a) požiarnej bezpečnosti
Predmetom prác v tomto prípade je výmena nevyhovujúceho prepojenia garáže a budovy
za certifikované požiarne dvere.
V prvom polroku bola úloha v štádiu prípravy nového verejného obstarávania, po tom čo
predchádzajúce verejné obstarávanie nenaplnilo v predložených ponukách dodržanie
zákonných noriem platných pre danú oblasť.
Na konci roka ostáva úloha nesplnená v štádiu objednania služby a plnenie je dohodnuté
s dodávateľom na január 2020.
- úloha nesplnená
b) zachovania bezbariérovosti v prístupe k službám pre našich klientov v súlade s platnými
predpismi o prevádzkovaní vyhradených technických zariadení.
Zrealizovaná bola výmena pôvodného predpisovo nespôsobilého zariadenia za nové
vyhovujúce.
- úloha splnená
c) plného sfunkčnenia priestoru terás a účinnej podpory demonštračných techník pre
potreby verejných pozorovaní.
Plánované bolo dovybavenie pôvodnej a novej terasy o elektropríslušenstvo v systéme
existujúcej novej elektroinštalačnej siete.
- úloha plnená
na úrovni iba čiastočného dovybavenia elektropríslušenstvom pre
nezodpovedný prístup externého dodávateľa pri realizácii diela.
d) prevádzky planetária počas výpadkov v dodávke elektrickej energie
Jedná sa o využitie novo sprevádzkovanej fotovoltaiky pri vyhotovení záložného elektrického
obvodu v systéme novej elektroinštalačnej siete za účelom zabezpečiť plynulý priebeh
podujatí aj pri mimoriadnych situáciách vo vonkajšej rozvodnej sieti.
Zadanie sme predložili už v prvých mesiacoch roka a to niekoľkým potenciálnym
dodávateľom, do úrovne ocenenia resp. vyhodnotenia ponúk sa napriek tomu táto úloha
nedostala. Plnenie úlohy presunieme na obdobie budúceho roka.
- úloha nesplnená
e) obnovy interiéru expozičného priestoru
Realizácia úlohy s ohľadom na havarijný stav obkladov pri ich 35 ročnom užívaní.
Podmienka stavebnej pripravenosti dotknutých priestorov nie je splnená pre zatekanie
strechy a plnenie úlohy je z tohto dôvodu presunuté na budúci rok.
- úloha nesplnená
f) obnovy interiéru v podobe vertikálnych žalúzií
Jedná sa estetizáciu prostredia a ochranu pred prudkým slnečným svitom,
pričom
zohľadňujeme aj potrebu tlmiť svetelné prechody predovšetkým pri vstupe a výstupe
z planetária. Nadväzujeme na tento druh úprav priestorov z minulého roka.
- úloha nesplnená. Plnenie úlohy je viazané na ukončenie plánovaných stavebných prác pri
obnove interiéru.
g) opravy výstupu na terasu
V prvom polroku iniciovaná náprava nevyhovujúceho stavebného riešenia pri výstupe na
terasu hvezdárne v rozsahu projektovej dokumentácie, finančného krytia a objednania služby.
Samotná realizácia prebehla v poslednom štvrťroku roku 2019.
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Z rozpočtu na chod organizácie v uplynulom roku boli pre oblasť TH hradené:
- kompletná rekonštrukcia omietok a maľoviek s výnimkou priestorov dielne a priestoru pod
planetáriom, čistenie priestorov,
- kompletná rekonštrukcia protikoróznej ochrany kupoly planetária – nový náter,
- výmena opotrebovaných dverí v kancelárii (výmena pôvodných dverí),
- nákup komody do prijímacej kancelárie,
- modernizácia náradia a servisných pomôcok (parný čistič, kôš na separáciu odpadkov,
autonabíjačka),
- modernizácia dielenského náradia - príklepová vŕtačka, brúska, laserový zameriavač
(náhrada meracieho pásma),
- obnova zariadenia zasadacej miestnosti (výmena pôvodného zariadenia zo starej hvezdárne
zo 70-tych rokov) – nákup 10 stoličiek,
- obnova sedenia pre zamestnancov (po cca 15 rokoch) – 9 kresiel do kancelárií a 1 kreslo pre
operátora planetária,
- obnova vybavenia kotolne pre umiestnenie predpísanej dokumentácie,
- nákup reklamného stojana – Áčka, pre výjazdové akcie s ďalekohľadmi.
Na zabezpečenie prevádzky a rovnako tak aj ekonomiky prevádzky malo značný vplyv
dianie v externej oblasti a žiaľ táto sféra vniesla do fungovania organizácie množstvo
rušivých momentov.
PROBLÉMOVÉ OBLASTI PRI PREVÁDZKOVANÍ BUDOVY - SÚHRNNE:
- neplnenie záväzkov týkajúcich sa záruky na práce pri : Obnova budovy a zníženie
energetickej náročnosti (Obnova budovy)
1) opakované zatekania do budovy spôsobené zlým stavom striech a príslušenstva striech ako
aj z hľadiska bezpečnosti a funkčnosti nevhodné prevedenie klampiarskych prác. Dôsledkom
sú poškodené omietky.
2) nefunkčné napojenia niektorých vykurovacích telies. Dôsledkom je obmedzenie
vykurovacej kapacity.
Nedostatky neboli odstránené aj napriek mnohým písomným urgenciám adresovaných
dodávateľovi.
- priebežne vznikajúce poruchové stavy na technológii fotovoltaiky. Tento druh chýb
poškodzuje hospodárenie organizácie v oblasti úhrad za energie a ohrozuje naplnenie
povinnej kvóty na podiel vyrobenej energie, ku ktorej nás zaväzuje zmluva o nenávratnom
finančnom príspevku. Do ďalšieho obdobia navyše hrozí aj vysoká nákladovosť
prevádzkovania poruchového zariadenia po uplynutí záručnej doby.
- liknavosť zo strany externých dodávateľov:
1) pri odstránení chýb na vyhotovení liatej betónovej podlahy v priestore kupoly pre nový 30
cm ďalekohľad.
2) v príprave na napojenie ochrany spomenutého priestoru v sieti novo inštalovaného
signalizačného zariadenia na ochranu majetku.
V dôsledku toho a s prispením už spomenutých chýbajúcich elektrických zariadení sme
v celom období uplynulého roka boli nútení z ponuky činností vylúčiť verejné astronomické
pozorovania.
3) v reagovaní na výzvy na odstránenie opakovaných chýb nového signalizačného zariadenia
na ochranu majetku,
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3)
v reagovaní na našu výzvu na vyladenie regulácie vykurovania v novom modulovom
systéme regulácie (Obnova budovy):
- chyby na stránke organizácie (chyby v zobrazovaní informácií, nefungujúce aplikácie).
Dôsledkom je výpadok resp. dezinformácia v oslovení verejnosti k účasti na akciách, strata
kreditu hvezdárne v oblasti poskytovania základných informácií.
- problematické spojenie v mobilnej sieti vplyvom novej konštrukcie budovy. Naša žiadosť
na operátorov o súhlas na realizáciu opatrení v zmysle zosilnenie signálu v priestoroch
budovy bola odmietnutá.
- problematická údržba nerezového zábradlia na terase hvezdárne. Dodávateľ (pri Obnove
budovy) garantuje zamedzenie poškodeniu povrchu predmetného príslušenstva tzv. náletovou
koróziou pri dodržaní minimálne štvrťročného intervalu pomerne náročnej údržby pastovaním
a leštením zložitej konštrukcie o celkovej dĺžke viac ako 60 m.
V súlade s touto požiadavkou pre výkon predpísaných prác plánujeme v budúcom roku nákup
elektrickej leštičky.
- v zmysle zabezpečenia účelu využívania budovy je problematické udržanie
pozorovateľného obzoru pri existencii výškových prekážok v susedstve – stromy,
komíny, budovy
- vysoká početnosť úhynu vtáctva pri nárazoch na budovu. Stav je spôsobený (v rámci
opatrení na Obnove budovy) inštaláciou okenných výplní s vyššou odrazovou schopnosťou.
Tento negatívny vplyv na živú prírodu v našom blízkom okolí plánujeme po opatreniach
z roku 2019 eliminovať umiestnením ďalších výstražných symbolov na presklenú časť fasády.

Zodpovední: Mgr. V. Kolivoška, Mgr. D. Wilgová
Podporné činnosti: Ing. D. Kahanovská

Spracoval: Mgr. Viliam Kolivoška
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D/ Rozbor hospodárenia
1. Príjmy organizácie
a) rozpočet organizácie
Rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtu PSK na rok 2019 a na základe uznesenia
Z PSK č. 132/2018 zo dňa 10. decembra 2018 boli pre našu organizáciu určené bežné príjmy
vo výške 21 000 €.
Vlastné rozpočtové presuny a úpravy medzi položkami boli realizované podľa
skutočných potrieb organizácie.
b) príjmy k 31. decembru 2019
Štruktúra príjmov, ktoré organizácia dosiahla k 31. decembru 2019 je nasledovná:

21 000

21 000

34 644,18

Čerpanie
rozpočtu
v%
164,97

- ZF 111

0

4 883

4 883,00

100

- ZF 3AA1

0

0

27 985,70

0

- ZF 3AA2

0

0

3 292,43

0

21 000

25 883

70 805,31

164,97

Príjmy
- ZF 46

SPOLU

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočnosť

Príjmy z vlastných zdrojov sú pre našu organizáciu ťažko ovplyvniteľné, nakoľko závisia
od návštevnosti školských skupín a jednotlivcov. Položky ZF 46 obsahujú aj preplatok za
plyn.
212 – Príjem z vlastníctva
Schválený
rozpočet
SPOLU
- ZF 46

Upravený
rozpočet
0
0

Skutočnosť
250
250

250,00
250,00

Príjem z vlastníctva predstavuje úhradu za prenájom pozemku na základe zmluvy
o prenájme so Slovenským hydrometeorologickým ústavom v Bratislave pre zrážkomernú
stanicu.
223 – Príjem za platby za tovar a poskytnuté služby
Schválený
Upravený
rozpočet
rozpočet
SPOLU
21 000
20 750
- ZF 46
21 000
20 750

Skutočnosť
32 748,23
32748,23

Príjem predstavuje platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vstupné a predaj
metodického materiálu).
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292 – Ostatné príjmy
Schválený
rozpočet
SPOLU
- ZF 46

Upravený
rozpočet
0
0

Skutočnosť
0
0

1 645,95
1 645,95

Ostatné príjmy tvorí:
 položka dobropisy, ktorá predstavuje úhradu faktúry za nevyužité služby mobilného
operátora za rok 2018,
 položka vratky obsahuje preplatok za vyúčtovanie plynu za rok 2018,
 položka úhrada predpísanej škody zahŕňa úhradu za manko na pohonných hmotách za
rok 2018 .
Príjmy podľa podpoložiek:
 dobropisy
 vratky
 iné nedaňové príjmy

24,16 €
1 613,01 €
8,78 €

312 – Transfery bežné v rámci verejnej sféry
Schválený
rozpočet
SPOLU
0
- ZF 111
0
- ZF 3AA1 (EÚ)
0
- ZF 3AA2 (ŠR)
0

Upravený
rozpočet
4 883
4 883
0
0

Skutočnosť
12 867,75
4 883,00
7 144,25
840,50

Transfer zo štátneho rozpočtu predstavuje prijatie grantu z Ministerstva kultúry SR za
kultúrne poukazy.
V roku 2019 prišla refundačná platba za realizáciu projektu „Obnova budovy a zníženie
jej energetickej náročnosti“- bežné transfery zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov EÚ vo
výške 7 984,75 Eur.
322 – Transfery kapitálové v rámci verejnej sféry
Schválený
Upravený
rozpočet
rozpočet
SPOLU
0
- ZF 3AA1 (EÚ)
0
- ZF 3AA2 (ŠR)
0

Skutočnosť
0
0
0

23 293,38
20 841,45
2 451,93

V roku 2019 prišla refundačná platba za realizáciu projektu „Obnova budovy a zníženie
jej energetickej náročnosti“- kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov EÚ vo
výške 23 293,38 Eur.
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Prehľad tržieb v roku 2019

7 000
6 561,70
6 500
6 000
5 500
5 000
4 385,93
4 500
4 209,30
3
473,74
4 000
3 500
3 043,203 138,50
2 737,42
3 000
2 500
1 762,50
2 000 1 631,01
1 502,11
1 358,00
1 500
835,50
1 000
500
0

Štvrťročné plnenie tržieb v %
27,40%
35,43%

I. Q
II. Q

25,75%
11,42%

III. Q
IV. Q

c) príjmy z iných zdrojov
 Organizácia sa v I. štvrťroku 2019 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. februára 2019 a s platnosťou od 15. apríla 2019
organizácia začala prijímať kultúrne poukazy od žiakov základných a stredných škôl.
K 31. decembru 2019 organizácia vyzbierala 4 883 ks kultúrnych poukazov v celkovej
hodnote 4 883,- Eur.
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Kultúrne poukazy za roky 2015 - 2019
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2. Výdavky organizácie
a) rozpočet organizácie
Rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtu PSK na rok 2019 a na základe uznesenia
Z PSK č. 132/2018 zo dňa 10. decembra 2018 boli pre našu organizáciu určené bežné
výdavky vo výške 206 291 Eur, z toho so ZF 41 vo výške 185 291 Eur a so ZF 46 vo výške
21 000 Eur.
V priebehu roka 2019 nám boli záväzné ukazovatele upravené takto:
 rozpočtové opatrenie z 4.2.2019 – KV/ rekonštrukcia prednáškovej sály + 201 700 €
KV/ rekonštrukcia prednáškovej sály - PD
+ 10 000 €
 rozpočtové opatrenie z 12.2.2019 - KV/ projekt „Obnova budovy“
(dofinancovanie nadlimitných kapitálových výdavkov) –požiarne dvere
+ 2 672 €
 rozpočtové opatrenie z 13.5.2019 - KV/ zakúpenie šikmej schodiskovej
plošiny
+ 11 000 €
 rozpočtové opatrenie z 22.5.2019 - BV/ obnova prednáškovej sály
+ 78 500 €
 rozpočtové opatrenie z 25.6.2019 - BV/ kultúrne poukazy
+ 1 076 €
 rozpočtové opatrenie z 23.7.2019 - BV/ oprava nevyhovujúceho prevádz.
stavu výlezu na strechu budovy
+ 6 900 €
 rozpočtové opatrenie z 31.7.2019 - BV/ kultúrne poukazy
+ 504 €
 rozpočtové opatrenie z 18.10.2019 - BV/ kultúrne poukazy
+ 851 €
 rozpočtové opatrenie z 18.10.2019 - BV/ rekreačné poukazy
+ 479 €
 rozpočtové opatrenie z 22.11.2019 - BV/ hmotná zainteresov. zam.
+ 8700 €
 rozpočtové opatrenie z 3.12.2019 - BV/ rekreačné poukazy
+ 438 €
 rozpočtové opatrenie z 16.12.2019 - BV/ kultúrne poukazy
+ 2 452 €
Vlastné rozpočtové presuny a úpravy medzi položkami boli realizované podľa
skutočných potrieb organizácie.
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Celkové plnenie pridelenej dotácie za 4.Q 2019 je vo výške 82 581,89 €, z toho:

- ZF 41

219 760,37

219 752,54

Čerpanie
dotácie
v%
99,99

- ZF 46

21 000

21 000

100

240 760,37

240 752,54

99,99

Výdavky

Pridelená
dotácia

SPOLU

Použitie
dotácie

2.1 Bežné výdavky
Štruktúra bežných výdavkov, ktoré organizácia vyčerpala k 31. decembru 2019 je nasledovná:

- ZF 41

185 291

280 308

201 784,54

Čerpanie
rozpočtu
v%
71,99

- ZF 46

21 000

21 000

21 000

100,00

0

4 883

4 883,00

100,00

206 291

306 191

227 667,54

74,35

Výdavky

- ZF 111
SPOLU

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočnosť

610 – Výdavky na mzdy

SPOLU
- ZF 41
- ZF 46

Schválený
rozpočet
104 500
104 500
0

Upravený
rozpočet
109 845
109 845
0

Skutočnosť
109 839,35
109 839,35
0,00

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:
 5 zamestnancov - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (3 odborní pracovníci + 2
ekonomickí pracovníci),
 3 zamestnanci – úplné stredoškolské vzdelanie + pomaturitné štúdium astronómie
(2 odborní pracovníci a 1 technicko-hospodársky pracovník)
 3 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 sú odmeňovaných podľa základnej stupnice platových
taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (príloha č. 3) zvýšených o 5 %.

6 zamestnancov je odmeňovaných podľa základnej stupnice platových
taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (príloha č. 3).
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Za účelom efektívneho využívania mzdových prostriedkov sa v organizácii uplatňujú
kumulované funkcie zamestnancov. Priemerná mzda za IV. štvrťrok 2019 bola 1 018,71 €.
Organizácia v sledovanom období vyplatila odmeny zamestnancom za mimoriadne pracovné
úsilie vo výške 10 420,- €.
Výdavky podľa podpoložiek:
 tarifné platy
 osobné príplatky
 ostatné príplatky
 odmeny

87 549,65 €
8 435,59 €
3 434,11 €
10 420,00 €

620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa
Schválený
Rozpočet
SPOLU
38 400
- ZF 41
38 400
- ZF 46
0
Výdavky podľa podpoložiek:
 zdravotné poisťovne
 Sociálnu poisťovňu
 príspevok do DDS

Upravený
rozpočet
39 618
39 618
0

Skutočnosť
39 617,30
39 617,30
0,00

10 618,50 €
27 582,25 €
1 416,55 €

Zamestnávateľ prispieva svojim zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie
(DDS) v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa 2 % z objemu zúčtovaných platov pre 1
pracovníka na 1 mesiac.
630 – Výdavky na tovary a služby
Schválený
Rozpočet
SPOLU
62 891
- ZF 41
41 891
- ZF 46
21 000
- ZF 111
0

Upravený
rozpočet
156 327
134 144
21 000
4 883

Skutočnosť
77 810,11
51 927,11
21 000,00
4883,00

Výdavky na tovary a služby sú rozpísané podľa jednotlivých položiek:
631-Cestovné
Schválený
Rozpočet
SPOLU
- ZF 41
- ZF 46

Upravený
rozpočet
700
0
700

Skutočnosť
503
0
503

502,78
0,00
502,78

Za sledované obdobie tohto roka zamestnanci organizácie uskutočnili 7 tuzemských
služobných ciest – školenie ekonomických zamestnancov, porada riaditeľov hvezdárni
a planetárií na Slovensku, 2x účasť na meteorickej expedícií v Roztokách, účasť na festivale
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Astrofilm, porada riaditeľov astronomických zariadení, účasť na medzinárodnej konferencii
KOLOS a 2 zahraničné služobné cesty – konferencia zákrytov v Poľsku a slávnostné
podujatie PTMA v Poľsku.
Výdavky podľa podpoložiek:
 tuzemské cestovné náhrady
 zahraničné cestovné náhrady

186,44 €
316,34 €

632-Energie a komunikačné poplatky
Schválený
Rozpočet
SPOLU
18 400
- ZF 41
18 400
- ZF 46
0
- ZF 111
0

Upravený
rozpočet
14 239
9 356
0
4 883

Skutočnosť
14 239,21
9 356,21
0,00
4 883,00

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. Organizácia využíva úsporné opatrenia na zníženie energetickej náročnosti
prevádzky budovy.
Výdavky na poštové služby tvoria poplatky za poštové a kuriérske služby.
Výdavky na komunikačnú infraštruktúru tvoria poplatky za internet, výdavky na
webhosting (e-mail), registráciu domény a VUC NET.
Výdavky na telekomunikačné služby tvoria telefónne poplatky za pevnú linku s DSL –
prípojkou a mobilný telefón.
Slovenský plynárenský priemysel stanovil splátkový kalendár na rok 2019 vo výške
8 268,- €. Za vykurovaciu sezónu 2018 SPP vyfakturoval preplatok vo výške 1 613,01 €, za
obdobie od 01-08/2019 vyfakturoval preplatok vo výške 1 793,21 € a za obdobie od 0912/2019 vyfakturoval preplatok vo výške 830,60 €.
.
Východoslovenská energetika od 1.10.2016 zmenila frekvenciu odpočtu a fakturácie na
mesačnú s vyúčtovaním podľa skutočnej spotreby.
Výdavky podľa podpoložiek:
 elektrická energia a plyn
 vodné a stočné
 poštovné
 komunikačná infraštruktúra
 telekomunikačné služby

9 830,61 € ( 69,04 % z RK 632)
1 426,14 €
287,35 €
2 224,26 €
470,85 €

633-Materiál

SPOLU
- ZF 41
- ZF 46

Schválený
Rozpočet
10 850
0
10 850

Upravený
rozpočet
17 699
7 903
9 796
29

Skutočnosť
17 698,36
7 902,46
9 795,90

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:
 interiérové vybavenie
 výpočtová technika
 nákup prevádzkových strojov
 všeobecný materiál
 knihy, časopisy, nákup metodického materiálu
 pracovné odevy
 softvér
 palivá ako zdroj energie
 reprezentačné

1 940,90 €
4 042,34 €
648,63 €
4 021,33 €
6 602,36 €
67,75 €
300,00 €
6,35 €
68,70 €

V priebehu roka organizácia zakúpila:
 korkové tabule do prijímačky a do ekonomicko-hospodárskeho oddelenia, set
klávesnice a myši, adaptér ku ďalekohľadu, multifunkčnú tlačiareň na EHO,
technické zariadenia ku kamere na monitorovanie svetelného znečistenia, kancelársku
rezačku, stojan na stenu, pílku na kov, pozinkované vedrá na odpadky, sadu
vykružovačov, parný mop, kôš na triedený odpad, stierku na okná s teleskopickou
rúčkou, vŕtačku s vrtákmi, softvér UFOCapture, kancelárske stoličky (10 ks), drevené
stoličky do zasadačky (10 ks), monitory (2 ks) a počítače (8 ks).

634-Dopravné

SPOLU
- ZF 41
- ZF 46

Schválený
rozpočet
1 450
700
750

Upravený
Rozpočet
1 210
760
450

Skutočnosť
1 209,51
759,36
450,15

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 (Komunálna poisťovňa),
 poplatky za parkovanie, karty, známky.
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Výdavky podľa podpoložiek:
 pohonné hmoty
 poistenie
 servis a údržba
 prepravné a nájom DP
 karty, známky a poplatky za parkovanie

350,23 €
327,44 €
388,94 €
92,30 €
50,60 €

635-Údržba

SPOLU
- ZF 41
- ZF 46

Schválený
rozpočet
5 700
3 400
2 300

Upravený
Rozpočet
99 838
99 778
60

Skutočnosť
21 322,57
21 262,57
60,00

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 prevádzkových strojov
 údržba budov, objektov alebo ich častí
 údržba softvéru

60,00 €
17 886,22 €
3 376,35 €

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

Upravený
Rozpočet
300
0
300

Skutočnosť
84
0
84

84,24
0
84,24

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
 október 2018 1,62 EUR /týždeň.
637-Služby

SPOLU
- ZF 41
- ZF 46

Schválený
rozpočet
25 491
19 391
6 100

Upravený
rozpočet
22 754
12 647
10 107
31

Skutočnosť
22 753,44
12 646,51
10 106,93

Výdavky na služby zahŕňajú platby za semináre a školenia, nákup vecných cien do
výtvarnej a vedomostnej súťaže, platby za 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,
provízia za stravné lístky, odmeny pre zamestnancov mimopracovného pomeru a dane (daň
z nehnuteľnosti, komunálny odpad, koncesionárske poplatky).

Výdavky podľa podpoložiek:
 školenia, kurzy, semináre
 konkurzy a súťaže
 všeobecné služby – revízie a ostatné
 špeciálne služby – EZS, PO, PZS
 náhrady – rekreačné poukazy
 poplatky a odvody – banke, SOZA
 stravovanie
 poistné majetku
 prídel do sociálneho fondu
 provízia – stravné lístky
 odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru
 dane

382,00 €
353,38 €
7 874,09 €
1 322,40 €
936,41 €
444,67 €
4 672,26 €
2 292,48 €
929,23 €
36,00 €
1 547,16 €
1 963,36 €

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

Upravený
Rozpočet
500
500
0

Skutočnosť
401
401
0

400,78
400,78
0,00

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

Výdavky podľa podpoložiek:
 členské príspevky
 nemocenské

35,00 €
365,78€
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2.2 Celkové zhodnotenie čerpania 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 %
109 839,35
48,24
39 617,30

17,40

77 810,11
400,78
227 667,54

34,18
0,18
100,00

Percentuálny podiel bežných výdavkov

0,18
34,18

610
620
630
640

48,24

17,4

2.3 Kapitálové výdavky

- ZF 41

0

Upravený
rozpočet
222 700

- ZF 41 - projekt

0

2 672

0,00

SPOLU

0

225 372

0,00

Výdavky

Schválený
rozpočet

Skutočnosť
17 968,00

Kapitálové výdavky na rok 2019 sú schválené na rekonštrukciu a modernizáciu
prednáškovej sály vrátane projektovej dokumentácie a na zakúpenie šikmej schodiskovej
plošiny.
Kapitálové výdavky na projekt predstavujú nevyčerpané schválené prostriedky na
dofinancovanie nadlimitných výdavkov – obstaranie požiarnych dverí.
713 – Nákup prevádzkových stojov, prístrojov a zariadení
Schválený
Upravený
rozpočet
rozpočet
SPOLU
0
11 000
- ZF 41
0
11 000

Skutočnosť

Kapitálové výdavky predstavujú úhradu za zakúpenie šikmej schodiskovej plošiny.
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7 968,00
7 968,00

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

Upravený
rozpočet
10 000
10 000

Skutočnosť
10 000,00
10 000,00

Kapitálové výdavky predstavujú úhradu za vypracovanie projektovej dokumentácie na
rekonštrukciu prednáškovej sály.
717 – Rekonštrukcia a modernizácia
Schválený
rozpočet
SPOLU

0

Upravený
rozpočet
204 372

- ZF 41

0

201 700

0,00

- ZF 41 - projekt

0

2 672

0,00

Skutočnosť
0,00

Kapitálové výdavky schválené na úhradu za stavebné práce pre realizácii rekonštrukcie
prednáškovej sály a na nákup požiarnych dverí.

3. Pohľadávky a záväzky organizácie
Krátkodobé pohľadávky k 31.12.2019 sú vo výške 1 354,79 € a evidujme ich na týchto
účtoch:
 účet 335 – Pohľadávky voči zamestnancom vo výške 4,01 € - predpis manka za
úhradu PHM,
 účet 378 – Iné pohľadávky – dobropis k faktúre za mobil v lehote splatnosti vo výške
1 350,78 € .
Krátkodobé záväzky k 31.12.2019 sú vo výške 12 306,35 € a evidujeme ich na týchto
účtoch:
 účet 321 – Dodávatelia –faktúry v lehote splatnosti vo výške 457,56 €,
 účet 331 – Zamestnanci – mzdy za mesiac december 2019 vo výške 6 715,65 €,
 účet 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia – odvody
za mesiac december 2019 vo výške 4 464,81 €,
 účet 342 – Ostatné priame dane – odvod dane zo závislej činnosti z príjmu FO
za mesiac december 2019 vo výške 668,33 €.
Dlhodobé záväzky k 31.12.2019 evidujeme na účte 472 – Záväzky zo sociálneho fondu
vo výške 892,21 €.
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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
750/5 – Drobný hmotný
majetok
750/6 – Drobný nehmotný
majetok
750/7 – OTE

Stav majetku
k 1.1.2019

Prírastky (+)
Úbytky (-)

Stav majetku
k 31.12.2019

1 343,03

0

1 343,03

1 343,03

0

1 343,03

1 288 349,92

0

1 288 349,92

223 405,48

+ 7 968,00
- 6 430,61

224 942,87

13 689,85

0

13 689,85

34 968,24

- 3 066,36

31 901,88

6 841,96

0

6 841,96

796,65
1 568 052,10
37 455,14
2 010,25
15 364,86

0
+ 7 968,00
- 9 496,97
+ 5 647,96
- 690,07
+ 300,00
+ 1 562,79
- 941,42
+ 199,96
- 12,88

796,65
1 566 523,13
42 413,03
2 310,25
15 986,23

760/1 – Odborná knižnica

5 680,49

760/3 – Prenajatý majetok

0,00

+ 8 456,15

8 456,15

60 510,74

+ 16 166,86
- 1 644,37

75 033,23

Drobný majetok

5 867,57

Inventarizácia nehmotného a hmotného majetku organizácie a odbornej knižnice bola
vykonaná so stavom k 31.10.2019. Stav majetku a knižnice k 31.12.2019 bol upravený
o prírastky a úbytky.

Dokladová inventúra a inventúra zásob, bankových účtov, pohľadávok a záväzkov bola
vykonaná so stavom k 31.12.2019.
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Stav
k 1.1.2019

Názov
Knižnica
Materiál na sklade
- pohonné hmoty
- čistiaci
- kancelársky
- technický
Ceniny
- poštové známky
- stravné lístky - DOXX
Bežné účty
-depozit
- sociálny fond

Stav
k 31.12.2019

5 680,49
808,82
14,95
111,97
283,11
398,79
439,50
57,90
381,60
10 117,77
9 403,99
713,78

5 867,57
1 841,51
60,28
127,36
177,50
1 476,37
718,75
86,75
632,00
12 741,00
11 848,79
892,21

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

713,78

Tvorba – povinný prídel

1 004,23

Použitie - stravné

825,80

Konečný stav

892,21

5.2 Podnikateľská činnosť
Hvezdáreň a planetárium v Prešove
podnikateľskú činnosť nevykonávala.

počas sledovaného obdobia roka 2019

6. Záver
Organizácia v roku 2019 dosiahla skutočné príjmy vo výške 32998,23 EUR, bežné výdavky
predstavovali sumu vo výške 227 667,54 EUR.
Organizácia v roku 2019 vyzbierala kultúrne poukazy v celkovej výške 4 883 EUR,
poskytla príspevok na rekreáciu vo výške 916,41 EUR.
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Organizácii boli pridelené účelové bežné výdavky vo výške 78 500 EUR na obnovu
prednáškovej sály, z dôvodu neukončenia procesu verejného obstarávania sa finančné
prostriedky nečerpali. Ďalej boli poskytnuté účelové prostriedky na opravu nevyhovujúceho
prevádzkového stavu výlezu na strechu vo výške 6 900 EUR.
Organizácii boli pridelené kapitálové výdavky vo výške 225 372 EUR na rekonštrukciu
a modernizáciu prednáškovej sály, na úhradu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu
prednáškovej sály, na zakúpenie a inštaláciu bezbariérového prístupu – plošina a inštaláciu
protipožiarnych dverí. Organizácia čerpala kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu
vo výške 10 000 EUR a na inštaláciu šikmej schodiskovej plošiny vo výške 7 968 EUR.

Celkové zhodnotenie nákladov a výnosov
Položky
Náklady za sledované obdobie

Stav
k 31.12. 2019
300 650,63

Stav
k 31.12. 2018
265 322,92

Výnosy za sledované obdobie

299 998,54

260 279,35

652,09

- 5 043,57

Výsledok hospodárenia pred zdanením

V roku 2019 organizácia zrealizovala niekoľko svojich významných podujatí.
V sledovanom období sa zrealizovali okresné a krajské kolá vedomostnej súťaže „Čo vieš
o hviezdach?“, výtvarná súťaž „Vesmír očami detí“, Deň hvezdární a planetárií,
Medzinárodný deň detí, pozorovanie a program pre verejnosť pri príležitosti 100. výročia
projektu Apollo, pozorovanie Slnka v Ekoparku v rámci akcie EKOFEST 2019 a ďalšie
aktivity.

Spracovala: Mgr. Dagmar Wilgová
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Záver
Hvezdárske pozorovateľské aktivity sa s našim mestom spájajú už od polovice 16. storočia
a rokom 2019 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.

Schválil: Mgr. Viliam Kolivoška
riaditeľ HaP Prešov
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