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A) Popularizačno-vzdelávacia činnosť
1. Tematické programy v planetáriu

počet: 72

účasť: 2 074

školské exkurzie (skupiny):

počet:

7

účasť:

353

iné exkurzie (skupiny):

počet: 30

účasť:

476

prázdninové programy:

počet: 15

účasť:

400

náučné večerné programy

počet: 11

účasť:

154

rodičia s deťmi:

počet: 13

účasť:

616

hudba pod hviezdnou oblohou (HpHO):

počet:

účasť:

75

2. Prednášky a iné prezentačné formy:

počet: 4

účasť: 182

a) pre astronomické krúžky:

počet:

účasť:

3

2

33

- aktuálne v činnosti iba krúžok pre starších žiakov
- z dôvodu pandémie COVID-19 činnosť krúžkov
bola pozastavená
Vedúci krúžku: Mgr. R. Tomčík
b) pre školy a organizácie:
EarthKam – workshop
Workshop na fotografické
orbitálnych prostriedkov.
Realizácia: Mgr. J. Sadiv

snímkovanie povrchu Zeme z obežnej dráhy s využitím
počet: 1

Spišský Jeruzalem
- participácia na akcii
Realizácia: Mgr. J. Sadiv, R. Novysedlák

počet: 0

účasť:
účasť:

10

0

c) pre verejnosť
Tradičné:
Svetový deň letectva a kozmonautiky

počet: 0

účasť: 0

Mimoriadne:
Kúzelná fyzika
počet: 1
účasť: 140
Workshop, vedený tradičným spolupracovníkom pre oblasť vzdelávania experimentmi
Michalom Figurom, sme na tento rok presunuli na žiadosť lektora do ponuky pre verejnosť.
Názov prezentácie : Čo s dňom navyše? Pre zlú epidemiologickú situáciu prvé podujatie bolo
realizované on-line, zvyšné tri sme pozastavili.
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3. Astronomické pozorovania pre verejnosť

počet:

7

účasť:

144

Pravidelné astronomické pozorovania
Pozorovania večernej oblohy

počet:

1

účasť:

2

Kampane
a) Hodina Zeme - 24. marec ekologická kampaň

počet:

b) Európske solárne dni – 1.-15. máj pozorovacia kampaň počet:
c)

Spišský Jeruzalem máj kultúrno-výchovný festival

Mimoriadne:
Jánska noc na Šarišskom hrade
Večerné pozorovanie na Šarišskom hrade

0
3

počet:
počet: 1
počet: 2

0

účasť:

0

účasť:

7

účasť:

0

účasť: 52
účasť:

83

účasť:

37

4. Súťaže
a) Čo vieš o hviezdach?
-

Počet kôl: 3

vedomostná súťaž sa v roku 2020 realizovala na úrovni okresného kola. Krajské kolo
bolo zároveň aj finálne a prebiehalo podobne ako okresné formou on-line formulára.
Krajské kolo zabezpečovala Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo. Ceny a diplomy
odovzdala Hvezdáreň a planetárium v Prešove. Finálneho kola sa za všetky tri kategórie
zúčastnilo spolu 18 súťažiacich za HaP Prešov.

Obsahovú náplň okresného kola súťaže pripravili:
I. kategória Renáta Kolivošková
- II. kategória Mgr. Roman Tomčík
- III. kategória Mgr. Ján Sadiv
Koordinátor: R. Kolivošková
b) Vesmír očami detí

Počet kôl: 1

počet výtvarných prác: 675

- výtvarná súťaž na úrovni okresných kôl (Prešov, Poprad)
Zodpovedná: R. Kolivošková
Podporné činnosti: Mgr. J. Sadiv, Mgr. V. Kolivoška
5. Výstavy

počet: 3

Stála expozícia – účasť zahrnutá v rámci podujatí konaných na pôde Hvezdárne a planetária
v Prešove (s výnimkou VOD).
Na základe schémy obnovy, zahrňujúcej okrem výmeny obkladových a podlahových
kobercov, prebehli nasledovné práce:
- úprava stojanov, spočívajúca v kompletnej výmene prekrytia, vonkajšie a vnútorné
priestorové prispôsobenie obkladov, údržba a nové nátery,
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-

externé vyhotovenie exponátov, vlastná výroba modelov, externé vyhotovenia diorámov
a obrazového dotvorenia , všetko na základe nového konceptu pre moderný a pútavý
vzhľad expozičného priestoru.

Aktuálne je modernizácia expozičního priestoru vo fáze před ukončením. Termín ukončenia
predpokládáme na koniec 1. štvrťroka 2021.
Schéma obnovy a organizácia: Mgr. V. Kolivoška
Podporné činnosti: R. Novysedlák, P. Vaňo
Vesmír očami detí - účasť zahrnutá v 1. Tematické exkurzie a programy v planetáriu.
Vesmír očami detí - on line
6. Iné akcie

počet: 2

účasť: 136

Tradičné:
a) Valentín v planetáriu - 13. február
počet: 2
účasť: 136
- kampaň Týždeň na podporu manželstva. Akcia bola na základe záujmu zaznamenaného
v predchádzajúcich rokoch naplánovaná na dva večery.
b) Deň hvezdární a planetárií
počet: 0
účasť: 0
- 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
počet: 0
účasť: 0
- účasť pravdepodobne ovplyvnená zlou informovanosťou verejnosti vplyvom poruchy pri
zobrazovaní pozvánky na akciu na webovej stránke organizácie.
d) Deň detí s astronómiou
počet: 0
- pestrá paleta programov a aktivít pre našich malých návštevníkov.

účasť: 0

7. Programová ponuka
Úlohy spadajúce do tejto oblasti súviseli s technologickou modernizáciou projekcie v kupole
planetária. Do digitálnej podoby boli prepracované programy:
Detské: Rozprávky o Slniečku - Ako sa slniečko narodilo, Rozprávanie o Slniečku,
Rozprávanie o fotónkovi Filipkovi, Ako je Slniečko ďaleko,
Vesmírne otázniky, Nevesta hviezd, Ariadnina čelenka, Martin a hviezda, Mesiac na
vandrovke
- Školské: Pohľady na oblohu, Potulky oblohou, Doska či guľa?, Obloha nad nami,
Mytológia a hviezdna obloha, Jarná obloha, Letná obloha, Zimná obloha, Jesenná obloha,
Po západe Slnka, Hviezdy nášho neba, Tomášova cesta ku hviezdam, Princ Peter
- Hudobné: The Beatles, Antonio Vivaldi – Štyri ročné obdobia, Elton John, Mike Oldfield
a Edith Piaf.
V príprave (vo vyššom štádiu rozpracovanosti) sa nachádzajú ďalšie štyri programy.
-

Nová technológia (prechod od diaprojektorov na dataprojektory) dáva veľký priestor na
modernú vizualizáciu, časovo náročný proces vyžaduje špecializované úkony. S prácami
sme začali v máji 2020, po dodaní potrebného vybavenia.
Realizácia: Mgr. J. Sadiv, Mgr. V. Kolivoška, R. Kolivošková, Mgr. R. Tomčík,
R. Šankvalier, R. Novysedlák, J. Imrichová
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a) Na ceste okolo Slnka – prednášková sieň, program pre mladších žiakov
- úloha nesplnená. Činnosť presmerovaná na digitalizáciu programovej ponuky.
Zodpovedný: autor programu – Mgr. V. Kolivoška
b) Édith Piaf – hudobný program v planetáriu
- úloha splnená (na úrovni analógového obrazu)
Realizácia: autor programu – R. Kolivošková, technická realizácia: R. Šankvalier
c) Rozhovory o vesmíre
Ukončenie zvukovej obnovy detského programu v predchádzajúcom roku (R. Kolivošková,
R. Šankvalier) má pokračovanie v novej zvukovej synchronizácii a modernizácii obrazu.
- úloha splnená
Realizácia: Mgr. R. Tomčík
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 štrukturovaní webovej stránky
Uvedenie sekcie „Trochu astronómie aj na doma“ má za cieľ rozšíriť možnosti
voľnočasových astronomických aktivít v on-line režime.
Sprostredkované sú záznamy niektorých podujatí na pôde Hvezdárne a planetária, vlastné
videodokumenty, výstavy a pod.
Organizácia: Mgr. V. Kolivoška
Realizácia: R. Kolivošková, Mgr. J. Sadiv
Podpora: P. Vaňo
c) Marec - mesiac knihy, kde sme prostredníctvom zaujímavých zliav sa snažili upútať
záujem verejnosti o niektoré knižné tituly a publikácie (Prešov z neba, Storočia
astronómie v Prešove, Hviezdny tulák, Astronomická ročenka, Astronomické oko).
Odozvu sme v tomto roku nezaznamenali.
9. Edičná činnosť a ponuka prevzatých materiálov
Tradičné:
a) Astronomický informátor – 1,2,3, 4, 5, 6/2020
Periodikum určené pre verejnosť, zasielané členom Slovenskej astronomickej
spoločnosti informuje v rozsahu dvoch mesiacov o programovej ponuke Hvezdárne
a planetária ako aj o dianí na oblohe.
Zodpovední: R. Kolivošková, Mgr. J. Sadiv
Realizoval: kolektív
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 2020 v náklade 45 kusov.
Tento materiál je zverejnený na webovej stránke Hvezdárne a planetária v Prešove.
Realizácia: Mgr. R. Tomčík
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c) 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
Zodpovedná: Ing. Kahanovská
Podporné činnosti: G. Némethiová, P. Vaňo
10. Krúžková činnosť
Dva krúžky pre mladších a starších žiakov.
Realizácia na pôde HaP nefunkčná pre pandémiu, oživenie aktivity v prípade starších žiakov
prostredníctvom dvoch letných expedícií, podporených Fondom na podporu umenia.
Organizácia: Mgr. J. Sadiv, Mgr. R. Tomčík

11. Projekty
Kultúrne poukazy – organizácia sa v roku 2020 zapojila do Dotačného systému Ministerstva
kultúry SR, dotačný podprogram 3.2 – Poukážkový systém podpory prístupu žiakov
a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám – kultúrne inštitúcie.
Organizácia k 31. decembru 2020 z dôvodu pozastavenia prevádzky (pandémia COVID-19
a stavebné práce v interiéri budovy HaP) nevyzbierala žiaden kultúrny poukaz.
Realizácia: Ing. D. Kahanovská
Fond na podporu umenia – bol podaný projekt v rámci výzvy č. 6/2020: Program 4.1.4 –
Vzdelávacie aktivity pre odbornú verejnosť – tradičná kultúra pod názvom: Odborné
praktické semináre z oblasti astronómie. V rámci podporeného projektu boli plánované dve
podujatia. Prvé pod názvom „Odborný praktický seminár zameraný na pozorovanie
meteorov“ sa uskutočnilo v auguste 2020 v Roztokoch s počtom 33 účastníkov.
Realizácia druhého podujatia pod názvom „Odborný praktický seminár zameraný na
astrofotografiu“ bola plánovaná v IV. štvrťroku 2020. Z dôvodu pandemickej situácie
a zákazu zhromažďovania bol termín realizácie plánovaného podujatia presunutý na január
2021.
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)
b) spolupráca s poľskými astronomickými zariadeniami
- spolupráca s MOA Niepolomice od roku 2005
- z poľskej strany vyžiadanie článku o Krakovskom ďalekohľade – bude uverejnený
v roku 2021 v slovenskom astronomickom periodiku Sphaera, momentálne sa
pripravuje jeho preklad do slovenského jazyka (R. Kolivošková).
- zaslanie článku v poľskom jazyku
http://oajadwiga.pl/wp-content/uploads/2020/02/AAN5.pdf
pre Združenie Astronomia Nova (AN). Združenie AN iniciovalo spoluprácu
v súvislosti s prípravou prvého čísla časopisu Annales v elektronickej podobe (viď
uvedený link).
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c) Katedra fyziky, matematiky a techniky FHaPV Prešovskej univerzity (zmluva od roku
2009).
Organizácia: Mgr. J. Sadiv
- bez aktivít
d) SAS pri SAV
- služby členom prešovskej pobočky astronomickej spoločnosti (prednášky, návštevy
iných pracovísk)
- bez aktivít
Organizácia: 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 )
- inštalácia výstavy Mikro in Makro v novembri 2020
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
h) Európske solárne dni – koordinátor aktivít na podporu využívania solárnej energie
- registrácia a následná propagácia akcie prostredníctvom poskytnutých materiálov
a predmetov.
Realizácia: Mgr. R. Tomčík

Celková návštevnosť spolu:
Počet podujatí:

94

počet návštevníkov:

7

3 308
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Prehľad jednotlivých popularizačno-vzdelávacích podujatí je v nasledujúcej tabuľke:

Prehľad v plnení plánovaných popularizačno-vzdelávacích a kultúrnych
podujatí na rok 2020
Názov podujatia

Počet

Účasť

72

2 074

Školské exkurzie

7

353

Iné exkurzie

23

476

Verejnosť: Jarné prázdniny

15

400

Verejnosť: Rozprávkové sobotňajšie dopoludnia

13

616

Verejnosť: Náučné večerné programy

11

154

Verejnosť: Hudobné večery– HpHO

3

75

4

182

3

32

1

10

Kúzelná fyzika

1

140

Spišský Jeruzalem

-

-

Svetový deň letectva a kozmonautiky

-

-

7

144

Pravidelné – cyklické

1

2

Hodina Zeme

-

-

Pravidelné – kampaň: EU solárne dni- Deň
Európy

3

7

Jánska noc na Šarišskom hrade

1

52

Večerné pozorovanie na Šarišskom hrade

2

83

1. Tematické exkurzie a programy
v planetáriu

2. Prednášky
Pre astronomické krúžky
EarthKam - workshop

3. Astronomické pozorovania pre verejnosť
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4. Súťaže:

3

37

Čo vieš o hviezdach? - okresné kolá

3

37

krajské kolá

-

-

1

675

1

675

5. Súťaže:
Vesmír očami detí – okresné kolo
6. Výstavy

3

Vesmír očami detí (vrátane virtuálnej)

2

-

Stála expozícia

1

-

4

196

2

136

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Deň Prešovského samosprávneho kraja

-

-

Expedície v Roztokoch

2

60

Celková návštevnosť spolu:

94

3 308

7. Iné akcie
Valentín v planetáriu
Medzinárodný deň hvezdární a planetárií
Deň Zeme – environmentálny program
Deň detí s astronómiou
Noc na hvezdárni
Svetový kozmický týždeň
Krajský seminár pre učiteľov a vedúcich AK

Sumarizácia: R. Kolivošková
Spracoval: 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 2020 bolo splnenie úloh v odborno-pozorovateľskej oblasti a
uspokojiť nároky a pretrvávajúci záujem verejnosti o bezprostrednú účasť na pozorovaniach
oblohy. Pozorovania boli kvôli nedostatkom rekonštrukcie budovy značne obmedzené alebo
presunuté mimo areál Hvezdárne a planetária 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
Počet: 126
Realizovali: odborné oddelenie
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
Zodpovedný: Mgr. R. Tomčík

f)

Digitalizácia mesačných protokolov z pozorovania Slnka jednotlivých pozorovacích
staníc
- splnené
Realizoval: R. Novysedlák

g) 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
10
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Realizovali: Mgr. J. Sadiv a externá spolupráca
2. Oblasť medziplanetárnej hmoty
a) Vizuálne pozorovanie meteorov – v roku 2020 sme realizovali jednu expedíciu
a pozorovania prebiehali aj pri individuálnych aktivitách. Z dôvodu pandémie sme
pozorovali iba meteorický roj PERZEIDY.
Počet pozorovateľov: 17
Počet záznamov: 1268
b) Pozorovanie meteorov pomocou videotechniky – v druhom polroku 2020 sme spustili
skúšobnú prevádzku zariadenia na pozorovanie meteorov, pomocou videotechniky.
V priebehu januára 2021 spúšťame “ostrú“ prevádzku.
3. 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
- úloha nebola realizovaná

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, R. Novysedlák, R. Kolivošková
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
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

4. Technická činnosť
a) Správa počítačovej siete – kompletný servis vrátane priebežného zálohovania dát
dôležitých pre činnosť jednotlivých oddelení organizácie.
Úloha priebežne plnená.
Pri požiadavke so zabezpečením hardvéru na prechod na nový operačný systém bola PC
sieť kompletne zmodernizovaná.
Realizácia: R. Šankvalier
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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
c) Obnova technického zariadenia prednáškovej siene
Realizácii predchádzal návrh komplexného riešenia zvukovej a obrazovej projekcie ako
podklad pre zladenie nového architektonického riešenia so súčasnými aj perspektívnymi
potrebami pre oblasť programovej ponuky.Cieľom bolo rozšírené využívanie daného
priestoru. (Úloha prenesená z minulého roka.)
Úloha splnená.
Realizácia: Mgr. R. Tomčík, R. Šankvalier, P. Vaňo
d) Obnova technického zariadenia planetária – inštalácia nového systému dataprojektorov
(ext). Práce súviseli s vytvorením technických a priestorových podmienok v súlade
s požiadavkami technológie.
Úloha splnená.
5. 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 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.
Realizácia: Mgr. R. Tomčík
d) Nastavovanie barometrov a poskytovanie údajov týkajúcich sa aktuálneho
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 ukončením stavebných prác bolo nutné zapojenie odborných a ekonomických
pracovníkov do organizácie a údržby priestorov.
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.
Realizácia: P. Vaňo, ekonomicko-hospodárske oddelenie
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.
Úloha splnená.
b) Napojenie ochrany priestoru novej kupoly v sieti novoinštalovaného signalizačného
zariadenia na ochranu majetku.
Úloha splnená.
c) Sprevádzkovanie novej liatej podlahy v priestore novej kupoly.
Úloha je prenesená z minulého roka a jej realizácia bola v prvom kroku podmienená
plnením záväzkov dodávateľa vyplývajúcich z reklamačných nárokov organizácie ako
objednávateľa na kvalitu a prevedenie diela. Dodávateľ písomne odmietol
zodpovednosť za závady, z čoho vyplynuli ďalšie povinnosti štatutára pri správe
zvereného majetku.
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Konzultácie stavu s inšpektorom pre dohľad na kvalitu pre danú sféru viedli prijatiu
takých opatrení, ktorými je podlaha uvedená do požadovaného stavu vlastnými
prostriedkami, pri minimalizácii nákladov a bez využitia právnych krokov.
Úloha splnená.
d) 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 splnená.
e) prevádzky planetária počas výpadkov v dodávke elektrickej energie.
Jedná sa o využitie novosprevádzkovanej 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.
Úloha nesplnená.
f) obnovy interiéru expozičného priestoru.
Realizácia úlohy s ohľadom na havarijný stav obkladov pri ich 35 ročnom užívaní.
Náplňou bola výmena obkladových a podlahových krytín.
Úloha splnená.
g) obnovy interiéru v podobe vertikálnych žalúzií.
Jedná sa o 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 splnená.
h) rekonštrukciu prednáškovej siene a haly.
Úloha splnená.
i) modernizácia projekčného systému v planetáriu.
Úloha splnená.
j) rekonštrukcia plastiky pri vstupe.
Úloha vychádza z potreby upraviť vzhľad diela opotrebovaného vplyvmi počasia
a poškodeného zásahmi niektorých návštevníkov.
Úloha splnená.
k) Výmena podlahových krytín.
Jedná sa o náhradu opotrebovaného linolea pri vstupe do kupoly a v kupole hlavného
ďalekohľadu.
Úloha splnená.
l) Rekonštrukcia spevnených plôch.
Jedná sa o opravu asfaltového povrchu, z veľkej časti ešte pôvodných vrstiev z roku
1984. Aktuálne je v riešení vysporiadanie vlastníckych vzťahov.
Úloha nesplnená.
Zodpovední: Mgr. V. Kolivoška, 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 2020 a na základe uznesenia
Zastupiteľstva PSK č. 348/2019 zo dňa 9. decembra 2019 boli pre našu organizáciu určené
bežné príjmy vo výške 24 000 €.
Rozpočtovým opatrením č. 1145/11/K/BV/2020 zo dňa 1.6.2020 nám boli, v zmysle § 14
zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, upravené záväzné ukazovatele rozpočtu. Pre
našu organizáciu bol rozpočet bežných príjmov upravený na 19 400 €.
Vlastné rozpočtové presuny a úpravy medzi položkami boli realizované podľa
skutočných potrieb organizácie.
b) príjmy k 31. decembru 2020
Štruktúra príjmov, ktoré organizácia dosiahla k 31. decembru 2020 je nasledovná:
Príjmy

Schválený rozpočet Upravený rozpočet

ZF 46
ZF 11H
SPOLU

24 000
0
24 000

Skutočnosť

19 400
4 000
23 400

9 532,49
4 000,00
13 532,49

Plnenie
rozpočtu
v%
49,14
100,00
57,83

Príjmy z vlastných zdrojov sú pre našu organizáciu ťažko ovplyvniteľné, nakoľko závisia od
návštevnosti školských skupín a jednotlivcov. Z dôvodu pandémie „Koronavírus“ sme boli
nútení zrušiť všetky nahlásené exkurzie v mesiacoch marec až máj 2020. Prerušenie
prevádzky pokračovalo aj v mesiacoch jún - november z dôvodu Rekonštrukcie a
modernizácie prednáškovej sály a Rekonštrukcie a modernizácie vstupnej časti a expozičného
priestoru Hvezdárne a planetária. Z uvedených dôvodov predstavuje skutočná výška príjmov
za rok 2020 približne 50 % z plánovaného rozpočtu. Položka ZF 46 obsahuje aj preplatok za
plyn vo výške 2 181,38 Eur – vyúčtovanie za rok 2019
212 – Príjem z vlastníctva
Schválený rozpočet
ZF 46
SPOLU

Upravený rozpočet
250
250

0
0

Skutočnosť
250,00
250,00

Príjem z vlastníctva predstavuje úhradu za prenájom pozemku na základe zmluvy o prenájme
so Slovenským hydrometeorologickým ústavom v Bratislave na umiestnenie automatickej
telemetrickej stanice pre meranie ovzdušných zrážok.
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223 – Príjem za platby za tovar a poskytnuté služby
Schválený rozpočet
24 000
24 000

ZF 46
SPOLU

Upravený rozpočet
19 150
19 150

Skutočnosť
7 097,10
7 097,10

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

Upravený rozpočet
0
0

Skutočnosť
2 185,39
2 185,39

0
0

Ostatné príjmy zahŕňajú:
- položku vrátky, ktorá obsahuje preplatok za vyúčtovanie plynu za rok 2019 a
- položku úhrada predpísanej škody, ktorá zahŕňa úhradu za manko na pohonných hmotách
za rok 2019.
312 – Transfery bežné v rámci verejnej sféry
Schválený rozpočet
ZF 11H
SPOLU

Upravený rozpočet
4 000
4 000

0
0

Skutočnosť
4 000,00
4 000,00

Transfer zo štátneho rozpočtu predstavuje prijatie dotácie z Fondu na podporu umenia na
realizáciu Projektu s názvom „Odborné praktické semináre z oblasti astronómie“ v rámci
programu 4.1.4 Vzdelávacie aktivity pre odbornú verejnosť – tradičná kultúra.

Prehľad tržieb v roku 2020
4 500 4 036,00
4 000
3 500
3 000
2 500

2 235,00
2 242,30

2 000

1 500
1 000
500
0

0,00

83,00

95,00
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Štvrťročné plnenie tržieb v %
2,43%
1,87%

6,35%
I. Q
II. Q
III. Q

89,35%

IV. Q

c) príjmy z iných zdrojov
 Organizácia sa v I. štvrťroku 2020 zapojila do Dotačného systému Ministerstva
kultúry SR, dotačný podprogram 3.2 – Poukážkový systém podpory prístupu žiakov
a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám – kultúrne inštitúcie.
Registrácia sa uskutočnila 2. marca 2020. Organizácia k 31. decembru 2020
z dôvodu pozastavenia prevádzky nevyzbierala žiaden kultúrny poukaz.
 Organizácia požiadala o finančnú podporu z verejných zdrojov poskytovaných
Fondom na podporu umenia v rámci výzvy č. 6/2020: Program 4.1.4 – Vzdelávacie
aktivity pre odbornú verejnosť – tradičná kultúra pod názvom: „Odborné praktické
semináre z oblasti astronómie“. V rámci podporeného projektu sú plánované dve
podujatia. Prvé pod názvom „Odborný praktický seminár zameraný na pozorovanie
meteorov“ sa uskutočnil v dňoch 10. - 13. augusta 2020 v Roztokoch. Realizácia
druhého podujatia pod názvom: „Odborný praktický seminár zameraný na
astrofotografiu“, bola plánovaná v IV. štvrťroku 2020. Z dôvodu pandemickej
situácie a zákazu zhromažďovania sme požiadali o predĺženie termínu na jeho
uskutočnenie do konca januára 2021. Fond na podporu umenia našej žiadosti
vyhovel.

2. Výdavky organizácie
a) rozpočet organizácie
Rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtu PSK na rok 2020 a na základe uznesenia
Zastupiteľstva PSK č. 348/2019 zo dňa 9. decembra 2019 boli pre našu organizáciu určené
bežné výdavky vo výške 224 909 Eur, z toho so ZF 41 vo výške 200 909 Eur a so ZF 46 vo
výške 24 000 Eur.
Rozpočtovým opatrením č. 1145/11/K/BV/2020 zo dňa 1.6.2020 nám boli, v zmysle § 14
zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, upravené záväzné ukazovatele rozpočtu. Pre
našu organizáciu bol rozpočet bežných výdavkov upravený na 215 409 Eur, z toho so ZF 41
vo výške 196 009 Eur a so ZF 46 vo výške 19 400 Eur.
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V priebehu roka 2020 nám boli záväzné ukazovatele upravené takto:


















Rozpočtové opatrenie č. 356/P/03/KV/2020 zo dňa 27.1.2020
– kapitálové výdavky/projekt „Obnova budovy“ (dofinancovanie
nadlimitných kapitálových výdavkov) - požiarne dvere
Rozpočtové opatrenie č. 344/1/K/KV/2020 zo dňa 10.2.2020
– kapitálové výdavky/ „Rekonštrukcia a modernizácia
prednáškovej sály“
- kapitálové výdavky/“Zakúpenie prístrojového vybavenia
do planetária“

+2 672 Eur

+201 700 Eur
+ 25 000 Eur

Rozpočtové opatrenie č. 733/6/BV/K/2020 zo dňa 27.3.2020
– bežné výdavky/“Obnova prednáškovej sály“

+90 000 Eur

Rozpočtové opatrenie č. 804/8/K/BV/2020 zo dňa 16.4.2020
– bežné výdavky/“Rekreačné poukazy I. Q 2020“

+366 Eur

Rozpočtové opatrenie č. 1145/11/K/BV/2020 zo dňa 1.6.2020
– bežné príjmy ZF 46
- bežné výdavky ZF 46
- bežné výdavky ZF 41

-4 600 Eur
-4 600 Eur
-4 900 Eur

Rozpočtové opatrenie č. 1428/16/K/BV/2020 zo dňa 16.7.2020
– bežné príjmy ZF 11H
- bežné výdavky ZF 11H

+4 000 Eur
+4 000 Eur

Rozpočtové opatrenie č. 1787/6/K/KV/2020 zo dňa 24.8.2020
– kapitálové výdavky/ „Rekonštrukcia a modernizácia prednáškovej
sály“ – práce naviac
- kapitálové výdavky/“Rekonštrukcia vstupnej časti a expozičného
priestoru“

+24 000 Eur

Rozpočtové opatrenie č. 2592/28/K/BV/2020 zo dňa 13.11.2020
– bežné výdavky/účelová dotácia na nákup „Bezdotykový terminál
na meranie telesnej teploty – 1 ks“

+1 536 Eur

Rozpočtové opatrenie č. 2967/30/K/BV/2020 zo dňa 30.11.2020
– bežné výdavky/účelová dotácia „Hmotná zainteresovanosť
zamestnancov vrátane odvodov“

+ 5 676 Eur

+9 200 Eur

Vlastné rozpočtové presuny a úpravy medzi položkami boli realizované podľa
skutočných potrieb organizácie.
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Celkové plnenie pridelenej dotácie za 4. štvrťrok 2020 je vo výške 566 738,54 €, z toho:
Výdavky

Pridelená
dotácia

ZF 41
ZF 46

Použitie
dotácie

552 091,52
19 400,00
571 491,52

SPOLU

551 759,78
14 978,76
566 738,54

Čerpanie
dotácie
v%
99,94
77,21
99,17

2.1 Bežné výdavky
Štruktúra bežných výdavkov, ktoré organizácia vyčerpala k 31. decembru 2020 je nasledovná:
Výdavky
ZF 41
ZF 46
ZF 11H
SPOLU

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

200 909
24 000
0
224 909

293 587
19 400
4 000
316 987

Skutočnosť
293 241,20
14 978,76
2 231,02
310 450,98

Čerpanie
rozpočtu
v%
99,88
77,21
55,78
97,94

610 – Výdavky na mzdy

SPOLU
ZF 41
ZF 46

Schválený
rozpočet
116 500
116 500
0

Upravený
rozpočet
116 324
116 324
0

Skutočnosť
116 323,06
116 323,06
0,00

V súčasnej dobe je v organizácií zamestnaných 11 zamestnancov na hlavný pracovný
pomer, z toho 2 zamestnanci na kratší pracovný čas (poberatelia invalidného dôchodku).
Dosiahnuté vzdelanie zamestnancov:
 4 zamestnanci - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (3 odborní pracovníci +
1 ekonomický pracovník),
 3 zamestnanci – úplné stredoškolské vzdelanie + pomaturitné štúdium astronómie
(2 odborní pracovníci a 1 technicko-hospodársky pracovník)
 4 zamestnanci – úplné stredoškolské vzdelanie (3 technicko-hospodárski pracovníci +
1 ekonomický pracovník).
Odmeňovanie zamestnancov sa uskutočňuje na základe zákona č. 553/2003 Z. z. pri výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:


5 zamestnanci sú odmeňovaní 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 2020 bola 1 094,95 Eur.
V sledovanom období organizácia vyplatila zamestnancom odmeny za kvalitné vykonávanie
pracovných činností vo výške 6 000,00 Eur.
Výdavky podľa podpoložiek:
 tarifné platy
 osobné príplatky
 ostatné príplatky
 odmeny

95 355,33 €
9 815,46 €
4 952,27 €
6 200,00 €

620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa
Schválený
rozpočet
SPOLU
43 550
ZF 41
43 550
ZF 46
0
Výdavky podľa podpoložiek:
 zdravotné poisťovne
 Sociálna poisťovňa
 príspevok do DDS

Upravený
rozpočet
39 479
39 479
0

Skutočnosť
39 479,04
39 479,04
0,00

11 207,14 €
26 897,23 €
1 374,67 €

Zamestnávateľ prispieva svojim zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie
(DDS) v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa 2 % z objemu zúčtovaných platov pre
jedného pracovníka na jeden mesiac.
630 – Výdavky na tovary a služby
Schválený
Rozpočet
SPOLU
64 409
ZF 41
40 409
ZF 46
24 000
ZF 11H
0

Upravený
rozpočet
160 825
137 425
19 400
4 000

Skutočnosť
154 290,10
137 080,32
14 978,76
2 231,02

Výdavky na tovary a služby rozpísané podľa jednotlivých položiek:
631-Cestovné
Schválený
Rozpočet
SPOLU
ZF 41
ZF 46
ZF 11H

Upravený
rozpočet
600
0
600
0

Skutočnosť
768
11
600
157

166,52
11,14
0,00
155,38

Za sledované obdobie tohto roka zamestnanci organizácie uskutočnili jednu tuzemskú
služobnú cestu – porada riaditeľov astronomických zariadení. Položka zahŕňa aj stravné
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a ubytovanie zamestnancov, ktorí sa zúčastnili podujatia organizovaného v rámci projektu
schváleného z Fondu na podporu umenia.
Výdavky podľa podpoložiek:
 tuzemské cestovné náhrady
 zahraničné cestovné náhrady

166,52 €
0,00 €

632-Energie a komunikačné poplatky
Schválený
Rozpočet
SPOLU
14 600
ZF 41
14 600
ZF 46
0

Upravený
rozpočet
12 607
12 592
15

Skutočnosť
12 603,85
12 593,05
10,80

Do výdavkov na energie zahŕňame spotrebu elektrickej energie, zemného plynu a vody.
Najvyššie 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 2020 vo výške
10 980 €. Za vykurovaciu sezónu 2019 SPP vyfakturoval preplatok vo výške 2 181,38 €.
Z uvedeného dôvodu sme požiadali o zníženie mesačných zálohových platieb z 915 € na
500 €.
Výdavky podľa podpoložiek:
 elektrická energia a plyn
8 610,36 € (68,32 % z RK 632)
 vodné a stočné
1 294,17 €
 poštovné
289,70 €
 komunikačná infraštruktúra
1 809,38 €
 telekomunikačné služby
600,24 €
633-Materiál

SPOLU
ZF 41
ZF 46
ZF 11H

Schválený
Rozpočet
13 550
3 100
10 450
0

Upravený
rozpočet
14 681
5 772
8 345
564

Skutočnosť
11 694,20
5 771,04
5 631,16
292,00

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, nákup drobného hmotného a nehmotného
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majetku ako aj nákup ochranných pomôcok, dezinfekčného materiálu a čistiacich potrieb
v súvislosti s šírením koronavírusu COVID-19.
Výdavky podľa podpoložiek:
 interiérové vybavenie
 nákup výpočtovej techniky
 nákup strojov, prístrojov a zariadení
 všeobecný materiál
 knihy, časopisy, nákup metodického materiálu
 palivá ako zdroj energie
 reprezentačné

742,64 €
30,00 €
3 254,49 €
4 754,52 €
2 868,04 €
32,19 €
12,32 €

V priebehu roka organizácia zakúpila:
 koberec okolo planetária,
 plastové modely a panely (výstavka okolo planetária),
 záhradné nožnice a rýľ s násadou,
 filter a redukciu HDMI,
 klávesnicu a myš do planetária,
 objektív Samyang „rybie oko“
 bezkontaktný stojan na dezinfekciu,
 bezdotykový terminál na meranie teploty,
 reproduktory Magnad do planetária – 6 ks,
 akuskrutkovač,
 alarm k modelom – výstavný priestor,
 sieťový kábel s konektorom,
 bezkontaktný teplomer,
 bluetooth reproduktor ,
 svietidlá do planetária – 14 ks,
 čistič okien Kärcher,
 svietidlá na terasu – 6 ks,
 kliešte,
 sada skrutkovačov,
 priamočiara píla Makita,
 pracovná stolička – 2 ks.
634-Dopravné

SPOLU
ZF 41
ZF 46

Schválený
rozpočet
1 300
1 300
0

Upravený
Rozpočet

Skutočnosť
708
708
0

708,68
708,68
0

Organizácia vlastní osobné motorové vozidlo značky ŠKODA FABIA COMBI (rok
nadobudnutia 2006) a prívesný vozík (rok nadobudnutia 1986).
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Dopravné výdavky v organizácií tvorí:
 nákup pohonných hmôt,
 servis a údržba, opravy a výdavky s tým spojené,
 poistenie motorového vozidla, kde je zahrnuté povinné zmluvné poistenie (Komunálna
poisťovňa, od 18.9.2020 Union poisťovňa, a.s.), havarijné poistenie - poistenie pre
prípad poškodenia, zničenia a krádeže vrátane čelného skla (Union poisťovňa, a.s.),
 poplatky za parkovanie, karty, známky.
Výdavky podľa podpoložiek:
 pohonné hmoty
 servis, údržba, opravy
 poistenie
 prepravné a nájomné dopravných prostriedkov
 karty, známky a poplatky za parkovanie

122,70 €
242,28 €
265,60 €
2,00 €
76,10 €

635-Údržba

SPOLU
ZF 41
ZF 46

Schválený
rozpočet
8 900
7 500
1 400

Upravený
Rozpočet
100 823
99 418
1 405

Skutočnosť
100 223,71
99 072,29
1 151,42

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 (zahŕňa aj
údržbu prednáškovej siene vo výške 90 000 Eur). Realizácia obnovy prednáškovej siene
začala v mesiaci jún 2020. Práce boli ukončené v mesiaci november 2020.
Výdavky podľa podpoložiek:
 údržba prevádzkových strojov, prístrojov
a zariadení
 údržba budov, objektov alebo ich častí
 údržba softvéru

251,42 €
96 714,70 €
3 257,59 €

636-Nájomné
Schválený
rozpočet
SPOLU
ZF 41
ZF 46

Upravený
Rozpočet
100
0
100

Skutočnosť
107
7
100

91,08
7,05
84,03

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). V súčasnosti
(s platnosťou od 1.1.2020) bola cena prenájmu upravená na 1,76 €/týždeň.
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Cena za prenájom rohože sa menila nasledovne:
 marec 2012 1,44 EUR/ týždeň,
 máj 2014
1,54 EUR/týždeň,
 október 2018 1,62 EUR/týždeň,
 január 2020 1,76 EUR/týždeň.
637-Služby

SPOLU
ZF 41
ZF 46
ZF 11H

Schválený
rozpočet
25 359
13 909
11 450
0

Upravený
rozpočet
31 131
18 917
8 935
3 279

Skutočnosť
28 802,06
18 917,07
8 101,35
1 783,64

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 (Union 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
 všeobecné služby – revízie a ostatné
 špeciálne služby – EZS, PO, PZS
 príspevok na rekreáciu
 poplatky a odvody – banke, SOZA
 stravovanie
 poistné majetku
 prídel do sociálneho fondu
 provízia – stravné lístky
 odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru
 dane
 nezrovnalosti a iné vrátky (SIEA)
 cestovné náhrady – ubytovanie a stravovanie (FPU)

276,70 €
6 893,99 €
2 157,13 €
365,20 €
276,56 €
7 263,80 €
2 209,30 €
1 064,34 €
36,00 €
596,12 €
2 373,78 €
3 505,50 €
1 783,64 €

640 – Bežné transfery
Schválený
rozpočet
SPOLU
ZF 41
ZF 46

Upravený
Rozpočet
450
450
0

Skutočnosť
359
359
0
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Bežné transfery zahŕňajú platby vo forme nemocenských dávok (dočasná pracovná
neschopnosť) a členského príspevku.
Výdavky podľa podpoložiek:
 členské príspevky
35,00 €
 náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
323,78 €
2.2 Celkové zhodnotenie čerpania bežných výdavkov
Rozpočtová skupina

Výška v EUR

Podiel v %

610 – Výdavky na mzdy
620 – Poistné a príspevok
zamestnávateľa
630 – Výdavky na tovary a
služby
640 – Bežné transfery

116 323,06

37,47

39 479,04

12,72

154 290,00

49,70

358,78

0,11

600 – Bežné výdavky

310 450,98

100,00

Percentuálny podiel bežných výdavkov

0,11
37,47

49,7

610
620
630
640

12,72

2.3 Kapitálové výdavky

Výdavky
ZF 41
ZF 41 - projekt
SPOLU

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet
259 900
2 672
262 572

0
0
0
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Kapitálové výdavky na rok 2020 sú schválené na rekonštrukciu a modernizáciu
prednáškovej sály, na prístrojové vybavenie do planetária a na rekonštrukciu vstupnej časti
a expozičného priestoru budovy Hvezdárne a planetária.
Kapitálové výdavky na projekt predstavujú schválené finančné prostriedky na
dofinancovanie nadlimitných výdavkov – obstaranie požiarnych dverí.
713 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení
Schválený
Upravený
rozpočet
rozpočet
SPOLU
0
25 000
ZF 41
0
25 000

Skutočnosť
21 960,00
21 960,00

Kapitálové výdavky schválené na úhradu výdavkov na obstaranie prístrojového vybavenia do
planetária.
717 – Rekonštrukcia a modernizácia
Schválený
rozpočet
SPOLU
ZF 41
ZF 41 - projekt

Upravený
rozpočet
237 572
234 900
2 672

0
0
0

Skutočnosť
236 558,58
233 887,38
2 671,20

Kapitálové výdavky schválené na úhradu za stavebné práce pri realizácii rekonštrukcie
prednáškovej sály, na nákup protipožiarnych dverí a na rekonštrukciu vstupnej časti
a expozičného priestoru. V sledovanom období boli zrealizované tieto akcie:
- nákup protipožiarnych dverí vo výške
2 671,20 Eur,
- rekonštrukcia a modernizácia prednáškovej sály vo výške
209 892,01 Eur,
- rekonštrukcia vstupnej časti a expozičného priestoru vo výške
23 995,37 Eur.

3. Pohľadávky a záväzky organizácie
Krátkodobé pohľadávky k 31.12.2020 predstavujú výšku 833,84 a evidujeme ich na týchto
účtoch:
 účet 335 – Pohľadávky voči zamestnancom vo výške 5,49 €, ktoré zahŕňajú predpis
manka za PHM a
 účet 378 – Iné pohľadávky vo výške 827,94 €, ktoré zahŕňajú dobropis k faktúre za
plyn (vyúčtovanie plynu za rok 2020)

Krátkodobé záväzky k 31.12.2020 sú vo výške 12 640,14 € a evidujeme ich na týchto
účtoch:



účet 321 – Dodávatelia – neuhradené faktúry v lehote splatnosti vo výške:
účet 331 – Zamestnanci – mzdy za mesiac september 2020 vo výške:
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účet 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia
– odvody za mesiac september 2020 vo výške:
4 606,96 €
 účet 342 – Ostatné priame dane – odvod dane zo závislej činnosti
z príjmu FO za mesiac september 2020 vo výške:
739,74 €
.
Dlhodobé záväzky k 31.12.2020 evidujeme na účte 472 – Záväzky zo sociálneho fondu
vo výške 1 084,95 €.
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
042 – Obstaranie DHM
Dlhodobý hmotný majetok
750/5 – Drobný hmotný
majetok
750/6 – Drobný nehmotný
majetok
750/7 – OTE

Stav majetku
k 1.1.2020

Prírastky (+)
Úbytky (-)

Stav majetku
k 31.12.2020

1 343,03

0

1 343,03

1 343,03

0

1 343,03

1 288 349,92

+250 458,58

1 538 808,50

224 942,87

+21 960,00
- 9 484,99

237 417,88

13 689,85

0

13 689,85

31 901,88

-644,23

31 257,65

6 841,96

0

6 841,96

796,65
13 900,00
1 580 423,13
42 413,03
2 310,25
15 986,23

760/1 – Odborná knižnica

5 867,57

760/3 – Prenajatý majetok
Drobný majetok

8 456,15
75 033, 23

27

0
+258 518,58
-272 418,58
+530 937,16
-282 547,80
+5 089,83
- 678,45
0
- 427,32
+ 71,89
-55,80
-8 456,15
+5 161,72
- 9 617,72

796,65
0,00
1 828 812,49
46 824,41
2 310,25
15 558,91
5 883,66
0,00
70 577,23

HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM V PREŠOVE
Rozbor hospodárenia za rok 2020

5. Mimorozpočtové účty
5.1 Sociálny fond
Položky
Počiatočný stav

EUR
892,21

Tvorba – povinný prídel

1 064,34

Použitie - stravné

871,60

Konečný stav

1 084,95

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

počas sledovaného obdobia roka 2020

6. Záver
Organizácia dosiahla v roku 2020 skutočné príjmy vo výške 7 347,10 EUR, čo predstavuje
37,87 % z plánovaných 19 400 Eur. Z pridelených finančných prostriedkov z rozpočtu
Prešovského samosprávneho kraja bolo čerpanie bežných výdavkov vo výške 293 241,20 Eur,
čo predstavuje 99,88 % bežných schválených výdavkov. V rámci bežných výdavkov boli
organizácii pridelené aj účelové finančné prostriedky vo výške 90 000 Eur na obnovu
prednáškovej sály. Z celkovej výšky pridelených finančných prostriedkov bolo ku koncu roka
vyčerpaných 89 655 Eur, čo predstavuje 99,62 % čerpanie.
Pridelené kapitálové výdavky na rok 2020 predstavovali čiastku 262 572 Eur na rekonštrukciu
a modernizáciu prednáškovej sály, na inštaláciu protipožiarnych dverí, na zakúpenie
prístrojového vybavenia do planetária a na rekonštrukciu vstupnej časti a expozičného
priestoru. Čerpanie v roku 2020 bolo vo výške 258 518,58 Eur, čo predstavuje 98,46 %
z celkovej čiastky pridelených kapitálových finančných prostriedkov.
Celkové zhodnotenie nákladov a výnosov
Položky

IV. štvrťrok 2020

Náklady za sledované obdobie
Výnosy za sledované obdobie
Výsledok hospodárenia pred zdanením

355 015,54
353 838,97
- 1 176,57

Rok 2019
300 650,63
299 998,54
- 652,09

V priebehu roka 2020 organizácia zrealizovala pravidelne organizované podujatia –
výtvarnú súťaž „Vesmír očami detí“ a okresné kolo vedomostnej súťaže „Čo vieš
o hviezdach?“. Z dôvodu pandémie koronavírusu COVID-19 vedomostná súťaž prebehla
on- line. Odborní pracovníci spolupracovali pri zabezpečení akcie „Pozorovanie nočnej
oblohy v lokalite Hrad Šariš“, ktoré sa uskutočnilo v mesiacoch august a september.
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Organizácia zrealizovala výstavu prác výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“ a výstavu prác
žiakov Strednej odbornej školy služieb v Prešove pod názvom „MICRO IN MACRO“. Ďalšie
plánované aktivity boli zrušené z dôvodu prebiehajúcej Rekonštrukcie a modernizácie
prednáškovej sály a Rekonštrukcie a modernizácie vstupnej časti a expozičných priestorov
v mesiacoch jún až november, ako aj nepriaznivý vývoj situácie v súvislosti s šírením
koronavírusu.
Spracovala: Ing. Darina Kahanovská
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Záver
Hvezdáreň a planetárium v Prešove je v rámci regiónu a Slovenska etablovanou
astronomickou kultúrnou inštitúciou. Preto vítame možnosť pokračujúcej modernizácie a to
je to hlavné, čo môžeme hodnotiť ako veľmi pozitívne vzhľadom na komplikovaný priebeh
prvého polroka s ohľadom na podmienky činnosti inštitúcií a fungovanie celej spoločnosti.
Vyprázdnené priestory sme v predchádzajúcich mesiacoch sprístupnili stavbárom, ale
veríme že pokrok ocenia naši budúci návštevníci aj v jednotlivých oblastiach našej spoločnej
komunikácie. A to prostredníctvom obnovených programov, skrášlených a obohatených
výstavných priestorov.
Ďakujeme.
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