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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 modernej spoločnosti.  

 

     Naše stabilné začlenenie do školského vzdelávacieho systému potvrdzuje vyrovnaná  

návštevnosť žiakov na všetkých stupňoch škôl. Nad rámec tradičných školských exkurzií 

organizácia kvalitne reagovala na potreby odborného školstva, v intenciách zmluvných 

vzťahov resp. dohôd s partnermi. 

Využívanie technológie planetária sa v podmienkach našej  organizácie opiera predovšetkým 

o programovú ponuku. Široká paleta tém a foriem, ako sme ich ponúkali v roku 2016 ocenili 

žiaci a študenti prakticky z celého Východoslovenského kraja. Je potešujúce, že sa nám 

podarilo obohatiť programovú ponuku o dva nové tituly.  

Prácu v krúžkoch môžeme tiež považovať za oblasť našej činnosti, ktorá korešponduje 

s úlohami pre školský vzdelávací systém. Voľnočasové aktivity s mládežou v podmienkach 

astronomického zariadenia umožňujú na viacerých úrovniach upevňovať a rozširovať 

kompetencie a motiváciu pre vzdelávanie.     

V návštevnosti programov pre verejnosť vidíme pretrvávajúci záujem o večernú ponuku 

pre dospelých a predovšetkým  o sobotné rozprávkové dopoludnia. K tomu nám 

dopomáha astronomická aj hudobná časť programovej ponuky v prvom  prípade a početnosť 

a pestrosť toho, čo priebežne pripravujeme pre najmenších.   

     Odborná pozorovateľská činnosť vykazovala plnenie základných úloh v oblasti 

pozorovania Slnka a koordinačných činností, súvisiacich s postavením nášho zariadenia 

v prostredí ostatných astronomických pracovísk. Pri digitalizácii a archivovaní  slnečnej 

fotosféry sme  dospeli ku konečnej fáze, čo znamená, že v súlade s našim pôvodným 

zámerom je unikátna kolekcia viac ako  13 000 snímkov  umiestnená na voľne prístupnom 

serveri.  Je tak splnená možnosť ich ďalšieho využitia v akademickej a vedeckej sfére. 

Pozornosť verejnosti sme udržali v oblasti verejných pozorovaní jednak využívaním 

moderných technických prostriedkov, ale predovšetkým svedomitým prístupom k príprave 

a vedeniu každého jedného podujatia. 

Zaujímavo zhodnotený bol v uplynulom roku náš expozičný priestor, ktorý láka na 

vystavovanie v čoraz väčšej miere široké spektrum záujemcov. 

Rovnako s uspokojením môžeme komentovať priebeh vedomostnej a výtvarnej súťaže 

a záujem o väčšiu časť našich  cyklických podujatí pre verejnosť (Deň hvezdární a planetárií, 

Svetový deň letectva a kozmonautiky, Deň detí s astronómiou, Noc na hvezdárni). Zároveň  

vyjadrujeme vďačnosť za pozornosť, ktorú nám venovali pri organizovaní stretnutí 

s verejnosťou naši minuloroční hostia a spolupracovníci. Atraktívnymi osobnosťami na pôde 

HaP boli: Ing. Ján Baláž, PhD., z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach 

a pracovník AÚ SAV RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. 

 

To, že uplynulý rok 2016 môžeme v HaP v Prešove  považovať za úspešný, je potrebné 

pripísať svedomitej práci celého kolektívu tejto organizácie a  podpore nášho 

zriaďovateľa. V zhode s našim poslaním sme tak mohli  poskytovať svoje služby 

v prospech vzdelávania a kultúry a veríme, že k spokojnosti našich návštevníkov. 
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A/ Popularizačno - vzdelávacia činnosť 
 

1. Tematické exkurzie a programy v planetáriu        počet:    577                 účasť:    18 431 

         Z toho: 

školské exkurzie (skupiny) :                                                        387                   účasť:    13 616 

iné exkurzie (skupiny)                                                                   92                    účasť:     1 680   

 

programy pre verejnosť a rodičov s deťmi :                                 60                    účasť:     2 294 

hudba pod hviezdnou oblohou :                                                    38                    účasť:        841 

 

 

2. Prednášky:                         

a) pre astronomické krúžky:    počet: 37  prednášok      účasť: 241 

Na dvoch astronomických krúžkoch (pre začiatočníkov a pokročilých žiakov ZŠ), ktoré 

pracujú pri HaP, odzneli prednášky z rôznych oblastí astronómie. 

Vedúci krúžkov: R. Kolivošková, PaedDr. J. Oľšavská, PhD., Mgr. R. Tomčík 

  

b) pre školské skupiny (exkurzie) 

V rámci tematických exkurzií sme uskutočnili  prednášky pod názvom Kúzelná fyzika. Ide 

o praktické ukážky fyzikálnych javov a prezentáciu experimentov z rôznych oblastí fyziky. 

Počet zrealizovaných podujatí tohto druhu a účasť žiakov sú zahrnuté v bode 1. (školské 

skupiny). 

Realizácia: Mgr. M. Figura - externe 

 

 

3. Samostatné prednášky na aktuálne témy   počet: 4                   účasť: 113 

a) 22.6. 2016 Letci a parašutisti na hvezdárni  ( iniciátor AEROKLUB Prešov) 

Podujatie bolo venované  veteránom prešovského aeroklubu s prizvaním verejnosti. Na akcii 

vystúpili bývalí reprezentanti Československa v športových disciplínach ako aj aktívni 

a penzionovaní profesionálni letci   

                                                                                                                               účasť: 37 

Organizácia: Mgr. V. Kolivoška, R. Kolivošková 

 

b) 21.12.2016  Za čiernym Slnkom po svete - RNDr. Vojtech Rušin DrSc. 

Významný slovenský astronóm a popularizátor (nositeľ Rádu Pribinovho kríža II. triedy 

a ďalších  významných ocenení) sprostredkoval svoje zážitky z ciest za vyše dvadsiatimi 

zatmeniami slnka po celom svete.  

      účasť: 13 

Organizácia: Mgr. V. Kolivoška 

 

c) Kúzelná fyzika 

Osvedčený formát (prezentácia a objasňovanie fyzikálnych javov) bol náplňou pozvánky do 

planetária pre dospelých aj detských návštevníkov na  dva predvianočné večery.  

      účasť: 63 

Realizácia: Mgr. M. Figura - externe 

 

4. Astronomické pozorovania pre verejnosť       
Pravidelné astronomické pozorovania zahŕňajú : 

a) cyklus večerných pozorovaní nočnej oblohy, ktoré sa  v prípade priaznivého počasia 

konajú  každú druhú stredu a pozorovanými objektmi sú:  Mesiac, planéty, hmloviny 

a hviezdokopy.  
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Pozorovania sú dopĺňané aktuálnymi nástenkami, resp. videofilmami a programom v 

planetáriu.  

Na účely pozorovania slúžia - hlavný ďalekohľad Coudé-refraktor, Meade 30 a prenosné 

ďalekohľady na terase budovy. 

počet: 10      účasť:  139 

 

b) Európske solárne dni - pozorovacia kampaň (1.-15.6.)  

Medzinárodná iniciatíva, nadväzujúca na podnet  rakúskych aktivistov z roku 2002 (Deň  

Slnka) a v súčasnosti združujúca európskych lídrov v oblasti využívania solárnej energie. 

V zhode s medzinárodnými aktivitami ponúkame našim návštevníkom atraktívny pohľad na 

našu najbližšiu hviezdu – špeciálnym slnečným ďalekohľadom. 

S ohľadom na počasie a pozorovacie podmienky túto možnosť využilo 12 školských exkurzií 

 

c) Ekofestival – ekologická kampaň (19.-24.9.) 

Sezónna aktivita prešovského  Ekoparku Holá hora nám umožňuje prirodzene sa začleniť do 

environmentálnej práce s detskými kolektívmi – cez pohľad na slnko špeciálnym 

ďalekohľadom. 

Na účely pozorovania slúži slnečný ďalekohľad Lunt 80. 

                   počet: 2           účasť: 270 

Organizácia: Mgr. V. Kolivoška 

Realizácia: Mgr. R. Tomčík,  Mgr. J. Sadiv 

Podporné činnosti: P. Vaňo 

 

Mimoriadne astronomické pozorovania organizujeme v prípade výskytu mimoriadnych 

astronomických udalosti na dostupnej časti severnej oblohy. Postihujú denné aj nočné režimy 

činností. 

 

Prechod Merkúra popred slnečný disk  (9.5.) –  pozorovanie dennej oblohy. 

Mimoriadna udalosť na oblohe bola pozorovaná s využitím  tradičných teleskopov (Coudé 

refraktor, Cassegrain). 

      účasť:46 

Organizácia a realizácia: Mgr. R. Tomčík 

Spolupracovali: R. Kolivošková a Mgr. A. Pipková Leütterová                 

Podporné činnosti: P. Vaňo 

                                                                                                                                          

 

5. Súťaže  
a) Čo vieš o hviezdach?    počet: 6 (3+3)         účasť: 136 

Organizujeme a obsahovo pripravujeme okresné a krajské kolo celoštátnej vedomostnej 

súťaže Čo vieš o hviezdach? v troch vekových kategóriách. 

Do krajského kola postupujú prví traja z každej kategórie z okresného kola. V okresnom kole 

v každej kategórii je vyhodnotený samostatne okres Prešov aj okres Sabinov. Do krajského 

kola postupujú  prví traja z každej kategórie a z krajského kola postupujú do celoštátneho 

kola tiež prví traja z každej kategórie. Prví traja v každej kategórii, v obidvoch kolách, sú 

odmenení vecnými cenami a diplomami, ostatným zúčastneným ďakujeme  symbolickými 

cenami. Diplomy za úspešnú účasť dostávajú viacerí súťažiaci s priaznivým bodovým 

hodnotením. Výsledky súťaže posielame  na všetky školy, ktoré sa do súťaže zapojili a 

zároveň sú uverejnené na internetovej stránke HaP.  

Táto súťaž je stále medzi priaznivcami astronómie obľúbená, zvlášť je veľký záujem v II. 

kategórii v okresnom kole. V posledných rokoch nastáva pokles účasti v krajskom kole, 

nakoľko niektorí víťazi okresných kôl sa z rôznych príčin nezúčastňujú na krajskom kole. 
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okresné kolo  (21., 22. a 23. marec 2016)         účasť: 85,  z toho 66 súťažiacich 

 I. kategória   - účasť  25,  z toho  17  súťažiacich 

 II. kategória  - účasť  35,  z toho  27  súťažiacich 

 III. kategória  - účasť  25, z toho  22  súťažiacich  

 

 krajské kolo  (26., 27., a 28. apríl 2016)             účasť: 51,  z toho 35 súťažiacich 

 I. kategória    - účasť  16, z toho 11  súťažiacich 

 II. kategória   - účasť  21, z toho 12  súťažiacich 

 III. kategória  - účasť  14, z toho 128  súťažiacich 

 

Obsahovú náplň okresného aj krajského kola súťaže pre I. kategóriu pripravila R. 

Kolivošková, pre II. kategóriu Mgr. R. Tomčík a pre III. kategóriu Mgr. A. Pipková 

Leütterová, ktorá zároveň celú súťaž organizačne zabezpečila. Na priebehu jednotlivých kôl 

súťaže ďalej spolupracovali Mgr. V. Kolivoška,  PaedDr. J. Oľšavská, PhD.,  Mgr. D. 

Wilgová, G. Némethiová a P. Vaňo. 

 

Celoštátne kolo, ktoré organizačne zabezpečila Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, 

sa konalo v dňoch 7., 8. a 9. júna 2016 v priestoroch Študentského domova  Univerzity 

Konštantína filozofa v Nitre.   

 

b) Vesmír očami detí                         účasť: 883 výtvarných  prác  

Výtvarná súťaž VOD prebieha podľa štatútu vyhlasovateľa na úrovni  okresného kola a to  v 

piatich kategóriách. Do okresného kola sa zapájajú MŠ, ZŠ a ZUŠ z okresov Prešov 

(Sabinov) a Poprad (Kežmarok, Bardejov, Svidník, Levoča). Samostatne vyhodnocujeme 

práce z okresov Prešov a spádová oblasť (754 prác) a okres Poprad a spádová oblasť (437 

prác). Práce z okresného kola postupujú priamo do celoštátneho kola.  

Dňa 9. 3. 2015 sa v priestoroch HaP v Prešove konalo vyhodnotenie okresných kôl. Výtvarné 

práce hodnotila porota v zložení PhDr. Edita Vološčuková, PhD. – Prešovská univerzita, 

PaedDr. Peter Mastiľak – ZŠ Široké a Mgr. Magda Klučárová - ZŠ Veľký Šariš.  

Najlepšie ocenené práce odmeňujeme diplomami a drobnými vecnými  cenami, ďalšie 

ocenené práce  diplomom. Zapojeným školám bez umiestnenia v kategórii víťazov zasielame 

ocenenia za prínos v súťaži. Všetky zapojené školy dostanú metodické pokyny, sformulované  

hodnotiacou komisiou pre usmernenie do ďalšej práce a rovnako tak aj poďakovanie vedenia 

organizácie za vykonanú prácu v prospech súťaže. Výsledky súťaže sú umiestnené na 

internetovej stránke HaP spolu s virtuálnou výstavou ocenených prác. 

Organizačne súťaž zabezpečila PaedDr. J. Oľšavská, PhD. 

 

 

6. Výstavy                                                                    počet : 3 

účasť: vyhodnotená v celkovom počte návštevníkov   

umiestnenie: expozičný priestor, resp. hala planetária 

 

Stála expozícia  

Spravovanie stálej expozície v zmysle jej údržby, aktualizácie a obnovy súvisí so snahou 

obohatiť ponuku pre návštevníkov o plošné a priestorové riešenia pri prezentácii 

predovšetkým astronomických a kozmonautických tém.  

Aktuálne: momentálny stav nevyžadoval výkon prác 

Zodpovední : Mgr.  V. Kolivoška, R. Kolivošková 

 

a) Spaces – fotografická umelecká výstava SOŠ Košickej v Prešove. Výstava bola 

sprístupnená verejnosti do 14. marca 2016. 

Organizácia: Mgr. V. Kolivoška 
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 b) Vesmír očami detí 

Vychádza z rovnomennej súťaže a popri expozičnom priestore sú úspešné práce 

umiestňované aj na webovej stránke organizácie. 

Organizácia a realizácia: PaedDr. J. Oľšavská, PhD. 

 

c) Kozmický dizajn 

Akcia zakladá na záujme profesionálnych výtvarníkov prezentovať vlastnú  tvorbu, 

programovo alebo epizódne zameranú na astronómiu. Projekt oslovuje k individuálnym aj 

kolektívnym zapojeniam v rámci celého regiónu východoslovenského kraja. Podmienkou 

zapojenia do projektu je odsúhlasenie predloženého portfólia  odborným garantom – 

kurátorom. 

Podujatie tradične zapadá do rámca a slúži na podporu akcie Svetový kozmický týždeň. 

 Termín: september – november 2016 

Aktuálne: plánované stavebné práce neumožňovali prípravu   

Zodpovední: Mgr. V. Kolivoška, R. Kolivošková 

 

d) UNIVERZUM - fotografická umelecká výstava SOŠ Košickej v Prešove. Výstava bola 

sprístupnená verejnosti v mesiaci október 2016 s plánom jej ukončenia v januári 2017. 

Organizácia: Mgr. V. Kolivoška 

 

e) Priebežné aktualizačné výstavky z oboru astronómie a kozmonautiky.  

 Realizácia: R. Kolivošková a Mgr. R. Tomčík 

 

 

7. Iné akcie 

- tradične organizované podujatia súvisiace so zavedenými kalendárnymi termínmi. 

 

Účasť verejnosti na tomto druhu akcií je podporovaná širšou informovanosťou 

prostredníctvom rozhlasových  a TV vystúpení. 

Medializáciu týchto podujatí zabezpečuje:  riaditeľ organizácie  

 

a) Hodina Zeme - 19. marec                                                                                   účasť: 43  

- globálna environmentálna iniciatíva vyzýva k  hodinovému obmedzeniu umelého osvetlenia 

na nočnej strane planéty ako symbolické vyjadrenie podpory ochrany prírodných zdrojov. 

Potemnenie oblohy nad mestom sme sa v tomto roku už po druhý raz rozhodli využiť na 

pozorovanie nebeských objektov. 

Organizácia a realizácia: Mgr. R. Tomčík, Mgr. V. Kolivoška 

Podporné činnosti: P. Vaňo 

 

b) Deň hvezdární a planetárií  (marec-apríl)                                      účasť:  343 

- medzinárodná iniciatíva slúžiaca na podporu šírenia astronomických poznatkov.  

Koordinátorom projektu, tradične plánovaného  v termínoch blízkych jarnej rovnodennosti, je 

pre astronomické zariadenia v SR Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove.  

14. marec 2016  od 15. -  21. hodiny sme aj v tomto roku venovali návštevníkom všetkých 

vekových kategórií. Široký záber aktivít, príznačný pre tento typ podujatia sa odrážal   

v samotnej programovej ponuke. 

Pre deti boli pripravené programy : Martin a hviezda, Vesmírne otázniky, Prázdniny v kozme, 

Rozhovory o vesmíre, rozprávkové pásma.  

Dospelým návštevníkom sme ponúkli: Vesmír je náš svet, Beatles. 

Súčasťou podujatia bola aj teleskopická  prehliadka hviezdnej oblohy. 

Organizácia a realizácia: Mgr. V. Kolivoška 
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Spolupracovali: R. Kolivošková, Mgr. R. Tomčík, PaedDr. J. Oľšavská, PhD., Mgr. A. 

Pipková Leütterová 

Podporné činnosti: G. Némethiová, P. Vaňo. 

 

c) Svetový deň letectva a kozmonautiky – 12. apríl         účasť:  14 

- konaný pri príležitosti Svetového dňa letectva a kozmonautiky (vyhláseného  v 1968 roku 

Medzinárodnou leteckou federáciou FAI a spájaného s letom prvého človeka do vesmíru). 

14. apríl vo večerných hodinách sa niesol v duchu kozmonautiky ako technického odvetvia, 

tak potrebného pre rozvoj astronómie a zároveň aj oblasti, ktorá sa veľmi dynamicky mení 

a vyvíja.  

Aktuálne: Ako sme pristáli na kométe  -  Ing. J. Baláž, PhD.  

Náš večerný hosť prítomným priblížil podmienky  pri konštrukcii kozmickej automatickej 

sondy Rosseta, ktorej sa sám zúčastnil. Jednalo sa o  zapojenie Oddelenia kozmickej techniky  

Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach do spolupráce s Európskou kozmickou 

agentúrou. Významný projekt bol zacielený na  výskum kométy Čurjumov-Gerasimenko. 

Súčasťou podujatia bola aj projekcia v planetáriu – Vesmír je náš svet. 

Organizácia a realizácia (projekcie): Mgr. V. Kolivoška 

 

d) Deň Zeme - 23. apríl                      účasť: 13 

- svetová iniciatíva, usmerňujúca pozornosť ľudstva na problémy Modrej planéty. 

21. apríla 2016 sme mali pre našich návštevníkov  v  tematickom duchu pripravený program: 

Vieme, čo sa deje na našej Zemi? - (prednáška) prednášková sála  

Žijeme na Zemi  – (hudobno - reportážny program) prednášková sála  

Obloha nad nami - program v planetáriu 

 

V dňoch 22. – 29. apríla sme k téme zrealizovali akcie:  

- aktuálna prednáška na ZŠ Sibírska 

- návštevy troch školských kolektívov  zo SZŠ Sv. B. Veľkého v Prešove 

Účasť je zahrnutá v bode1. (školské skupiny) 

Organizácia a realizácia: Mgr. V. Kolivoška 

 

e) Deň detí s astronómiou (Medzinárodný deň detí – 1. jún)                  účasť: 222 

Nedeľa, 4. júna  bola od 14. hodiny venovaná detskému návštevníkovi. Cieľom je už tradične 

poskytnúť zábavu aj poučenie, čo podľa nášho názoru je efektívne dosahované práve 

v prostredí detského publika v prítomnosti rodičov. 

Kreatívne aktivity a zručnosť: modelovanie raketiek, lietadielok, maľovanie súhvezdí a pod. 

Poznávanie: programy v planetáriu – premiéra nového audiovizuálneho programu Alžbetkin 

vesmír, Ako sa Slniečko narodilo, Nevesta hviezd 

Zábava: sledovanie rozprávok 

 

Osviežením celého podujatia bol krst detskej knihy od autorky Ivany Pančákovej – 

Žofkoviny. Nápad bol zrealizovaný na základe našej veľmi dobrej spolupráce s výtvarníčkou 

a pedagogičkou Ivanou Pančákovou, ktorá pracovala na vizualizácii nášho nového autorského 

programu Alžbetkin vesmír. 

Organizacia a realizácia:  R. Kolivošková 

Spolupracovali: Mgr. R. Tomčík, Mgr. V. Kolivoška, Mgr. A. Pipková Leütterová 

Podporné činnosti:  P. Vaňo a G. Némethiová 

 

f) Noc na hvezdárni -  9. september                      účasť: 164 

Inšpirovaní nápadmi  z oblasti vedy a múzejníctva ponúkame aj my príležitosť tráviť voľné 

chvíle na hvezdárni vo večerných aj nočných hodinách,  pri ponuke hneď niekoľkých  

prezentačných foriem.  
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Štruktúra programu: 

- je ústretová k individuálnym aj rodinným návštevám, 

- čerpá s astronomickej aj hudobnej časti ponuky,  

- opiera sa o skutočnú aj umelú nočnú oblohu a snaží sa zohľadňovať čo najširšiu vekovú 

škálu návštevníkov.  

Aktuálny program:  

- pozorovanie večernej a nočnej oblohy (Mesiac, planéty, objekty) 

- Astrofotografia pre každého – objasňovanie techník pre inšpiráciu k amatérskej 

astrofotografii 

- Jesenná obloha (astronomický program v planetáriu) 

- Elton John (hudobný program v planetáriu) 

 

Organizácia a realizácia: Mgr. V. Kolivoška 

Spolupracovali: R. Kolivošková, Mgr. R. Tomčík a externý lektor Mgr. M. Figura 

Podporné činnosti: P. Vaňo 

 

g) Svetový kozmický týždeň  -  4. – 10. október 2016 

Z touto iniciatívou sa tradične spája popularizačná práca kolektívov aj jednotlivcov v rôznych 

kultúrnych a vzdelávacích inštitúciách na celom svete. Cieľom je tému „VESMÍR“ 

sprostredkovať vždy novým spôsobom, zatraktívniť mladým ľudom  štúdium prírodných 

vied,  osloviť a zaujať vesmírom čo najväčšiu časť populácie. 

Našu podporu a zapojenie v rámci tejto iniciatívy vidíme v ponuke kvalitnej prednášky v 

kombinácii s výtvarnou výstavou.  

Termín: október 2016 

Aktuálne: plánované stavebné práce znemožňovali prípravu podujatia 

Zodpovedný:  Mgr. V. Kolivoška 

 

h) Deň Prešovského samosprávneho kraja  - 27. október                   účasť: 149 

Mimoriadne 15. novembra  - aktivita koordinovaná v rámci Prešovského kraja, s cieľom 

poukázať na kultúrny a historický potenciál tohto územia. Napomáha tomu malá knižná 

výstavka, ktorú majú návštevníci k dispozícii počas pobytu v našom zariadení.  

Tradičná  programová ponuka je v tento deň rozšírená o celodenné pozorovanie slnka.   

 

i) Krajský seminár pre učiteľov  -  25. november                                            účasť: 18 

Štruktúru programu tohto podujatia projektujeme vzhľadom k potrebám pre nás veľmi 

významnej skupiny návštevníkov – pedagógov. Podujatia sa zúčastňujú učitelia 

prírodovedných predmetov a vedúcich astronomických krúžkov.  

Aktuálny program: 

Vzácna Zem  - prednášajúci: RNDr. Zdeněk Komárek (Hvezdáreň Michalovce) 

Čo letí v 2016 (o trendoch a dianí v kozmonautike) - prednášajúci: Mgr. V. Kolivoška  

Alžbetkin vesmír  (fyzika pre 1. stupeň ZŠ) – program v planetáriu 

Robotické ďalekohľady - prednášajúci: Mgr. R. Tomčík 

Elton John II. – hudobný program v planetáriu 

Organizácia: Mgr. V. Kolivoška 

Spolupracovali: R. Kolivošková 

 

 

8. Tvorba audiovizuálnych programov 

a) Alžbetkin vesmír (program pre  I. stupeň ZŠ, planetárium)  

- audiovizuálny program pre deti bol dokončený začiatkom júna 2016 a jeho premiéra sa 

zrealizovala pri príležitosti Medzinárodného dňa detí – 4. júna 2016. 
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Z pohľadu programovej ponuky v planetáriu sa jedná sa o celkom novú tému, ktorou 

rozširujeme tradičné poňatie hviezdnej sály o dimenziu zábavného fyzikálneho laboratória. 

Dôležitým výrazovým prostriedkom sú  bohaté obrazové kolekcie, ktoré sa podpísali pod 

vysokú náročnosť vlastnej prípravy programu.     

Autor: R. Kolivošková 

Vizualizácia: R. Šankvalier 

Zvuková réžia: Mgr. V. Kolivoška 

 

b) Uvedenie nového programu do prednáškovej siene s pracovným názvom Pohyby telies v 

slnečnej sústave (pre starších žiakov ZŠ) 

Aktuálne: príprava programu vo fáze strihovej réžie obrazu bola pozastavená pre organizačné 

dôvody (zvýšené  personálne nároky po odchode dvoch pracovníčok na materskú dovolenku 

a účasť na implementačnej fáze prípravy projektu rekonštrukcie budovy).  

Daný typ programu je časovo aj po technickej stránke náročný pre obrazovú stránku, keďže  

sa jedná  o videoprogram.  

Zodpovedný: Mgr. V. Kolivoška 

 

c) Elton John II (hudobný program v planetáriu) 

Vzhľadom na časovú obsiahlosť programu Elton John (80 min) ponúkaného vo večerných 

hodinách pre verejnosť, sme túto tému chceli sprístupniť aj školským exkurziám v kratšej 

verzii. Nový program je v porovnaní so staršou verziou automatický (synchronizovaný zvuk 

s obrazom), má prepracovaný scenár a jeho trvanie je 45 min. 

K realizácii tohto programu sme pristúpili s ohľadom na možnosť výberu jednoduchšieho 

konceptu, ktorý hviezdna sála v zásade pripúšťa.  

Autor, vizuálna a zvuková réžia: Mgr. V. Kolivoška 

Technická spolupráca: R. Šankvalier 

 

d) Vizuálna obnova programu Tomášova cesta ku hviezdam – nad rámec plánu 

Jedná sa o výukový program v planetáriu a obrazové vylepšenie (v expozícii -planéty) spadá 

do oblasti údržby a revitalizácie starších programov. 

Realizoval: Mgr. R. Tomčík, R. Šankvalier 

 

Zhodnotenie: Táto oblasť sa z pohľadu niekoľkých rokov javí nedynamicky. Príčinou je,  že 

modernizácia a obnova našej programovej ponuky je brzdená vysokou fluktuáciou 

zainteresovaných pracovníkov.  

 

 

9. Metodická a poradenská činnosť, služby, propagácia  a informovanie verejnosti 
 

Odborná a metodická pomoc je nami  poskytovaná astronomickým a iným prírodovedným 

krúžkom, pracujúcim na školách, v inštitúciách zameraných na mimoškolskú činnosť 

a voľnočasové aktivity, členom astronomickej spoločnosti, členom SZAA a ostatným 

jednotlivcom - záujemcom o astronómiu.  

 

Odborné informácie a konzultácie poskytujeme študentom na požiadanie  pri seminárnych, 

bakalárskych a diplomových prácach.  

Aktuálne konzultácie pri:  

 Názov práce: Vesmírne supermagnety – Alex Dobrovič, žiak 3. ročníka ZŠ, 

 Názov práce: Analýza využívania nástrojov marketingovej komunikácie kultúrno-

vzdelávacej inštitúcie Hvezdáreň a planetárium v Prešove – Lea Kozmová (bakalárska 

práca študentky VŠ). 

Realizovala: R. Kolivošková 
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V oblasti služieb podľa požiadaviek verejnosti poskytujeme (telefonicky, osobne)  odborné 

informácie o astronomickom dianí na oblohe.  

Požadované sú od nás barometrické údaje, resp. služby týkajúce sa nastavenia barometrov. 

Bezplatná poradenská služba je nami poskytovaná v oblasti obsluhy malých astronomických 

ďalekohľadov, ich výberu pri nákupe aj samotné sprostredkovanie nákupu u nášho 

partnerského predajcu. 

Zodpovední: Mgr. R. Tomčík, R. Kolivošková 

  

Informovanie a propagácia: 

a) Propagácia vlastnej činnosti 

Popri webovej stránke organizácie  a facebooku využívame na informovanie verejnosti aj 

ďalšie mediálne prostriedky (rozhlas, televízia, propagačné brožúry – Kam do mesta, noviny 

– Prešovský Korzár). 

Aktuálne boli odvysielané príspevky: 

- (4.4.) FM Rádio – informácie  o prechode Venuše popred slnko 6.4. /Mgr. R. Tomčík 

- (12.4.) RTVS Regina KE (V. Slaninková)  – príspevok ku Svetovému dňu kozmonautiky/ 

Mgr. V. Kolivoška  

- (11.8.) Prešov 24 rozhovor na tému  Perzeidy 2016/Mgr. R. Tomčík 

- (26.8.) RTVS Rádio Slovensko (Seman) – Augustová nočná obloha/ Mgr. V. Kolivoška 

- (9.9.)  RTVS Rádio Slovensko ( Patrícia Jakabová) - upútavka na Noc na hvezdárni/ Mgr. V. 

Kolivoška 
 

b) Propagácia kraja a mesta 

V tomto bode vyhodnocujeme naše dve tradičné aktivity: 

1) Deň Prešovského samosprávneho kraja – akcia s bezplatným vstupom je vyhodnotená 

v bode 7.g 

 

2) Športové podujatia so záštitou mesta  - pripájame sa  k tým inštitúciám, ktoré v našom 

meste napĺňajú program pre účastníkov významných športových podujatí  

Aktuálne: 1 skupina z Lotyšska (Fragaria Cup) 

Organizácia: Mgr. A. Pipková Leütterová 

Realizácia: kolektív  

 

a jednu mimoriadnu (objednávku),  

 

ktorou je rezervácia jednostranovej plochy na obrazovú  a komentovanú propagáciu      

Hvezdárne a planetária v Prešove.  Jedná sa o priestor v publikácii  s názvom Prešov z neba, 

ktorej hlavná obrazová časť  je postavená na  snímkach,  približujúcich  prírodné aj kultúrne 

krásy nášho  mesta z vtáčej perspektívy.  Knihu plánujeme využiť na propagáciu pri vlastných  

príležitostiach, sprístupniť kultúrnym informačným centrám v meste  a  poskytnúť             

PSK. 

 

c) Národný týždeň manželstva  

Podporu iniciatíve  propagujúcej  zotrvávanie na tradičných  kultúrnych  hodnotách 

vyjadrujeme aj týmto spôsobom – pozvánka na aktuálny hudobný program v planetáriu s 50% 

zľavou pre dvojicu muž a žena. 
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10. Edičná činnosť a šírenie materiálov 

Naša vlastná edičná činnosť a rovnako aj produkty iných organizácii nám umožňujú aj touto 

cestou šíriť astronomické poznanie a propagovať prácu astronomických zariadení.  

 

a) Astronomický  informátor – 1,2,3,4,5,6/2016.  

Periodikum určené pre verejnosť,  zasielané členom  Slovenskej astronomickej spoločnosti 

informuje v rozsahu dvoch mesiacov o programovej ponuke HaP  a o dianí na oblohe. 

Prostredníctvom krátkych tematických článkov napomáha v orientácii v rôznych oblastiach 

astronómie a kozmonautiky. Materiál je bezplatne ponúkaný návštevníkom a v celom rozsahu 

je zverejňovaný na webovej stránke HaP.   

Organizácia:  Mgr. A. Pipková Leütterová, R. Kolivošková 

Realizovali: Mgr. V. Kolivoška, Mgr. R. Tomčík,  Mgr. A. Pipková Leütterová, R. 

Kolivošková 

Podporné činnosti: P. Vaňo 

 

b) Na základe vlastných pozorovaní a s prispením 15 pozorovacích staníc (po jednej aj z ČR 

a Poľska) sme spracovali a vydali  materiál o priebežnom stave slnečnej fotosféry v podobe  

Bulletinu o pozorovaní Slnka na Slovensku za rok 2015 - v náklade 50 kusov.  

Tento materiál je zverejnený  na webovej stránke HaP.  

Realizácia: Mgr. R. Tomčík 

 

c) Záujem verejnosti podmienil  dotlač vlastných materiálov: 

Doplňovačky pre každého, Astronomické rébusy, Kozmické hlavolamy, Vesmírne otázniky -

maľovanky, Vesmírne otázniky-  CD , Predstavy o tvare Zeme a 8 druhov záložiek v počte 

8 000 ks, textové prílohy ku programom (Jarná obloha, Letná obloha, Jesenná, obloha, Zimná 

obloha a Obloha nad nami), maľovanka Zvieratníkové súhvezdia a Obloha 2017. 

Organizácia:  R. Kolivošková, Mgr. R. Tomčík a Mgr. D. Wilgová 

Podporné činnosti: M. Vaňo 

 

d) príprava novej publikácie 

V roku 2018 oslávi HaP v Prešove 70. výročie svojej existencie. Pri tejto príležitosti  

pripravujeme publikáciu s pracovným názvom: Storočia astronómie v Prešove. 

Faktografická príprava publikácie je postavená na sústredení množstva historických 

dokumentov, fotografií a prípravy článkov od pamätníkov, ktorí stoja za hvezdárskou 

tradíciou  v našom meste. Zber a štruktúrovanie  materiálu k tvorbe publikácie prebieha od 

konca roka 2015. 

Vydaním spomínanej publikácie prispejeme z historického hľadiska k zviditeľneniu, 

objasneniu a zdokumentovaniu astronomického  a spoločenského diania, a to nie iba 

v Prešove. Dostala preto podporu Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove, čo by sa malo 

prejaviť aj vo  finančnej podpore vydania.     

Organizácia: R. Kolivošková 

Spolupracujú: externe -  Mgr. P. Ivan, Mgr. M. Figura,  Mgr. Š. Lenzová, PaedDr. J. 

Humeňanský   

 

e) Pre potreby organizácie a na účely predaja sme zakúpili: 

- publikácie,  

- plagáty (Mapa hviezdnej oblohy,  Planéty slnečnej sústavy, Svetlo, Mesiac, Vesmír 

a Zatmenia Slnka a Mesiaca,) 

- ďalšie materiály (Otáčavá mapa oblohy, 3D pohľadnice a 3D magnetky). 

Organizácia: Mgr. D. Wilgová 

Podporné činnosti: G. Némethiová, P. Vaňo  
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11. Krúžková činnosť 
Hodnotíme dva krúžky, pracujúce pri HaP. 

Krúžky v počte 15 členov  (začiatočníci  a mladší žiaci)  a 6 členov (pokročilí  a starší žiaci) 

sa schádzajú dvakrát do mesiaca  v čase od 15.30 – 18.00 hod . Na účely vzdelávania sú 

využívané rôzne didaktické formy: výklad,  prednáška,  beseda, sledovanie filmov, práca 

s internetom a pod. Vedomostne zdatnejší sa zúčastňujú vedomostnej súťaže Čo vieš 

o hviezdach? 

Organizácia poskytuje pre krúžkovú činnosť vysokú úroveň technického vybavenia 

a umožňuje mladým astronómom využívať moderné projekčné a pozorovacie prostriedky 

planetária a hvezdárne. 

Spestrením pre činnosť v krúžkoch  sú výlety a expedície. 

Krúžok pre začiatočníkov tohto roku absolvoval exkurziu do Technického a Leteckého múzea 

v Košiciach – 28.5.2016. 

V auguste a v novembri krúžok pre pokročilých absolvoval meteorárske expedície vo 

Hvezdárni v Roztokách. 

Pozitívne hodnotíme disciplinovanosť krúžkarov v dochádzke a najmä vysokú  vnútornú 

motiváciu pre mimoškolskú činnosť na hvezdárni. Rovnako nás teší zainteresovanosť 

a záujem rodičov.  

Systematické zaznamenávanie konkrétnych aktivít krúžkarov umožňuje prehľadnú 

a podrobnú dokumentáciu zverejňovať na našej webovej stránke.    

Zodpovední - vedenie krúžkov: 

- krúžok pre začiatočníkov - R. Kolivošková, PaedDr. J. Oľšavská, PhD.,  

- krúžok pre pokročilých - Mgr. R. Tomčík 

 

 

12. Projekty 

Na Grantový systém MK SR bol podaný projekt Kultúrne poukazy na rok 2016. V čase od 1. 

apríla do 18. novembra 2016 sa vyzbieralo 2 849 kusov kultúrnych poukazov od žiakov škôl. 

Zodpovedné: Mgr. D. Wilgová, Ing. D. Kahanovská  

 

 

13. Medzinárodná a iná spolupráca 

a) Mládežnícke observatóriom v Niepolomiciach v Poľsku (od roku 2005).  

Záujem poľskej astronomickej mládeže o Slovensko umožňuje organizovať stretnutia na pôde 

HaP. Programy v poľskom jazyku presviedčajú našich zahraničných hostí, že sú v týchto 

končinách vždy vítaní a ich bezprostredný záujem o našu astronómiu, ale aj kultúru, históriu a 

prírodu sú pre nás ustavične dobrou motiváciou pre udržanie výborných vzájomných vzťahov. 

Aktuálne:  

 - účasť HaP v Prešove na konferencii Astronómia v 21. storočí  a jej náuka 

 - návšteva 5 poľských exkurzií  

Organizácia a realizácia: R. Kolivošková 

Účasť: Mgr. R. Tomčík 

 

b) Katedra fyziky, matematiky a techniky FHaPV Prešovskej univerzity (zmluva od roku 

2009). 

V zhode so zmluvnými podmienkami spolupráce využívajú naši partneri flexibilný režim 

návštev planetária pre vzdelávacie a reprezentačné potreby vo vzťahu k svojim projektovým 

spoluúčastníkom zo zahraničia.  

Aktuálne: 2 exkurzie z Ukrajiny  

Organizácia: Mgr. V. Kolivoška  
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c) SAS pri SAV  

Členom prešovskej pobočky astronomickej spoločnosti poskytuje HaP priestor na 

organizované stretnutia  a ponúka bezplatný vstup  na podujatia HaP.  

Aktuálne: 3 stretnutia (účasť a programovú náplň nevyhodnocujeme) 

Organizácia: R. Kolivošková 

 

d) Stredná odborná škola podnikania v Prešove (zmluva od roku 2011) 

Spolupráca je postavená na umiestňovaní študentov z odboru turistického marketingu ako 

praktikantov v prostredí špecializovaného kultúrneho zariadenia. Prax umožňuje získať 

zručnosti  v kontakte s klientmi HaP a oboznámiť sa s princípmi a mechanizmami fungovania 

organizácie .  

Reciprocita v službách je realizovaná v pomocných činnostiach pre HaP. 

Aktuálne: skenovanie slnečných protokolov 

Organizácia: Mgr. V. Kolivoška 

 

e) Stredná odborná škola Košická v Prešove (zmluva od roku 2014 ) 

Vzdelávanie v umeleckých odboroch na uvedenej škole je podporované dispozičnými 

priestormi HaP, ktoré  umožňujú  zviditeľniť produkty,  inštalovať výstavy a sprístupniť prácu 

školy širšiemu okruhu verejnosti. Reciprocita je v tomto prípade garantovaná vítanou zmenou 

s kvalitným prevedením premeny expozičného priestoru planetária.  

Aktuálne:  

 Spaces – fotografická umelecká výstava ukončená k 14.3.2016 

Univerzum -  fotografická umelecká výstava otvorená k 6.10.2016 

Organizácia: Mgr. V. Kolivoška 

 

f) Tromf Banská Bystrica – predajca optickej techniky a príslušenstva (od roku 2004) 

Umiestnenie malých astronomických ďalekohľadov od predajcu Tromf v priestore HaP 

umožňuje návštevníkom oboznámiť sa prostredníctvom našej poradenskej služby 

s dostupnými astronomickými prístrojmi. Dáva možnosť na predvedenie obsluhy,  

manipulácie   a prípadne aj napomôcť k samotnej kúpe malého astronomického teleskopu. 

Ako protislužba sú poskytované predajcom pre HaP zľavy pri nákupe príslušenstva (slnečné 

okuliare pre bezpečné pozorovanie Slnka, slnečná fólia Baader na výrobu filtrov 

k ďalekohľadom a pod.) 

Organizácia: Mgr. R. Tomčík, R. Kolivošková 

 

 

14. Komunikácia v ďalších oblastiach 

a) Účasť na akciách 

Za dôležitú formu komunikácie považujeme  našu účasť príp. aj vystúpenia na akciách, 

organizovaných spriaznenými subjektmi. 

Aktuálne:  

marec: konferencia (história) - Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove 

účasť: Mgr. V. Kolivoška 

vystúpenie: R. Kolivošková (prezentácia histórie prešovského hvezdárstva) 

máj-jún:  Slnečný seminár - Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove 

účasť: Mgr. R. Tomčík 

 

júl: konferencia (parky tmavej oblohy) – Hvezdáreň v Humennom 

účasť: Mgr. V. Kolivoška, Mgr. R. Tomčík 

 

september: konferencia (vzdelávanie) – Niepolomice 

účasť: Mgr. R. Tomčík, R. Kolivošková 
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október: konferencia (osobnosti regiónov) – Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove 

účasť: R. Kolivošková 

 

november: konferencia (astronómia) - Hvezdáreň v Humennom 

účasť: Mgr. R. Tomčík, Mgr. J. Sadiv 

 

b) Podporná oblasť 

Bezplatné prenájmy - potenciál organizácie v zmysle existencie príťažlivého  a veľkorysého 

usporiadania a zaujímavej oblasti špecializovaných činností radi sprístupníme aj pre túto 

oblasť. Jedná sa o bezplatný vstup resp. prenájom, umožnený niektorým vybraným 

subjektom. 

V roku 2016 túto možnosť využili: 

a) Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK (vyhodnotené v časti Výstavy a Medzinárodná 

a iná spolupráca) 

b) Útvar osvetovej činnosti Prešov pri DJZ v Prešove – trojdňový workshop  

c) Spojená škola P. Sabadoša – s poruchou sluchu (30 detí) 

b) Súkromná základná škola s materskou školou na Vodárenskej ulici v Prešove  

    Mikulášska nádielka pre žiakov a deti s autizmom  (pre 80 zúčastnených rodičov s deťmi) 

 

Mediálna podpora -  prostredníctvom webovej stránky HaP sme zverejnením avizovaných 

podujatí podporili aktivity v oblasti: modelárstva, tradičných kultúrnych ceremoniálov 

a ekológie.  

 

Podpora mesta – vzhľadom na blížiace sa 770. výročie mesta Prešov sme prisľúbili aktívnu 

účasť pri tvorbe kultúrneho programu. Všeobecné požiadavky organizátorov tohto podujatia 

sa týkajú umiestňovania pozorovacej techniky v rôznych kútov mesta, čo bolo vyjadrené na 

stretnutí s prednostkou úradu a zástupcom primátorky nášho mesta. 

 

Podpora v edičnej oblasti – reaguje na editorské aktivity, ktoré korešpondujú so sférou  nášho 

pôsobenia a sú pre ňu prínosom po odbornej a kultúrnej stránke. V tomto prípade 

praktizujeme odporučenie diela na jeho zaradenie do edičného plánu Slovenskej ústrednej 

hvezdárne. 

Aktuálne: Jedná sa o vydanie  materiálu, ktorý poukazuje na významnú historickú rolu mesta 

Prešov v šírení rozhlasového a TV vysielania pre územie Slovenska. V začiatkoch tohto 

diania nachádzame konkrétne vzťahy a prepojenia na vtedajšie astronomická observatórium. 

Príprava diela zo strany HaP  je vo fáze zatiaľ iba priblížneho oboznámenia sa s konceptom.    

 

Podpora v kraji 

Osobitná oblasť podpory spočíva na personálnom zabezpečení pozorovateľských aktivít 

Hvezdárne v Roztokách. Na základe dohody s vedením Podduklianského osvetového 

strediska vo Svidníku  sme kritickú situáciu v zabezpečovaní úloh pracoviska dočasne začali 

riešiť vlastnými personálnymi a finančnými zdrojmi. V pracovnom režime jedného odborného 

pracovníka je na základe toho nariadená organizácia a realizácie verejných pozorovaní  pre 

potreby svidníckeho pracoviska na jeden deň v týždni. 

Vyhodnotenie: 11 pozorovaní pri účasti 63 návštevníkov 

 

Celková návštevnosť spolu:    21 116         

Počet podujatí:                             650              

 

 

Prehľad jednotlivých  popularizačno-vzdelávacích podujatí je v nasledujúcej tabuľke: 
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Spracovali:  Renáta Kolivošková, Mgr. Dagmar Wilgová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prehľad popularizačno-vzdelávacích podujatí za rok 2016 
  

       

Názov podujatia   Počet Účasť  

                                                                                                                                                   

Tematické exkurzie a programy v planetáriu    577          18 431  

       

Prednášky pre astronomické krúžky  37 

                                           

241  

       

Samostatné prednášky pre verejnosť           4                     50  

       

Astronomické pozorovania pre verejnosť  10 139  

Prechod Merkúra popred slnečný disk    1 46  

Súťaže:       

Čo vieš o hviezdach?                      - okresné kolá 3 85  

                                                                                 - krajské  kolá 3 51  

Vesmír očami detí - okresné kolo                                                                     
 

1       
 

883 prác 

       

Výstavy    3                     

Deň hvezdární a planetárií   1 343  

      

Deň Zeme   1                13  

Deň detí s astronómiou  1 222  

Iné návštevy (prehliadka výstav)  1 23  

Svetový deň letectva a kozmonautiky    1 14  

Hodina Zeme    1                 43   

Noc na hvezdárni       

                       

1 

                   

164  

Ekofest 2016                   2 270  

Krajský seminár pre učiteľov a vedúcich 

AK    1 18  

Mikulášska nádielka pre deti 

s autizmom      1 80  

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Celková návštevnosť spolu :  650 21 116  
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B/ Odborno – pozorovateľská a technická činnosť  
 

Odborno – pozorovateľská a technická činnosť je neoddeliteľnou súčasťou špecializovanej 

kultúrno – výchovnej a vzdelávacej činnosti astronomických zariadení.  

 

Poslaním bolo aj v roku 2016 splnenie úloh v odborno-pozorovateľskej oblasti a uspokojiť 

nároky  a pretrvávajúci  záujem verejnosti o bezprostrednú účasť na pozorovaniach oblohy.  

V technickej sfére práce je tu štandardná potreba zabezpečovať a modernizovať vybavenie 

organizácie, využívané v rôznych oblastiach jej pôsobenia.  

 

Odborno – pozorovateľské a technické oddelenie v zmysle naplánovaných úloh bolo 

zamerané na: 

 

1. Oblasť slnečného výskumu 

a) Pravidelné zakresľovanie slnečnej fotosféry s následným vyhodnotením kresby 

a spracovaním z hľadiska aktivity až po stupeň jednotlivých relatívnych čísel. 

Termín : priebežne denne 

Realizovali: Mgr. R. Tomčík, R. Kolivošková, PaedDr. J. Oľšavská, PhD., Mgr. A. Pipková 

Leütterová 

 

b) Pravidelné mesačné vyhodnotenie slnečnej aktivity do protokolov  a ich zaslanie do 

medzinárodných centier v Bruseli a Sezimovom Ústi. 

Termín: priebežne mesačne - do dvoch dní nasledujúceho mesiaca  

Realizoval:  Mgr. R. Tomčík 

 

c) Systematická koordinácia činnosti a zabezpečenia správneho chodu siete pozorovateľov 

slnečnej fotosféry na území Slovenska. Výsledným produktom bude vydanie každoročného 

periodika, v ktorom sú spracované a publikované pozorovania jednotlivých pozorovateľov. 

Termín: priebežne, na základe požiadavky správy siete 

Realizoval: Mgr. R. Tomčík 

 

d) Prevádzkovanie online aplikácie na našej webovej stránke – Aktuálne relatívne číslo (RaF) 

– okamžité a nepretržité uverejňovanie napozorovaného aktuálneho relatívneho čísla ® 

a počtu fakulových polí (F) zo siete pozorovacích staníc. 

Termín: priebežne, na základe požiadavky správy siete 

Realizovali: Mgr. R. Tomčík, R. Šankvalier 

 

Oblasť nášho slnečného výskumu vychádza zo systematického monitorovania slnečnej 

atmosféry  ešte na súkromnom observatóriu v tridsiatych rokoch. Organizácia má vďaka tomu 

jedinečný archív slnečných zákresov, ktoré sa nám podarilo v priebehu posledných piatich 

rokov zdigitalizovať.  

Databázu spracovaných vyše 13 000 zákresov sa nám v tomto roku podarilo vďaka 

ústretovosti Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove umiestniť na ich serveri. Zabezpečili 

sme tak voľný prístup k údajom o slnečnej fotosfére  pre ich ďalšie využitie vo vedeckej 

oblasti. 

 

 

2. Ďalšia odborná  činnosť 

a) V závislosti na astronomických a meteorologických podmienkach tvorba náplne a výkon 

verejných pozorovaní Mesiaca, planét hviezd a objektov Messierovho katalógu. 

Termín: priebežne 2 – krát za mesiac 

Realizoval: Mgr. R. Tomčík 
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b) Včasné reagovanie na výskyt  mimoriadnych astronomických úkazov ako sú zatmenia 

Slnka a Mesiaca, kométy príp. novy formou mimoriadnych pozorovaní a zverejnením 

pripravovaných aktivít.  

Termín: priebežne, s výskytom astronomických situácii  

Realizoval:  Mgr. R. Tomčík 

 

c) V súvislosti s rozšírením a modernizáciou pozorovacieho vybavenia organizačne 

a metodicky pripraviť  a zaradiť pozorovania slnka (protuberncie, fotosféra) do: 

- harmonogramu práce astronomických krúžkov, 

- ponuky pre verejnosť a školské kolektívy v mesačných plánoch podujatí  a v operatívnych 

výzvach na stránke HaP, 

 - obsahu astronomického praktika v rámci spolupráce s KFMaT FHaPV PU.   

Realizovali:  Mgr. R. Tomčík, R. Kolivošková 

 

d) V súvislosti s modernizáciou pozorovacieho vybavenia organizácie realizovať fotografické  

snímkovania oblohy, resp. objektov a úkazov, 

- počas meteorárskych expedícií na hvezdárni v Roztokách 11. až 14.8. a 4. až 6.10.  bolo 

zrealizované snímkovanie oblohy za účelom získania multikompozičných záberov – startrails 

a širokouhlé snímkovanie častí oblohy za účelom zachytenia stôp meteorov, 

- priebeh celého mimoriadneho úkazu – prechodu Merkúra popred Slnečný disk 9.5.  bol 

fotografický zaznamenaný pomocou teleskopu Zeiss100/1000 a fototechniky, zároveň bol 

zhotovený časozberný záznam zákresov a projekcie Slnka a tohto úkazu ďalekohľadom 

v hlavnej kupole.  

Termín: priebežne, v závislosti od pozorovacích možností 

Realizoval: Mgr. R. Tomčík 

 

Nad rámec plánu sme zakúpili optický okulárový hranol (do príslušenstva ďalekohľadu 

Meade 30) a kameru s možnosťou pripojenia ku väčšine našich ďalekohľadov (so širokým 

spektrom snímaných objektov: Slnko, Mesiac, deep-sky objekty, planéty). 

 

 

3. Technická činnosť 

a) Správa počítačovej siete – kompletný servis vrátane priebežného  zálohovania dát  

dôležitých pre činnosť jednotlivých oddelení organizácie. 

Realizoval: R. Šankvalier 

  

Nad rámec boli zakúpené: 

- PC s LCD monitorom na účely odborného oddelenia, 

- notebook na prezentačné úlohy v prednáškovej sieni, 

- prenosný skener na pružné využívanie v administratíve. 

 

b) Obnova technického zariadenia  - modernizácia zvukového reťazca v prednáškovej sieni. 

Minuloročnú rekonštrukciu (káblové rozvody, zosilňovač, mikrofón)  sme ukončili  

inštaláciou  mixážneho  pultu.  

Nad rámec plánu bol zakúpený mikrofón s nahrávaním, za účelom kvalitného a operatívneho 

získavania zvukových nahrávok - záznamov z vlastných akcií, ale aj pri pobyte mimo 

organizáciu.  

Bola vykonaná aj inštalácia odrušovacích modulov vo zvukových reťazcoch prednáškovej 

siene a planetária, čím sme urobili ďalší krok pri zlepšovaní úrovne reprodukovaného zvuku 

v našich účelových priestoroch. 

Realizoval: R. Šankvalier 
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c) Podpora vlastnej programovej tvorby – vyhotovenie vizualizácie (diapozitívov)  

a synchrón k programu  do planetária Alžbetkin vesmír. 

Realizoval: R. Šankvalier 

Jednalo sa o elektronickú formu úpravy veľkého  súboru obrázkov a bol zrealizovaný náročný 

synchrón.   

 

d) Podpora vlastnej programovej tvorby –  zakúpenie softvéru pre strih v širokej škále 

videoformátov k tvorbe programov do prednáškovej siene.  

Realizoval: P. Vaňo 

Organizácia už má k dispozícii vhodnú technologickú platformu (hardvér bol zakúpený 

v roku 2015) pre kvalitné stvárnenie vizuálnej podoby nových  programov do prednáškovej 

siene. 

- Podpora vlastnej programovej tvorby – zabezpečenie stojanov pod mikrofóny na účely 

výroby štúdiových nahrávok. 

Realizoval:  P. Vaňo 

- Technické zabezpečenie planetária – modernizácia modulov elektronického riadenia na 

vyhradenom množstve diaprojektorov. 

Interne sa jednalo o selekciu a prípravu technicky vhodných diaprojektorov, pri ktorých 

následne nová elektronická výbava bola zabezpečená externe. 

Realizoval: P. Vaňo 

- Technické zabezpečenie akcie Deň detí s astronómiou - zhotovenie prípravkov na stavbu 

a modelovanie raketiek, príprava a prevádzkovanie štartovacieho zariadenia počas akcie. 

Realizoval: P. Vaňo 

- Propagácia  a archivovanie – vykonávanie fotografických  a príp. filmových záznamov o 

činnosti organizácie v priebehu roka, systematické a priebežné triedenie materiálu. 

Realizoval: P. Vaňo 

Nad rámec plánu bol zakúpený kvalitný digitálny kompaktný fotoaparát.  

 

 

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.  

Realizoval: R. Šankvalier 

 

b) Poskytovanie konzultačných služieb na webovej stránke a telefonicky pri objasňovaní 

a pomenúvaní  aktuálnych javov, úkazov a dejov na oblohe. 

Realizoval: odborné oddelenie   

 

c) Výkon poradenskej činnosti v oblasti manipulácie a využívania prenosných teleskopov. 

Realizoval: Mgr. R. Tomčík  

 

d) Nastavovanie barometrov a poskytovanie údajov týkajúcich sa aktuálneho  tlaku vzduchu.  

Realizoval: Mgr. R. Tomčík 

 

Činnosti uvedené v bodoch b) – d) boli zabezpečované priebežne podľa požiadaviek 

verejnosti.  

 

 

Spracoval: Mgr. Roman Tomčík 
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C/ TECHNICKO – HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ 
 

Aktivity vykonávané v tejto oblasti podmieňujú riadne fungovanie organizácie v zmysle 

zabezpečenia optimálnych technických a organizačných podmienok. 

 

Plánované úlohy a úlohy zrealizované nad rámec plánu boli vytyčované a plnené s dôrazom 

na zohľadnenie plánovaných rekonštrukčných stavebných prác – C.1.  

Cieľom bolo prispieť k dosiahnutiu    komplexnej   pripravenosti  organizácie na 

nasledujúce  obdobie adekvátnymi krokmi aj v technicko-hospodárskej činnosti.  

 

Plánované úlohy štandardne spadali do oblastí: 

 

a) Odborných prehliadok, skúšok a revízii na zariadeniach, ktorých prevádzkovanie  upravujú 

príslušné technické a právne normy – externá forma realizácie. 

Realizoval:  P. Vaňo 

 

b) Bezpečnosti a bezporuchovosti elektrických zariadení.  

Realizoval: P. Vaňo 

     Rozšírením tejto úlohy je naplánovanie  vyhotovenia novej elektroinštalácie v priestoroch 

prijímacia miestnosť, kancelária pre odb. pracovníkov, knižnica a kabinet. V prvej etape 

zhotovenie projektovej dokumentácie – externá forma realizácie.  

Nad rámec plánu sme rozšírili zadanie projektovej dokumentácie na celú budovu.  

Realizoval: Mgr. V. Kolivoška 

 

c) Údržby areálu organizácie vykonávaním sezónnych a priebežných prác.  

     Realizoval:  P. Vaňo 

Nad rámec plánu sme cez žiadosť  Slovenskému hydrometeorologickému  ústavu (ďalej 

SHMÚ), vymohli odstránenie rozmernej kovovej konštrukcie, slúžiacej k meteorologickým 

meraniam na HaP v minulosti. 

Realizoval: Mgr. V. Kolivoška 

V areáli bolo na základe zmluvného vzťahu nainštalované zariadenie, pracujúce v sieti 

varovného protipovodňového systému SHMÚ. Zmluva bola pripravovaná v úzkej spolupráci 

s organizačným odborom PSK.  

Realizoval: Mgr. D. Wilgová 

 

d) Výrezu starých a nezdravých stromov. V prvej etape zabezpečenie legálnosti výrezu. 

  

Úloha bola splnená iba na úrovni komunikácie so schvaľujúcim orgánom samosprávy. Na 

požiadavku mimovládneho dohľadu sme pre odklad  konania na január 2017 nestihli v tomto 

roku reagovať. 

Súhlas  k žiadosti o výrub drevín bol podmienený kompenzačným opatrením vo výške  

5 200 € a preto sme plánovaný výrub odsunuli na koniec roka 2017. Našim zámerom je 

reagovať na výzvy situované do oblasti životného prostredia a prostredníctvom grantu získať 

finančné krytie opatrení, ktoré sa od nás očakávajú.      

     

Nad rámec plánu  sme podaním Návrhu na redukciu porastov  verejnej zelene na Odbor 

dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb iniciovali údržbové práce. Výsledkom 

je zlepšenie podmienok dopravy a pohybu  po Dilongovej ulici. 

Tento postup sme zvolili s vedomím, že dopravné podmienky v tejto rezidentskej zóne súvisia 

aj s našou prevádzkou.   

Realizoval: Mgr. V. Kolivoška 
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e) Likvidácie nefunkčných zariadení a opotrebovaného materiálu v súlade s platnou 

legislatívou a nadväznosti na stanovisko inventarizačnej komisie.   

Realizoval: P. Vaňo  

 

f) V súlade so zriaďovacou listinou vydanou Prešovským samosprávnym krajom pod číslom 

KUL-2002/000153/20 dňa 1.4.2002 bol spracovaný Organizačný poriadok HaP Prešov, ktorý 

určuje organizačnú štruktúru, metódy práce, systém riadenia a kontroly, pracovnú náplň 

jednotlivých oddelení a ich vzájomné vzťahy s platnosťou od 1.1.2017. 

Spracovali: Mgr. D. Wilgová, Ing. D. Kahanovská 

 

g) Ďalších priebežných potrieb v oblasti servisných prác na budove,  príslušenstve a zariadení 

a v závislosti na finančných možnostiach organizácie. 

- výmena zariadenia – zaobstaranie kobercov do kancelárií, 

- výmena zariadenia - zaobstaranie päť skriniek pre potreby administratívy, 

- výmena zariadenia - zaobstaranie troch trezorových skríň na uchovávanie dokumentov 

(so zreteľom na zásady obsiahnuté v podnikových smerniciach o archivovaní 

personálnych materiálov),  

Realizoval: Mgr. D. Wilgová, Ing. D. Kahanovská   

- výmena zariadenia – zaobstaranie zariadenia zasadacej miestnosti,  

- zhotovenie kontajnera na sezónne uloženie tubusu Meade 30 na terase hvezdárne – 

externe, 

- zhotovenie novej kovovej brány pri hlavnom vstupe na Dilongovej ulici – externe, 

- zaobstaranie 15 ks plastových boxov na skladové účely, 

Zabezpečil: Mgr. V. Kolivoška 

- sprevádzkovanie kotolne zabezpečením opravy od externého dodávateľa, 

- údržba kovového oplotenia na Dilongovej ulici prostredníctvom nového náteru,  

- údržba zdvižnej plošiny pre osoby s fyzickým hendikepom,   

- nákup chladničky do kuchynky organizácie, 

- nákup reťazovej motorovej píly pre potreby údržby drevín v areáli HaP, 

- nákup vysávača na odpratávanie napadaného lístia, 

- nákup automobilovej navigácie, 

- umiestnenie veľkoplošného pútača „Obnova budovy a zníženie jej energetickej 

náročnosti – Hvezdáreň a planetárium v Prešove“ ako povinného zverejnenia o čerpaní 

verejných prostriedkov z grantových  zdrojov.  

Realizoval:  P. Vaňo 

 

PROTIPOŽIARNA PREVENCIA 

Súčasťou technicko – hospodárskych činností boli aj kroky, ktoré sme podnikli v súvislosti 

s protipožiarnou prevenciou.  

Do tejto oblasti patria aj aktivity, vyhodnotené v bodoch: a, b, e  

a výmena zariadenia v zmysle nákupu trezorových skríň. 

 

Popri tom sme : 

- pristúpili k postupnému zavádzaniu uchovávania tlačených materiálov v uzavretých 

plastových boxoch, 

- začali s rozmiestnením tlačených skladovaných materiálov v priestoroch budovy  tak, aby 

zvýšeným množstvom na jednom mieste sa nevytváralo aj zvýšené riziko vzniku požiaru; toto 

opatrenie vyžadovalo uskutočniť  reorganizáciu niektorých priestorov,  

- pokročili v redukcii skladových zásob a odstraňovaní nepotrebných predmetov,  

- v súčinnosti so zmluvnou  agentúrou na dohľad nad riešením problematiky prevencie 

naplánovali a zrealizovali požiarne školenie a cvičný požiarny poplach. 
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C.1  PROJEKT „Obnova budovy a zníženie jej energetickej náročnosti –    

                            Hvezdáreň a planetárium Prešov“ 

 
HLAVNÝ CIEĽ PROJEKTU 

Predmetom projektu je realizácia opatrení na zníženie energetickej náročnosti v zariadení v 

zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC PSK – Hvezdáreň a planetárium v Prešove. Výsledkom 

projektu budú energetické opatrenia realizované v 2 stavebných objektoch v správe 

prijímateľa a budú zamerané na zateplenie obvodového plášťa, zateplenie striech, výmenu 

otvorových konštrukcií, zateplenie podláh nad exteriérom, inštaláciu systémov merania a 

riadenia, výmenu svetelných zdrojov a svietidiel a inštaláciu obnoviteľných zdrojov. 

Realizáciou opatrení je možné splniť cieľ znížiť spotrebu tepla na vykurovanie budov a zvýšiť 

ich energetickú hospodárnosť. Zároveň bude dosiahnutý stav, že budovy splnia energetické 

kritérium, kritérium minimálnych tepelnoizolačných vlastností a kritérium hygienické. 

Výmenou okien, zateplením striech a obvodových plášťov objektov prijímateľ výrazne zníži 

tepelné straty, náklady na energie a taktiež prispeje k znižovaniu produkcie skleníkových 

plynov v zemskej atmosfére. Inštaláciou obnoviteľných zdrojov energie prispeje projekt k 

zvýšeniu podielu OZE na celkovej spotrebe energie vo verejnej správe. 

Z ekonomického hľadiska sa realizáciou dosiahne zlepšenie hospodárnosti prijímateľa 

prostredníctvom úspor energie a zvýšenia energetickej efektívnosti budov zariadenia. 

 

Jedná sa o operačný program Kvalita životného prostredia, projekt je spolufinancovaný 

Európskou úniou a riadiacim orgánom je Ministerstvo životného prostredia SR.  

 

Dátum začatia realizácie projektu: 09/2016 

Dátum ukončenia realizácie projektu: 08/2017 

Celkové náklady: 792 589,35 EUR 

 

V roku 2016 prebehla v súčinnosti s implementačnou jednotkou PSK Elena 

a Energetickým klastrom Prešovského kraja aktuálne iba implementačná fáza projektu. 

Realizačná fáza bola posunutá na rok 2017.   
 

 

Spracoval: Mgr. Viliam Kolivoška 
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D/ Rozbor hospodárenia 

1. Príjmy organizácie 

a) rozpočet organizácie 

         Rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtu PSK na rok 2016 a na základe  uznesenia 

č. 265/2015 zo dňa 15. decembra 2015 boli pre našu organizáciu určené bežné výdavky vo 

výške 167 845,- €. 

 

      V priebehu roka 2016 nám boli záväzné ukazovatele upravené takto: 

 rozpočtové opatrenie z 30.06.2016 – zmena právnej formy                          - 110 379 € 

 rozpočtové opatrenie z 01.07.2016 – zmena právnej formy                         + 110 379 € 

 rozpočtové opatrenie z 23.08.2016 – presun BV na KV                                      - 600 € 

 rozpočtové opatrenie z 23.08.2016 – pridelenie KV                                            + 600 € 

 rozpočtové opatrenie z 23.08.2016 – plánované príjmy 2. polrok 2016           + 5 000 € 

 rozpočtové opatrenie z 21.09.2016 – kultúrne poukazy za 07/2016                  +   669 € 

 rozpočtové opatrenie z 03.11.2016 – hmotná zainteresovanosť                      +   8 695 € 

 rozpočtové opatrenie z 21.11.2016 – KV predfinancovanie projektu            +  13 200 € 

 rozpočtové opatrenie z 21.11.2016 – BV predfinancovanie projektu              +  2 530 € 

 rozpočtové opatrenie z 08.12.2016 – kultúrne poukazy za 08-11/2016           + 2 180  € 

 

  Vlastné rozpočtové presuny a úpravy medzi položkami boli realizované podľa skutočných 

potrieb organizácie. 

 

b) príjmy z rozpočtu zriaďovateľa - PSK  

        Príjmy z rozpočtu PSK tvorí dotácia PSK za sledované obdobie: 

 bežné výdavky vo výške 180 940,-  €, 

 kapitálové výdavky vo výške 600,- €, 

 bežné výdavky na projekt „Obnova budovy a zníženie jej energetickej náročnosti“ 

vo výške 2 529,56 €, 

 kapitálové výdavky na projekt „Obnova budovy a zníženie jej energetickej 

náročnosti“ vo výške 13 200,- €.  

 

Celková výška príjmov z rozpočtu PSK na rok 2016 predstavuje čiastku 223 725,56 €. 

  

c) príjmy z vlastných zdrojov 

         K 30.6.2016 boli príjmy upravené na úroveň skutočného plnenia, čo predstavovalo 

výšku 13 722,74 €. Pri zmene právnej formy HaP stanovila výšku príjmov z dôvodu 

plánovanej rekonštrukcie budovy na úroveň 5 000 €. K 31.12.2016 je skutočné plnenie vo 

výške 13 617,58 €, čo predstavuje 272,35 % plánovaných príjmov na 2. polrok 2016 

z dôvodu, že činnosť organizácie nebola pozastavená a začiatok plánovanej rekonštrukcie sa 

posunul na rok 2017 

 

 

 

 



 23 

 

         Príjmy z vlastných zdrojov sú pre našu organizáciu ťažko ovplyvniteľné, nakoľko 

závisia od návštevnosti školských skupín a jednotlivcov. Príjmy od 1.7.2016 sú mesačne 

odvádzané na účet zriaďovateľa. 
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23 000 17 813 26 431,55 

Úhrada predpísanej škody 0 30 29,99 

Príjmy z prenájmu 0 105 104,17 

Iné príjmy 0 775 774,61 

SPOLU 23 000  18 723 27 340,32 
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d) príjmy z iných zdrojov 

          Organizácia sa v I. štvrťroku 2016 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 26. februára 2016 a s platnosťou od 1. apríla 2016 organizácia 

začala prijímať kultúrne poukazy od žiakov základných a stredných škôl. K 18. novembru 

2016 organizácia vyzbierala  a zadala do centrálneho registra MK SR  2849 ks kultúrnych 

poukazov v celkovej hodnote 2 849 EUR. 
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2. Čerpanie výdavkov 
 

2.1 Bežné výdavky 

 

Štruktúra bežných výdavkov, ktoré organizácia vyčerpala k 31. decembru 2016 je následovná 

  

 

610 – Výdavky na mzdy 

 Schválený  

rozpočet 

Upravený  

rozpočet 

Skutočnosť 

SPOLU 88 500 98 210 96 329,96 

- z rozpočtu PSK 88 500 94 900 93 020,22 

- z vlastných zdrojov 0 3 310 3 309,74 

          

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: 

 7 zamestnancov -  vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (4 odborní  pracovníci +  

         2 ekonomickí pracovníci a 1 technicko-hospodársky pracovník) 

 2 zamestnanci – úplné stredoškolské vzdelanie + pomaturitné štúdium (1 odborný 

pracovník a 1 technicko-hospodársky pracovník) 

 2 zamestnanci – úplné stredoškolské vzdelanie (technicko-hospodárski pracovníci). 

 

Odmeňovanie zamestnancov sa uskutočňuje na základe zákona č. 553/2003 Z. z. pri výkone 

práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:  

 5 zamestnanci sú odmeňovaní podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných 

skupín zamestnancov (príloha č. 4)  

 6 zamestnancov je odmeňovaných podľa základnej stupnice platových taríf 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (príloha č. 3).  

 

Za účelom efektívneho využívania mzdových prostriedkov sa v organizácii uplatňujú 

kumulované funkcie zamestnancov. 

 

Výdavky 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť 

Čerpanie 

rozpočtu 

v % 

- z rozpočtu PSK  (ZF 41)                                            167 845 175 940 155 335,29 88,29 

- z rozpočtu PSK  (ZF 41)  - 

projekt                                     

0 2 530 2 529,56 99,98 

- z rozpočtu PSK -  

kultúrne poukazy MK SR 

 

0 

 

2 849 

 

2 849,00 

 

100,00 

- z vlastných zdrojov  

(ZF 46)                                         

23 000 33 314 33 313,79 100,00 

SPOLU 190 845 214 633 194 027,64 90,40 
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         Tarifné platy zamestnancov sú mesačne vo výške 5 605,00 €, osobné a iné príplatky vo 

výške 1 630 € a príplatky za riadenie sú vo výške 235 €. Priemerná mesačná mzda v IV. 

štvrťroku 2016 je 679,09 €. 

Organizácia v sledovanom období vyplatila odmeny zamestnancom za mimoriadne pracovné 

úsilie vo výške 12 860,- €. 

 

 

620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa 

 Schválený  

rozpočet 

Upravený  

rozpočet 

Skutočnosť 

SPOLU 32 930 34 930 33 521,08 

- z rozpočtu PSK 32 210 34 505 33 096,52 

- z rozpočtu PSK - 

projekt 

0 425 424,56 

- z vlastných zdrojov 720 0 0,00 

 

Na položke poistné účtujeme poistné pre:  

 zdravotné poisťovne    8 875,14 €  

 Sociálnu poisťovňu             24 521,94 € 

 príspevok do DDS      124,00 € 

 

         Zamestnávateľ prispieva svojim zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie 

(DDS) čiastkou 2,- € pre 1 pracovníka na 1 mesiac. 

 

 

630 – Výdavky na tovary a služby 

 Schválený  

rozpočet 

Upravený  

rozpočet 

Skutočnosť 

SPOLU 68 915 80 997 64 023,28 

- z rozpočtu PSK 46 635 46 039 29 065,23 

- z rozpočtu PSK - 

projekt 

0 2 105 2 105,00 

- z rozpočtu PSK-

kultúrne poukazy MK 

0 2 849  2 849,00 

- z vlastných zdrojov 22 280 30 004 30 004,05 

          

Výdavky na tovary a služby sú rozpísané podľa jednotlivých položiek: 

 

631-Cestovné 

 Schválený  

rozpočet 

Upravený  

rozpočet 

Skutočnosť 

SPOLU 500 966 600,63 

- z rozpočtu PSK 0 750 384,60 

- z vlastných zdrojov 500 216 216,03 

          

          Za sledované obdobie tohto roka zamestnanci organizácie uskutočnili 13 služobných 

ciest – školenie ekonomických pracovníkov, účasť na odbornom sústredení KOLOFOTA, 

porada riaditeľov a konferencia k 100. výročiu SÚH, exkurzia s členmi astronomického 

krúžku, účasť na slnečnom seminári, školenie ekonomike pri prechode na RO, porada 
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riaditeľov a konferencia k 20. výročiu KHaP v Žiari nad Hronom , účasť na medzinárodnej 

konferencii Humenné. 2x  účasť na meteorárskej expedícií s členmi Astronomického krúžku 

pre pokročilých. Účasť na otvorení hvezdárne v Michalovciach a účasť na akcii KOLOS 2016 

na Kolonickom sedle. Zahraničná služobná cesta -Niepolomice v Poľsku účasť na 

medzinárodnej konferencii. 

 

Výdavky podľa podpoložiek: 

 Tuzemské cestovné náhrady  378,63 € 

 Zahraničné cestovné náhrady  222,00 € 

 

632-Energie a komunikačné poplatky 

 Schválený  

rozpočet 

Upravený  

rozpočet 

Skutočnosť 

SPOLU 18 450 22 708 15 434,39 

- z rozpočtu PSK 18 050 10 565 3 291,91 

- z rozpočtu PSK-

kultúrne poukazy MK 

0 2 849 2 849,00 

- z vlastných zdrojov 400 9 294 9 293,48 

          

         Do výdavkov na energie zahŕňame spotrebu elektrickej  energie, zemného plynu a vody. 

Najväčšie výdavky sú vynaložené na vykurovanie budovy plynom a na elektrickú energiu, 

vzhľadom na veľký počet prístrojov a zariadení, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzku 

organizácie. 

         Výdavky na komunikačné poplatky tvoria telefónne poplatky za pevnú linku s DSL - 

prípojkou, mobilný telefón a poštovné.  

         Výdavky na komunikačnú infraštruktúru tvoria poplatky za internet, e-mail a VUC 

NET. 

         Slovenský plynárenský priemysel nám stanovil splátkový kalendár  na rok 2016 vo 

výške 9 853,- €. V mesiaci január  prebieha ročné zúčtovanie spotreby plynu a vyfakturovanie 

(nedoplatok, resp. preplatok). Za vykurovaciu sezónu 2015 organizácia mala preplatok vo 

výške 222,53 €. 

         Organizácia z dôvodu plánovanej rekonštrukcie požiadala o zníženie preddavkových 

platieb plynu o 1 093,- €. 

         Východoslovenská energetika vypracovala splátkový kalendár na rok 2016 v celkovej 

výške 2 796,- €. Za rok 2015 organizácia mala nedoplatok vo výške 13,69 €. 

         Organizácia z dôvodu plánovanej rekonštrukcie požiadala o zníženie preddavkových 

platieb elektrickej energie o 398,- €. 

 

Výdavky podľa podpoložiek: 

 elektrická energia a plyn                               11 559,66  € (74,90 % z RK 632)  

 vodné a stočné                                                 1 105,60 € 

 telekomunikačné služby                                565,57 €     

 poštovné                                                            322,80 €    

 komunikačná infraštruktúra                 1 880,76 € 
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633-Materiál 

 Schválený  

rozpočet 

Upravený  

rozpočet 

Skutočnosť 

SPOLU 15 310 21 403 21 199,44 

- z rozpočtu PSK 5 500  12 193 11 989,18 

- z vlastných zdrojov 9 810 9 210 9 210,26 

 

         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 

majetku a reprezentačné výdavky. 

 

Výdavky podľa podpoložiek:  

 interiérové vybavenie                 7 707,72 € 

 výpočtová technika                 1 088,29 € 

 telekomunikačná technika          63,00 € 

 prevádzkové stroje      2 103,75 € 

 špeciálne stroje          104,90 €  

 všeobecný materiál                             2 472,92 € 

 knihy, časopisy, nákup metodického materiálu  7 065,00 €  

 softvér            451,84 € 

 benzín do kosačky                                33,20 € 

 reprezentačné                    108,82 € 

 

V priebehu roka organizácia zakúpila: 

 stojany k mikrofónom,  

 počítač (odborný pracovník), 

 adaptér k ďalekohľadu a merač napätia, 

 strihový a antivírusový softvér, 

 externé harddisky, 

 notebook LENOVO, 

 mixážny pult do planetária, 

 LED monitor k PC, 

 motorovú reťazovú pílu, 

 úložný kontajner pre ďalekohľad, 

 chladničku GORENJE, 

 nástenné hodiny do prijímačky, 

 prenosné nahrávacie zariadenie, 

 navigáciu, 

 prenosný skener, 

 archivačné skrine, 

 príslušenstvo ku ďalekohľadu, 

 elektrický fúkač lístia, 

 koberce do kancelárií, 
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 skrine pre ekonomické oddelenie, 

 drobné technické prístroje, 

 digitálny fotoaparát a astrokameru, 

 nábytok do zasadačky. 

 

634-Dopravné  

 Schválený  

rozpočet 

Upravený  

Rozpočet 

Skutočnosť 

SPOLU  1 400 1 531 1 106,95 

- z rozpočtu PSK 700 1 130 705,45 

- z vlastných zdrojov 700 401 401,50 

          

         Organizácia vlastní osobné motorové vozidlo značky ŠKODA FABIA COMBI  (rok 

nadobudnutia 2006) a prívesný vozík (rok nadobudnutia 1986).  

  

Dopravné výdavky v organizácií tvorí: 

 nákup pohonných hmôt,  

 servis a údržba dopravy a výdavky s tým spojené,  

 poistenie motorového vozidla, kde je zahrnuté povinné zmluvné poistenie (Allianz – 

Slovenská poisťovňa), havarijné poistenie, poistenie proti odcudzeniu a poistenie do 

zahraničia (Allianz – Slovenská poisťovňa) 

 poplatky za parkovanie, karty, známky.  

          

Výdavky podľa podpoložiek: 

 pohonné hmoty      391,48 € 

 servis                             270,25 € 

 poistenie                 338,52 € 

 prepravné                                                      10,00 € 

 karty, známky a poplatky za parkovanie    96,70 € 

 

635-Údržba 

 Schválený  

rozpočet 

Upravený  

Rozpočet 

Skutočnosť 

SPOLU 6 850 9 238 9 231,55 

- z rozpočtu PSK 3 500  6 115 6 108,32 

- z vlastných zdrojov 3 350 3 123 3 123,23 

 

        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 interiérového vybavenia                                            400,00 € 

 údržba softvéru                  3 415,03 € 

 údržba budov                                                   798,82 € 

 údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení        4 617,70 € 
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636-Nájomné 

 Schválený  

rozpočet 

Upravený  

Rozpočet 

Skutočnosť 

SPOLU 100 175 151,36 

- z rozpočtu PSK 0 100 76,14 

- z vlastných zdrojov 100 75 75,22 

 

 Nájomné organizácia platí za prenájom rohože umiestnenej vo vstupnej hale budovy, ktorá 

slúži k zachytávaniu nečistôt. Zmluvu organizácia podpísala v roku 2005, kde cena prenájmu 

bola stanovená na 40,50 Sk/týždeň (od roku 2009 1,34 EUR/ týždeň) .  

 

Zmena ceny nájomného bola vykonaná: 

 marec 2012  1,44 EUR/ týždeň.  

 máj 2014   1,54 EUR/ týždeň. 

 

637-Služby 

 Schválený  

rozpočet 

Upravený  

rozpočet 

Skutočnosť 

SPOLU 26 305 24 976 16 298,96 

- z rozpočtu PSK 18 885 15 186 6 509,63 

- z rozpočtu PSK - 

projekt 

0 2 105 2 105,00 

- z vlastných zdrojov 7 420 7 685 7 684,33 

         

         Výdavky na služby zahŕňajú platby za semináre a školenia, propagáciu a inzerciu, 

revízie (elektrické zariadenia, plynová kotolňa, bleskozvody, komíny),  služby požiarnej 

ochrany, platby za ochranu objektu (Centrálny pult ochrany objektov OR PZ). Ďalej sú to 

poplatky za vedenie účtov v banke, poplatky pre ochranný autorský zväz - SOZA, príspevok 

zamestnávateľa na stravovanie, poistné majetku organizácie (Komunálna poisťovňa), prídel 

do sociálneho fondu, odmeny pre zamestnancov mimopracovného pomeru a dane (daň 

z nehnuteľnosti, komunálny odpad, koncesionárske poplatky). 

 

Výdavky podľa podpoložiek: 

 školenia, kurzy, semináre          284,00 € 

 propagácia, reklama             19,33 € 

 všeobecné služby – revízie                                                     4 713,80 € 

 špeciálne služby – EZS, PO, PZS                               634,38 € 

 náhrady              20,00 € 

 posudky              12,00 €   

 poplatky a odvody – banke, SOZA                                          669,41 € 

 stravovanie                                                                              3 205,86 €      

 poistné majetku                                                                       1 173,00 €                    

 prídel do sociálneho fondu                                                      1 014,90 € 

 odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru     2 644,66 € 

 dane                     1 907,62 € 
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640 – Bežné transfery 

 Schválený  

rozpočet 

Upravený  

Rozpočet 

Skutočnosť 

SPOLU 500 496 153,32 

- z rozpočtu PSK  500 496 153,32 

- z vlastných zdrojov 0 0 0,00 

                   

          Bežné transfery zahŕňajú platby vo forme nemocenských dávok (dočasná pracovná 

neschopnosť), odstupného a odchodného  pre zamestnancov.  

 

 

2.2 Celkové zhodnotenie bežných výdavkov  

 

 

Rozpočtová skupina Výška v EUR Podiel v % 

610 – Výdavky na mzdy  96 329,96 49,64 

620 – Poistné a príspevok  

          zamestnávateľa 33 521,08 17,28 

630 – Výdavky na tovary a  

          služby 64 023,28 33,00 

640 – Bežné transfery 153,32 0,08 

600 – Bežné výdavky 194 027,64 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49,64 

17,28 

33,00 

0,08 

Percentuálny podiel bežných výdavkov 

610

620

630

640
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2.3 Kapitálové výdavky 

 Schválený  

rozpočet 

Upravený  

rozpočet 

Skutočnosť 

SPOLU 0 40 154 13 800,00 

- z rozpočtu PSK 0 600 600,00 

- z rozpočtu PSK - 

projekt 

0 13 200 13 200,00 

- z vlastných zdrojov 0 26 354 0,00 

 

                  Organizácii bol pridelený kapitálový transfer z Úradu PSK na úhradu za 

projektovú dokumentáciu ku plánovanej rekonštrukcii elektroinštalácie v budove HaP a   

kapitálový transfer na projektovú dokumentáciu realizácie projektu „Obnova budovy 

a zníženie jej energetickej náročnosti“. 

 

 

3. Pohľadávky a záväzky organizácie 
 

Krátkodobé pohľadávky k 31.12.2016 sú vo výške 268,18 €: 

 na účte 318 – Pohľadávky z nedaňových príjmov vo výške 250,- € - prenájom 

pozemku, 

 na účte 335 – Pohľadávky voči zamestnancom vo výške 18,18 € - predpis manka za 

úhradu PHM a stravné. 

 

Krátkodobé záväzky k 31.12.2016 sú vo výške 11 483,49 € a evidujeme ich na týchto 

účtoch: 

 účet 321 – Dodávatelia – neuhradená faktúra za 4. štvrťrok 2016 v lehote splatnosti vo 

výške 379,01 €, 

 účet 331 – Zamestnanci – mzdy za mesiac december 2016 vo výške 4 927,30 €, 

 účet 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia – odvody za 

mesiac december 2016 vo výške 5 046,44 €, 

 účet 342 – Ostatné priame dane – odvod dane zo závislej činnosti z príjmu FO za 

mesiac december 2016 vo výške  1 095,74 €, 

 účet 379 – Iné záväzky – doplnkové dôchodkové sporenie za mesiac december 2016 

vo výške 35,00 €. 

  

Dlhodobé záväzky k 31.12.2016 evidujeme na účte 472 – Záväzky zo sociálneho fondu vo 

výške 165,44 €. 
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4. Majetok organizácie  

 

Účet – Názov 
 

 

Stav majetku  

k 1.1.2016 

Prírastky (+) 

Úbytky (-) 

Stav majetku  

k 31.12.2016  

018 – Drobný dlhodobý     

          nehmotný majetok  
1 343,03 0 1 343,03 

Dlhodobý nehmotný majetok 1 343,03 0 1 343,03 

021 – Budovy, haly a stavby 267 706,15 0 267 706,15 

022 – Stroje, prístroje a    

          zariadenia 
221 913,83 - 1 075,48 220 838,35 

023 – Dopravné prostriedky 13 689,85 0 13 689,85 

028 – Drobný dlhodobý hmotný 

          majetok 
41 576,50 - 1 768,58 39 807,92 

029 – Ostatný dlhodobý  

          hmotný majetok 
6 841,96 0 6 841,96 

031 – Pozemky 796,65 0 796,65 

Dlhodobý hmotný majetok 552 524,94 -2 844,06 549 680,88 

750/5  - Drobný hmotný majetok 22 366,37 
+  10 777,34 

- 614,22  
32 529,49 

750/6  - Drobný nehmotný   

              majetok 
 1 558,41 + 451,84 

 2 010,25 

OTE 14 007,46 
+ 734,17 

- 608,63 
14 133,00 

Drobný majetok 

 
37 932,24 

+ 11 963,35 

-1 222,85 
48 672,74 

 
     Inventarizácia nehmotného a hmotného majetku organizácie a odbornej knižnice bola 

vykonaná so stavom k 31.10.2016. Stav majetku a knižnice k 31.12.2016 bol upravený 

o prírastky a úbytky. 

 

      Dokladová inventúra a inventúra zásob, bankových účtov, pohľadávok a záväzkov bola 

vykonaná so stavom k 31.12.2016. 

 

Názov 
 

Stav  

k 1.1.2016 

Stav  

k 31.12.2016 

Knižnica  4 772,57 5 078,59 

Materiál na sklade  536,49 580,97 

- pohonné hmoty 11,81 7,09 

- čistiaci 119,61 110,94 

- kancelársky 377,94 441,96 

- technický 27,13 20,98 

Ceniny 1 129,25 709,90 

- poštové známky 25,25 80,90 

- stravné lístky - Doxx 1 104,00 629,00 

Bežné účty 91 553,85 11 429,92 
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      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 326,26 

Tvorba – povinný prídel                1 065,20 

Použitie - stravné         904,38 

Konečný stav                             165,44 

 

 

5.2 Rezervný fond organizácia vytvorila z kladného výsledku hospodárenia minulých období 

vo výške 62 989,70 €.   Finančné prostriedky v plnej výške z účtu rezervného fondu boli 

prevedené na účet Prešovského samosprávneho kraja  z dôvodu zmeny právnej formy HaP 

Prešov k 30.6.2016 .   

 

5.3 Podnikateľská činnosť 

Hvezdáreň a planetárium v Prešove  počas sledovaného obdobia roka 2016 podnikateľskú 

činnosť nevykonávala. 

 

6. Celkové zhodnotenie   

 
           Organizácia v roku 2016 dosiahla bežné príjmy v celkovej výške 214 632,30 EUR, 

výdavky  v sledovanom období predstavovali hodnotu 194 027,64 EUR.  

          Organizácii boli pridelené kapitálové výdavky vo výške 600,- € na úhradu projektovej 

dokumentácie na rekonštrukciu elektroinštalácie v budove HaP.  

                   

         V súvislosti s implementáciou projektu „Obnova budovy a zníženie jej energetickej 

náročnosti“ boli organizácii poskytnuté finančné prostriedky na bežné výdavky vo výške 

2 529,56 EUR a na kapitálové výdavky vo výške 13 200,- EUR. 

 
Celkové zhodnotenie nákladov a výnosov  

 

Položky Stav 

k 31.12.2016 

Stav 

k 31.12.2015 

Náklady za sledované obdobie                      218 625,89 189 029,20 

Výnosy za sledované obdobie                      200 196,41 201 770,16 

Výsledok hospodárenia po zdanením - 18 429,48 + 12 740,96 

       

Spracovala: Mgr. Dagmar Wilgová     
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Záver  
 

 

Hvezdárske pozorovateľské aktivity sa s našim mestom spájajú už od polovice 16. storočia 

a rokom 2016  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 je snáď aj dosť priaznivcov.  

V uplynulom období sme, popri našej bežnej náplni pracovali aj na jednej, vcelku veľmi 

mimoriadnej agende, ktorej sa  mimoriadne tešíme. Naša budova by po viac ako tridsiatich 

rokoch mala dostať nový šat a samotné prípravy na tak veľkú udalosť nás počas celého roka 

presviedčali, že okolnosti tohto diania sa pre prešovskú hvezdáreň uberajú dobrým smerom. 

Ďakujeme. 

 

 

 

 

 

       
  
                                                                                              Mgr. Viliam Kolivoška 

                                                                                               riaditeľ HaP v Prešove 

   

 


