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A/ Popularizačno-vzdelávacia činnosť 
 

 

1. Tematické  programy v planetáriu             počet:  186 účasť:  3 850 

 

Táto oblasť je štruktúrovaná z viacerých hľadísk: organizované skupiny, verejnosť, vekové 

zaradenie, témy a tiež termíny akcií, pričom tvorí najpodstatnejšiu časť objemu prijatých 

návštevníkov. 

S prihliadnutím na objektívne charakteristiky jednotlivých typov podujatí nasledujúci prehľad 

nám dáva obraz o kvalite spracovania a pestrosti tém, ale aj o rezervách našej programovej 

ponuky. 

 

Školské exkurzie (skupiny): počet:  61     účasť:   1 011                                            

Iné exkurzie (skupiny):                                                      počet:     11         účasť:      237                                                                                    

Rozprávkové sobotňajšie dopoludnia:            počet:    22          účasť:      711 

Náučné programy štvrtok: počet:        15       účasť:      264 

Mimoriadne programy pre verejnosť:  počet:    6     účasť:   57 

Prázdninové akcie – leto:                                                počet:     51         účasť:   1327                                            

Hudobné večery vo hviezdnej sále – HpHO:                       počet:     20          účasť:     243                                          

 

Vyhodnotenie:  

a) Školské skupiny zasluhujú našu najväčšiu pozornosť, programová ponuka je  hodnotná a 

pestrá, aktuálne absentuje téma - pohyby Zeme, prednášková sieň. 

b) Rozprávkové sobotňajšie dopoludnia – pretrvávajúca vysoká návštevnosť aj zo širšieho 

okolia Prešova (priemer) nabáda na priebežnú obnovu a rozširovanie programovej ponuky 

(optimálne  jeden nový program za obdobie jedného  roka). 

c) Rozprávkové akcie počas prázdnin – vysoká účasť rovnako podporuje stratégiu 

programovej tvorby 

d) Hudobné večery vo hviezdnej sále – HpHO sú  v činnosti prešovského planetária 

významným kultúrnym fenoménom.  

 

Aktuálne 

Striktné epidemiologické obmedzenia podmienili: 

- absolútnu absenciu školských exkurzií 

- podstatnú  redukciu  ponuky pre verejnosť. Svedčí o tom vyhodnotenie kapitol 2, 3 a 6.     

- potrebu rozšíriť priestor pre verejnosť v období s nižším stupňom epidemiologickej 

ochrany                     

 

 

2. Prednášky a iné prezentačné formy               počet:  59 účasť: 966  

 

a) pre astronomické krúžky:                                              počet:  - účasť:  -   

- aktuálne v činnosti iba krúžok pre starších žiakov              

Vedúci krúžku:  Mgr. R. Tomčík 

 

b) pre školy a organizácie: 

EarthKam – workshop počet:  3 účasť :  20 

Workshop na fotografické  snímkovanie povrchu Zeme z obežnej dráhy s využitím 

orbitálnych prostriedkov. 

Zodpovedný: Mgr. J. Sadiv                                                   

 

Prešovská detská univerzita 2021 počet: 53 účasť: 866 
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Participácia na projekte PU v Prešove prebehla v podobe sérií prednášok a workshopov 

a záverečnej exhibície vo vystreľovaní raketiek, na ktorých pracovali sami účastníci. 

Akcia  prebiehala tak na pôde HaP ako aj  v priestoroch PU počas 5 – ich dní. 

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

Podpora: P. Vaňo  

Krajský seminár pre učiteľov a vedúcich AK
3
 

 

2.1 Expedície na Hvezdárni v Roztokoch       počet:  3 účasť:  80 

 Pohľady na oblohu Expedícia I.   – mimo HaP Perzeidy  1  34 

 Pohľady na oblohu Expedícia  II. – mimo HaP Perzeidy  1  26 

 Expedícia Draconidy  1                20                                

                                                                                              

 

3. Astronomické pozorovania pre verejnosť  počet:  3 účasť:  233 

 

Pravidelné astronomické pozorovania  
Pozorovania večernej oblohy - bez aktivít 

 

Kampane 

a) Hodina Zeme - 24. marec  ekologická kampaň           počet:  - účasť:   - 

Akcia plánovaná s umiestnením  na námestí počas jednohodinového pohasnutia verejného 

a individuálneho nočného  osvetlenia.  

Realizoval:  Mgr. J. Sadiv 

Podpora: R. Kolivošková, P. Vaňo 

 

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

Organizácia:  Mgr. V. Kolivoška 

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

 

c) Ekofest     september   ekologická aktivita          počet: - účasť:  - 

- pozorovania Slnka ako súčasť programu akcie organizovanej Ekoparkom na Holej hore 

Realizovali: Mgr. R. Tomčík, Mgr. J. Sadiv, R. Novysedlák 

Podpora: P. Vaňo 

 

Mimoriadne  

3.1 Astronomické pozorovania na Šarišskom hrade  počet: 3  účasť: 233 

               

 

4. Súťaže  

 

a) Čo vieš o hviezdach počet kôl:    3 účasť:   49 

V dňoch 23. – 25. marca  2021 sa uskutočnilo okresné kolo vedomostnej súťaže „Čo vieš 

o hviezdach?“, na ktorom sa zúčastnilo 49 súťažiacich z 15 škôl okresov Prešov a Sabinov. 

Rok 2021 bol podobne ako rok 2020 v rámci súťaže výnimočný svojím priebehom. Súťaž 

bola realizovaná formou on-line. Dôvodom bolo obmedzenie činnosti mnohých organizácií 

pre pandémiu COVID-19.  

Celoštátne kolo súťaže zabezpečovala Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo,                  

za Prešovský kraj sa súťaže zúčastnili deviati súťažiaci. 

Obsahovú náplň okresného kola súťaže pripravili: 

- I. kategória Renáta Kolivošková 

- II. kategória Mgr. Roman Tomčík 

- III. kategória Mgr. Ján Sadiv 
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b) Vesmír očami detí          počet kôl: 1  počet  výtvarných  prác: 160 

Súťaž prebiehala  v mesiacoch od decembra 2020 do marca 2021 v rámci okresných kôl  

Prešov (Sabinov) a Poprad (Kežmarok, Bardejov, Svidník, Levoča). 

Zodpovedná: R. Kolivošková 

Podporné činnosti: Mgr. J. Sadiv, Mgr.V. Kolivoška, R. Kolivošková, R. Novysedlák, 

 J. Imrichová. 

 

 

5. Výstavy (mimo stálych) počet:  3 

 

Výstavnej činnosti sme sa v uplynulom roku venovali mimoriadne. 

 

a) Stále expozície 

 

Hlavná expozícia - jedná sa predovšetkým o kompletnú modernizáciu expozície, kde sme sa 

po prípravných prácach z minulého roka presunuli k finalizácii. Boli zrealizované ideové 

a tematické zámery jednotlivých častí výstavy v snahe o výrazný posun k atraktivite 

prevedenia, tematickej pestrosti a technologickej vyspelosti. Hlavná expozícia je umiestnená 

v priestore okolo planetária. 

Realizovali: 

- scenár a  výstavba inštalácií: Mgr. V. Kolivoška 

- objekty  (modely): R. Novysedlák, 

- diorámy (Mesiac, Mars, Saturn): externe                      

 

Účasť je zahrnutá v rámci podujatí konaných na pôde HaP (mimo VOD) 

 

Výstavné plochy sme rozšírili: 

- o Slnečnú expozíciu na terase hvezdárne, zameranú na tradičné a historické formy 

pozorovania a vnímania slnka. Aktuálne je výstava vo fáze prípravy na ďalšiu inštaláciu. 

Účasť je zahrnutá v účasti návštevníkov na verejných pozorovaniach. 

- o Meteorologickú expozíciu. Po umiestnení modernej digitálnej meteostanice na terase 

hvezdárne sme v prípravách na osadenie tradičnej meteobúdky s analógovým prístrojovým 

vybavením, ktorá bude umiestnená v areáli v susedstve s autonómnou hydrologickou stanicou 

SHMÚ. 

Účasť (bude vyhodnocovaná na základe požiadavky):   

 

Pozornosť sme venovali aj pevnej interiérovej umeleckej  inštalácii od profesora Rudolfa 

Sikoru, ktorá rovnako ako ostané výstavy je komentovaná prostredníctvom QR značenia. 

 

b) Tradične inštalujeme 

 

Vesmír očami detí  (VOD)  

-  účasť zahrnutá v podujatiach organizovaných na pôde HaP (v období od konca marca do 

júla) 

Realizoval: R. Novysedlák 

Účasť:   

 

Virtuálna výstava VOD   

- odbornou porotou vyhodnotené práce  postupujúce do celoslovenského kola boli umiestnené 

na stránku organizácie. 

Realizoval: Mgr. J. Sadiv, R. Šankvalier 
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Kozmický dizajn  počet:  -  účasť: -  

- je priestor pre vystavovanie umeleckých diel od autorov predovšetkým z nášho regiónu a je 

reagovaním na iniciatívu Svetový kozmický týždeň, vyhlasovaný v termíne 4.-10. október. 

- bez aktivit   

 

Fotografická umelecká výstava SOŠ Košickej    počet:  1  účasť:  3 850 

- príležitosť vystaviť práce študentov pre školu je zároveň vítanou  možnosťou rôznym 

spôsobom kreovať náš expozičný priestor. 

Aktuálne : Mikro in Makro 

Výstava bola inštalovaná v mesiaci marec a účast na nej je zahrnutá v celkovej návštevnosti. 

 

 

6. Iné akcie           počet:   4  účasť:  95 

 

Tradičné 

a)  Valentín v planetáriu                       počet:    - účasť:   - 

-  (k 14. februáru – Valentín) kampaň Týždeň na podporu manželstva.  

 

b) Deň hvezdární a planetárií                                    počet:    - účasť:      -                                                                         

- dňa 17. marca; koordinovaná akcia na propagáciu činnosti astronomických zariadení sa 

odráža v ponuke programov a aktivít na podporu čo najširšej účasti detských a dospelých 

návštevníkov 

 

c) Svetový deň letectva a kozmonautiky     počet:   - účasť:   - 

K dňu spájanému na celom svete s prvým štartom človeka do vesmíru pripravujeme 

prezentáciu v prednáškovej sieni venovanú dianiu v kozmonautike. Súčasťou programu je aj 

pozvánka návštevníkov do planetária (hviezdnej sály). 

 

d) Deň Zeme – 22. apríl                                              počet:     - účasť:  - 

- programovo je akcia zostavená z projekcie v prednáškovej sieni – Žijeme na Zemi  

a následne sú návštevníci pozvaní na krátky astronomický program v planetáriu – Jarná 

obloha.   

 

e) Deň detí s astronómiou – k Medzinárodnému dňu detí – 1. jún 

                                                      počet:      - účasť:  - 

-  pestrá paleta programov a aktivít pre našich malých návštevníkov. Maľovanie, modelovanie 

a vypúšťanie raketiek . 

  

f) Deň PSK                                  počet:    - účasť:  - 

- iniciatíva samosprávneho kraja cielená na prezentáciu aktivít subjektov v zriaďovateľskej 

pôsobnosti je v podmienkach organizácie realizovaná ponukou voľného vstupu pre školské 

exkurzie a verejnosť. 

 

g) Spišský Jeruzalem      máj kultúrno-výchovný festival   počet:    - účasť:  - 

Organizácia: Mgr. V. Kolivoška 

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

Podpora: P. Vaňo 

 

h) Svetový kozmický týždeň počet:    - účasť:  - 

 

i) Noc na hvezdárni        počet:  1   účasť: 19 
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Pestrá ponuka aktivít – prednáška, program v planetáriu, pozorovanie oblohy je umiestnená 

do väčšieho časového rámca a so širokou cieľovou skupinou. 

Aktuálne: prednáška  Mgr. J. Sadiv - Prichádzame o tmu?  

Realizácia: Mgr. Ján Sadiv, Mgr. R. Tomčík, R. Novysedlák 

 

Mimoriadne 

Ebicykel 2021                 počet: 1    účasť: 30 

Prezentácia činnosti HaP pre účastníkov tradičného česko – slovenského cyklistického 

podujatia vo forme programu v planetáriu a prehliadky vybavenia  inštitúcie. Ocenili sme 

prítomnosť v oboch krajinách najpopulárnejšieho astronomického popularizátora  Dr. J. 

Grygara. 

Organizácia: Mgr. V. Kolivoška, R. Kolivošková 

 

Kúzelná fyzika            počet:   1   účasť:  19 

Prezentácia  experimentov z rôznych oblastí fyziky 

Realizácia: externe - Mgr. M. Figura 

 

Vatikánske observatórium včera a dnes       počet:   1   účasť: 27 

V súvislosti s akciou   Ebicykel 2021 (6. Iné akcie, Mimoriadne) sme  verejnosti poskytli 

príležitosť na návštevu HaP a to v podobe prednášky pátra Pavla Gábora (účastníka 

Ebicykla), riaditeľa Vatikánskeho observatória v Arizone.  

Organizácia: Mgr. V. Kolivoška 

Podpora: P. Vaňo  

 

 

7. Programová ponuka 

 

V období január – apríl prebehlo ukončenie digitalizácie celej programovej ponuky 

v planetáriu. (len v slovenskom  jazyku) 

 

Práce na nových programoch: 

 

a) Na ceste okolo Slnka – prednášková sieň, program pre mladších žiakov 

- úloha nesplnená. Prerušenie tvorby súvisí s plnením operatívnych úloh pri modernizácii 

starších programov a participácia na nových tituloch. 

Zodpovedný: autor programu – Mgr. V. Kolivoška 

 

b) Vianočný dar 

Nové projekčné možnosti (po modernizácii v r.2020) ponúkajú atraktívne formy kulisy, čo 

bolo využité v spolupráci s externým grafikom pri tvorbe nového detského programu 

v planetáriu. Ústrednou témou je prežívanie Vianoc v rodine, spojené so spoznávaním zimnej 

hviezdnej oblohy. 

Autor: R. Kolivošková 

Spolupracovali: R. Šankvalier – zvuk, Mgr. V. Kolivoška – hudobná dramaturgia, strih  

Podpora: P. Vaňo 

 

 

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

a) priebežne vykonávaná činnosť v oblasti metodickej a poradenskej s odkazom aj                 

na konzultačnú činnosť pri písaní bakalárskych prác, 

Realizácia: odborné oddelenie 
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b) pokračovanie v štruktúrovaní novej webovej stránky 

Úloha bola plnená v rozsahu informácií a obrazového dotvorenia nášho webového sídla. 

Ponuka bola rozšírená o tvorbu na podporu on-line činnosti v zvláštnom bloku Trochu 

astronómie (mimoriadne) aj na doma. Takto zverejňované príspevky prispeli k rozširovaniu 

on-line kontaktu počas nepriaznivej epidemiologickej situácie 

Realizácia: Mgr. V. Kolivoška 

Troj – dielny seriál historických pojednaní o astronómii: R. Kolivošková 

Podpora: P. Vaňo, Mgr. J. Sadiv  

 

c) vydanie novej propagačnej info skladačky HaP v Prešove v náklade 500 ks 

Realizácia: obrazová a textová príprava – Mgr. V. Kolivoška 

Foto: externe  

Propagácia kraja a mesta:  

viď. 6. Iné akcie, f) Deň PSK 

viď. 12. Spolupráca s inými subjektmi b) Mládežnícke observatóriom v Niepolomiciach 

v Poľsku (od roku 2005)  

 

 

9. Edičná činnosť a ponuka prevzatých materiálov 

 

9.1 Mimoriadne  

História meteorológie v Prešove 

Kozmos 

Realizácia: R. Kolivošková 

 

Filozofia interiérového stvárnenia budovy Hvezdárne a planetária v Prešove – ako sa to 

všetko začalo 

Sphaera 

Realizácia: R. Kolivošková 

 

Krakovský ďalekohľad – jeho história a súčasná rekonštrukcia 

Sphaera 

Realizácia: R. Kolivošková 

 

Digitalizácia programovej ponuky Hvezdárne a planetária v Prešove 

Astronomia Nova 

Realizácia: R. Kolivošková 

 

Lenartovský meteorit 

Zborník abstraktov a prezentácií k 150 rokov hvezdárne v Hurbanove 

Realizácia: Mgr. J. Sadiv 

 

História meteorológie v Prešove 

Zborník abstraktov a prezentácií k 150 rokov hvezdárne v Hurbanove 

Realizácia: R. Kolivošková 

 

9.2 Tradičné 

a) Astronomický  informátor – 1,2,3,4,5 a 6/2021.  

Periodikum určené pre verejnosť,  zasielané členom  Slovenskej astronomickej spoločnosti 

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

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

Realizácia: Mgr. R. Tomčík 

 

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.  

V druhom veľkom náklade bola po štyroch rokoch zrealizovaná dotlač materiálu Alžbetkin 

vesmír - externe.  

Zodpovedná: Ing. D. Kahanovská 

Podporné činnosti: G. Némethiová, P. Vaňo, R. Kolivošková  

 

d) Priebežne, podľa finančných možností, sa v súlade s plánom  dopĺňala  literatúra do 

odbornej knižnice HaP a nakupoval  metodický materiál, ktoré vydávajú ďalšie astronomické 

zariadenia: Astronomická ročenka, Astronomický kalendár….. 

Pokračovalo sa v archivácii formou knižne zviazaných čísel časopisu Kozmos za roky 2018-

2021. 

Zodpovedná: Ing. D. Kahanovská  

Podporné činnosti: G. Némethiová, P. Vaňo, R. Kolivošková  

 

 

10. Krúžková činnosť  

 

 

11. Projekty 

 

Kultúrne poukazy -  Grantový systém MK 

Aktuálne pre rok 2021 táto forma grantového systému MK nebola poskytnutá.  

 

Astronómia pre všetkých – Fond na podporu umenia 

Odborno-popularizačný a náučný workshop o pozorovaní meteorov.  

- podporený 

 

Postavenie astronomických zariadení v astronomickom vzdelávaní – The Royal Astronomical 

Society 

Konferencia z oblasti vzdelávania v astronómii 

- nepodporený bez udania dôvodu 

 

Meteorológia do škôl – Fond SK-NIC 

Projekt zameraný na využívanie IKT v školách v oblasti astronómie a meteorológie. 

- nepodporený bez udania dôvodu 

 

Po stopách astronómie – Fond na podporu umenia 

Odborno-popularizačný a náučný workshop o pozorovaní meteorov.  

- podporený na rok 2022 

 

Zaujímavé metódy nielen v mimoškolskom vyučovaní prírodovedných predmetov – Fond na 

podporu umenia 
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Seminár zameraný na vyučovanie prírodovedných predmetov. 

- v schvaľovacom procese  

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu 

udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19. - 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstvo kultúry SR, 

Integrovaný regionálny operačný program a Európsky fond regionálneho rozvoja. 

Modernizácia planetária 

- v schvaľovacom procese  

 

 

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) 

- aktuálne obmedzenie na súťaže, metodickú a edičnú činnosť 

 

b) Mládežnícke observatóriom v Niepolomiciach v Poľsku (od roku 2005)  

- bez aktivít 

 

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

2009). 

Aktuálne: koncipovanie zmluvy umožňuje participáciu na podujatiach aj iných organizačných 

zložiek PU, čo sa v tomto roku premietlo do našej spolupráce pri organizovaní aktivít Detskej 

univerzity.  

 

d) SAS pri SAV  

- služby členom prešovskej pobočky astronomickej spoločnosti (prednášky, návštevy iných 

pracovísk. 

Realizácia: R. Kolivošková  

- bez aktivít  

 

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.  

- požiadavku na umiestnenie študentov na odbornú  prax sme s ospravedlnením odmietli pre 

oprávnené obavy z nákazy 

Realizácia: riaditeľ 

 

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

- umelecká inštalácia v počte - 1 

Realizácia: riaditeľ 

 

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

- priebežne podľa záujmu verejnosti poskytované  poradenstvo v rámci dostupnosti 

pozorovacieho vybavenia 

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

Podpora: R. Kolivošková 
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h) Európske solárne dni – koordinátor aktivít na podporu využívania solárnej energie 

- registrácia a následná propagácia akcie prostredníctvom poskytnutých materiálov 

a predmetov. viď. 3. Astronomické pozorovania pre verejnosť    

Realizácia: Mgr. R. Tomčík  

- bez aktivít 

 

i) 4 Sport – organizátor športových aktivít  

V rámci organizácie medzinárodných turnajov sme športovo-marketingovou agentúrou 

prizývaní do spolupráce týkajúcej sa kultúrnej stránky pobytu účastníkov športových akcií 

v našom meste. 

- bez aktivít 

 

j) Národný týždeň manželstva – iniciatíva na podporu manželstva 

viď. 6. Iné akcie 

 

Spoluprácu s inými subjektmi praktizujeme aj v mediálnej oblasti, kde prostredníctvom 

podstránky Kultúra v kraji resp. HaP aktuálne  zverejňujeme plánované aktivity, nám 

doručené vo forme elektronických plagátov. Jedná sa predovšetkým o akcie PSK, organizácie 

PSK a mesta Prešov a niektoré spriaznené inštitúcie (Sklad soli pod Technickým múzeom 

v Košiciach).  

 

Celková návštevnosť spolu:              

 

Počet podujatí:         259                   počet návštevníkov:  5 353 
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Prehľad jednotlivých  popularizačno-vzdelávacích podujatí je v nasledujúcej tabuľke: 
 

 

Prehľad v plnení plánovaných popularizačno-vzdelávacích a kultúrnych 

podujatí na rok 2021 
 

 

Názov podujatia 
Počet 
/polrok 

Účasť 
/polrok 

1. Tematické exkurzie a programy 

v planetáriu                                     
186 3 850 

Školské exkurzie 61 1011 

Iné exkurzie 11 237 

Rozprávkové sobotňajšie dopoludnia  22 711 

Prázdninové  akcie – jar - - 

Prázdninové  akcie – leto 51 1327 

Prázdninové  akcie – jeseň - - 

Prázdninové  akcie – zima
5
 - - 

Náučné večerné programy 15 264 

Mimoriadne programy pre verejnosť 6 57 

Hudobné večery vo hviezdnej sále – HpHO 20 243 

2. Prednášky  59 966 

          Pre astronomické krúžky - - 

EarthKam – workshop – mimo HaP 

 
3 20 

Prešovská detská univerzita 53 866 

Krajský seminár pre učiteľov a vedúcich AK
3
 

 
- - 

2.1 Expedície: - - 

          Pohľady na oblohu Expedícia I.   – mimo HaP 

Perzeidy 
1 34 
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          Pohľady na oblohu Expedícia  II. – mimo HaP 

Perzeidy 
1 26 

Expedícia Draconidy 1 20 

3. Astronomické pozorovania pre verejnosť 3 233 

Pravidelné - cyklické - - 

Pravidelné – kampaň: Hodina Zeme - - 

Pravidelné – kampaň: EU solárne dni- Deň 

Európy  
- - 

Pravidelné – kampaň: Spišský Jeruzalem 

(Slnko) – mimo HaP 
- - 

Pravidelné – kampaň: Ekofest 

 (Slnko) – mimo HaP 
- - 

Zatmenia Slnka a Mesiaca - - 

Prechody planét - - 

3.1 APV (mimoriadne) Pozorovania na 

Šarišskom hrade 
3 233 

4. Súťaže --- --- 

4. 1.Súťaže - vedomostná 

 
3 49 

           Čo vieš o hviezdach?  - okresné kolá 3 49 

                                       krajské kolá - - 

4. 2. Súťaže - výtvarná: 

 
1 160 

Vesmír očami detí – okresné kolo 1 160 

5. Výstavy 3  

Vesmír očami detí 
1
 2 - 

SOŠ Košická /Mikro in Makro 1 - 

Kozmický dizajn - - 

6. Iné akcie (pravidelné , kampaň) 4 95 

          Valentín v planetáriu - - 
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          Svetový deň letectva a kozmonautiky -  

Medzinárodný deň hvezdární a planetárií 

 
- - 

          Deň Zeme – environmentálny program  - - 

Deň detí s astronómiou 

 
- - 

          Noc na hvezdárni 

 
1 19 

Svetový kozmický týždeň - - 

Deň Prešovského samosprávneho kraja - - 

Spišský Jeruzalem  – mimo HaP - - 

6.1 Iné akcie (mimoriadne)   

          Kúzelná fyzika - workshop 1 19 

          Ebicykel 2021 (Dr. J. Grygar) 1 30 

Vatikánske observatórium včera a dnes     

(páter Pavol Gábor) 
1 27 

          spolu: 259 5 353 

 
1 

účasť zahrnutá v podujatiach organizovaných na pôde HaP (v období od  marca do konca 

júla približne 3 940 návštevníkov – účastníkov programov),  virtuálna výstava na stránke HaP 

sa nevyhodnocuje 

Spracovanie údajov: G. Némethiová, R. Kolivošková 

Korekcie a úprava: J. Imrichová 
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B/ Odborno–pozorovateľská a technická činnosť  

 

Odborno – pozorovateľská činnosť v našej organizácii nadväzuje na dlhodobú históriu 

predovšetkým slnečných odborných pozorovaní  užitočná platforma sa uplatňuje pre oblasť 

popularizácie astronómie. 

 

Cieľom našej práce v roku 2021 bolo splnenie úloh v odborno-pozorovateľskej oblasti a 

uspokojiť nároky  a pretrvávajúci  záujem verejnosti o bezprostrednú účasť na pozorovaniach 

oblohy.  

Pre dodržanie záväzných epidemiologických opatrení bola však ponuka zásadne 

redukovaná. 

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

organizácie, využívané v rôznych oblastiach jej pôsobenia.  

 

 

1. Oblasť slnečného výskumu 

 

a) Pravidelné zakresľovanie slnečnej fotosféry s následným vyhodnotením kresby 

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

Termín: priebežne denne 

Realizovali: Mgr. R. Tomčík, Mgr. J. Sadiv,  R. Kolivošková 

 

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

medzinárodných centier v Bruseli a Sezimovom Ústi. 

Termín: priebežne mesačne - do dvoch dní nasledujúceho mesiaca  

Realizoval:  Mgr. R. Tomčík 

 

c) Systematická koordinácia činnosti a zabezpečenia správneho chodu siete pozorovateľov 

slnečnej fotosféry na území Slovenska. Výsledným produktom bude vydanie každoročného 

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

Termín: priebežne, na základe požiadavky správy siete 

Realizoval: Mgr. R. Tomčík 

 

d) Prevádzkovanie on-line aplikácie na našej webovej stránke – Aktuálne relatívne číslo 

(RaF) – okamžité a nepretržité uverejňovanie napozorovaného aktuálneho relatívneho čísla ® 

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

Termín: priebežne, na základe požiadavky správy siete 

Realizovali: Mgr. R. Tomčík, R. Šankvalier 

 

e) Digitalizácia slnečných zákresov a aktualizácia centrálnej databázy 

Termín: priebežne 

Realizoval: R. Novysedlák 

Zodp.: Mgr. R. Tomčík 

 

 

2. Ďalšia odborná  činnosť 

 

a) V závislosti na astronomických podmienkach tvorba náplne a výkon verejných 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 
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Aktuálne bez aktivít. 

b)  Včasné reagovanie na výskyt  mimoriadnych astronomických úkazov ako sú zatmenia 

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

pripravovaných aktivít .  

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

Podporné činnosti: P. Vaňo 

Štandardná činnosť: priebežne, s výskytom astronomických situácii  

  

c)  Organizačná a metodická príprava na  zaradenie 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 

Aktuálne bez aktivít. 

 

d) V súvislosti s modernizáciou pozorovacieho vybavenia organizácie realizovať fotografické  

snímkovania oblohy, resp. objektov a úkazov. 

Termín: priebežne, v závislosti od pozorovacích možností 

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

 

e)   Vykonávať analýzy dynamiky javov na Slnku a výsledky  zverejňovať na webovej stránke 

organizácie v časti predpovede slnečnej a geomagnetickej aktivity (služba pre rádioamatérov, 

resp. slnko ako fenomén vo vplyve na pozemský život). 

Termín: priebežne 

Realizovali: Mgr. J. Sadiv a externá spolupráca 

 

f) Zaznamenávanie výskytu objektov medziplanetárnej hmoty na báze kamerového 

snímkovania oblohy v sieti pozorovateľov. 

Aktuálne po etape testovacieho režimu bola stanica prevedená do normálneho prevádzkového 

režimu. 

Termín: priebežne 

Realizácia: Mgr. J. Sadiv  

 

Nad rámec plánu:  

- inštalácia celooblohovej kamery na monitorovanie svetelného znečistenia. 

 

 

3. Technická činnosť 

 

a) Správa počítačovej siete a webovej stránky  

- kompletný servis vrátane priebežného  zálohovania dát  dôležitých pre činnosť jednotlivých 

oddelení organizácie 

- umiestňovanie na web textového a obrazový materiálu v kontexte s činnosťou HaP   

Úloha priebežne plnená. 

Realizácia: R. Šankvalier 

 

b) Propagácia  a archivovanie  

- vykonávanie fotografických, filmových a zvukových záznamov o činnosti organizácie 

v priebehu roka, systematické a priebežné triedenie materiálu. V prípade prednášok a výstavy 

VOD je spracovaný materiál umiestňovaný na webovej stránke organizácie.  
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Úloha priebežne plnená. 

Realizácia: Mgr. J. Sadiv, P. Vaňo (foto a A-V), Mgr. R. Tomčík (spracovanie), R. Šankvalier 

(web) 

 

 

4. Služby pre verejnosť 

 

a) Webová stránka organizácie – textová a obrazová náplň v kontexte s činnosťou HaP 

Realizácia: kolektív 

 

b) Konzultačné služby na webovej stránke, na sociálnych sieťach a telefonicky pri 

objasňovaní a pomenúvaní  aktuálnych javov, úkazov a dejov na oblohe. 

Realizácia: pracovníci odborného oddelenia 

 

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

Služby sú priebežne poskytované:  12. Spolupráca s inými subjektmi, Tromf Banská Bystrica 

- predajca optickej techniky a príslušenstva.  

Realizácia: Mgr. R. Tomčík  

Podporné činnosti: R. Kolivošková 

 

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

Realizácia: Mgr. R. Tomčík 

 

 
Spracoval:  Mgr. Viliam Kolivoška  
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C/ Technicko–hospodárska činnosť 

 

Aktivity vykonávané v tejto oblasti podmieňujú riadne fungovanie organizácie v zmysle 

zabezpečenia optimálnych technických a organizačných podmienok a s dôrazom na 

dodržiavanie zákonnosti prevádzky. 

 

 

1. Priebežne boli plnené úlohy  pre zabezpečenie: 

 

a) základných prevádzkových podmienok vybraných technických zariadení – kotolne 

a doregulačnej stanice plynu. Jedná sa o postupy a činnosti v súlade s prevádzkovým 

poriadkom pre obsluhu plynových zariadení. 

 

b) zákonnosti prevádzky vybraných technických zariadení - odborných prehliadok, skúšok 

a revízii na zariadeniach, ktorých prevádzkovanie  upravujú príslušné technické a právne 

normy, vrátane požiarnej bezpečnosti. 

Nad rámec plánu organizácia bola povinná zabezpečiť platnú výkresovú dokumentáciu 

stavebných rozvodov, podmieňujúcu súhlasné stanovisko štátnej inšpekcie k prevádzkovaniu 

doregulačnej stanice plynu. Súčasťou opatrenia bola aj výmena osvetľovacích telies 

v priestore.  

 

c) zákonnosti v oblasti ochrany zdravia, bezpečnosti a požiarnej bezpečnosti. 

Organizácia prostredníctvom externého dodávateľa zabezpečovala povinné školenia 

pracovníkov a dozorovanie nad technickým zariadením a vybavením 

Nad rámec štandardných povinností organizácia na základe epidemiologických nariadení 

vlády SR postupovala v zmysle vytvárania zodpovedajúcich organizačných  a hygienických 

podmienok vo verejnej sfére pôsobenia a na pracovisku. 

 

d) prevádzky služobného motorového vozidla 

 

Nasledujúce úlohy boli plnené s dôrazom na komplexné riešenie modernizácie, začatej 

obnovou budovy v roku 2017. Práce v interiéri súviseli v starostlivosti o vzhľad podláh, vo 

výmene opotrebovaného zariadenia a vybavenia, zabezpečenie funkčnosti  a v celkovej 

estetizácii prostredia. Ďalšie úlohy smerovali k starostlivosti o areál a k ekologickému 

zhodnoteniu odpadu ako takého. 

 

e) organizácie a údržby priestorov, ich zariadenia a vybavenia. 

 

- organizácia zrealizovala a zabezpečila rutinné práce pre zabezpečenie hygienicky  

bezpečného prostredia a očisty 

- zrealizované a zabezpečené  opravné a údržbové práce na majetku  

- zrealizované nákupy nového zariadenia a vybavenia 

- došlo k reorganizácii zariadenia suterénnych priestorov so zreteľom na: optimálne   využitie 

priestoru, prehľadnosť a dostupnosť  skladovaných materiálov a predmetov a požiarnu 

bezpečnosť 

- práce na spôsobe výkonu  optimálnej údržby dlažobných podláh     
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f) údržby areálu organizácie vykonávaním sezónnych a priebežných prác. 

 

Nad rámec boli vykonávané práce na: 

- kultivovaní  trávnikov plošným odstránením zbytkov zasypaných asfaltových chodníkov 

a stavebného materiálu. Tento poslúžil na vytvorenie trativodu pod časťou parkoviska. 

- terasovaní pozemku za účelom zadržiavania zrážkovej vody  

- zhodnotení biologického záhradného a kuchynského odpadu riadeným a kontrolovaným 

kompostovaním (s deratizáciou) 

             

g) likvidácie nefunkčných zariadení a opotrebovaného materiálu v súlade s platnou 

legislatívou. V prípade vyradeného spotrebného materiálu a vyradeného majetku v 

nadväznosti na stanovisko inventarizačnej komisie.  

Odpad, materiál a predmety určené na likvidáciu prechádzajú separáciou. 

  

Úlohy splnené v celom rozsahu požiadaviek.  

 

Nad rámec plánu: 

 

Vo vlastnej réžii boli vykonané práce na oprave hydroizolácie strechy. Dôvodom pre plnenie 

tejto úlohy bola neochota oslovených špecialistov  poskytnúť záruku pri čiaskových  opravách 

strechy. Garančné záruky sú zo strany dodávateľa stavby ignorované.  

Ďalšie takto vykonávané práce boli vynútené zlým stavom niektorých omietok a náterov 

 

 

2. Ďalšie úlohy v tejto oblasti sú spojené s jednorazovým obstarávaním externých služieb 

pre oblasti:  

 

- projektová príprava Obnova vnútorného vybavenia projekčnej sály planetária (reagovanie na 

využitie mimorozpočtových zdrojov pri obnove pôvodného  zariadenia z r . 1984),  

- právne poradenstvo vo veci vymoženia garančných záruk za vady na stavbe strechy 

(iniciované PSK v snahe zabezpečiť plnenie zákonných povinnosti dodávateľa stavby vo 

vzťahu k HaP), 

- opravy stavebného zariadenia, zariadenia  a vybavenia  (automatická práčka, výmena 

vodovodných armatúr v kotolni a radiátora v doregulačnej stanici, aktívny bleskozvod, 

preventívna údržba v odstraňovaní vodného kameňa ohrievača vody v práčovni, kreslá v 

planetáriu),  

- inštalácia elektronického zabezpečovacieho zariadenia proti manipulácii s objektmi 

v priestore hlavnej expozície, 

- inštalácia nového ohrievača vody v garáži (výmena za tečúci z r. 1987), 

- inštalácia žalúzií na 10 zvyšných okien s orientáciou na juh (doplnenie do plného stavu 

clonených okien na budove), 

- bočné podlahové olištovanie v chodbičke do planetária (interiérové dotvorenie), 

- chemické a mechanické čistenie kamennej dlažby vonkajšieho vstupného schodišťa, 

- klampiarske práce na odstránenie zrážkového  zatekania do kotolne,  

- výmena opotrebovaných podlahovín (dokončenie úlohy na revitalizácii interiéru 

z predchádzajúceho roka), 

- očisty okien a sklenenej fasády. 
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Z rozpočtu na chod organizácie v uplynulom roku boli hradené nákupy:  

 

1. pre oblasť TH 

 

- kompletná výmena zariadenia kuchynky (linka, jedálenský stôl, 6 stoličiek) – po 30 –ich 

rokoch užívania 

- výmena zariadenia v riaditeľni (písací stôl, pult, nábytková zostava) – po 45 - ich rokoch 

užívania 

- doplnenie vybavenia dielne o kotúčovú pílu a drobné ručné náradie, rozličné chemické 

prostriedky 

- nákup kosačky a doplnenie záhradného náradia, nákup materiálu pre tvorbu záhrady – 

trávnikové lemy, hnojivá  

- nákup kávovaru do prijímacej miestnosti 

- nákup smart TV do hlavného expozičného priestoru 

- nákup mini chladničky do zasadacej miestnosti 

- doplnenie  stavebníc objektov výstavy hlavného expozičného priestoru  

- nákup čistiaceho – leštiaceho stroja na údržbu dlažobnej podlahy v hale a na terase s cieľom 

zabezpečiť kvalitnú údržbu a dosiahnuť reprezentačný vzhľad leštenej dlažby a eliminovať 

znečistenie terasy  

- do vybavenie práčovne (úchyty, police, zásobník na suchý mop) 

 

2. pre oblasť kancelárskej techniky 

 

- externé disky, dátové karty a USB kľúče 

- k PC:  web kamery, slúchadlá, mikrofóny, reproduktory  

- tonery 

- notebook 

 

3. pre oblasť odborno–pozorovateľskú a technickú 

 

- ďalekohľad Dobson, ďalekohľad refraktor, astrokamera (rozšírenie pozorovateľskej  

techniky) 

- dva notebooky 

- videokamera (záznamy podujatí) 

- klopový mikrofón (ozvučenie prednášok) 

- digitálna meteostanica (tematické rozširovanie ponuky v expozícii a vlastných dát na webe) 

 

Na zabezpečenie prevádzky a rovnako tak aj ekonomiky prevádzky malo značný vplyv dianie 

v externej oblasti a žiaľ táto sféra vniesla do fungovania organizácie množstvo rušivých 

momentov. 

  

PROBLÉMOVÉ OBLASTI  PRI PREVÁDZKOVANÍ A UŽÍVANÍ BUDOVY: 

 

- neplnenie záväzkov týkajúcich sa záruky na práce pri : Obnova budovy a zníženie 

energetickej  náročnosti (Obnova budovy) 
Opakované zatekania do budovy spôsobené zlým stavom striech a príslušenstva striech ako aj 

z hľadiska bezpečnosti a funkčnosti nevhodné prevedenie klampiarskych  prác. Dôsledkom sú 

poškodené omietky.  

Aktuálne boli zrealizované  čiastkové opravné práce vo vlastnej réžii organizácie.  

- nepripravenosť organizácie na rekonštrukciu spevnených plôch pre odmietavé stanovisko 

vlastníka k zosúladeniu užívateľských a vlastníckych práv na pozemok.  

Aktuálne očakávame odpoveď na ostatnú výzvu k jednaniu. 
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- v zmysle zabezpečenia účelu využívania budovy je problematické udržanie  

pozorovateľného  obzoru pri existencii vysokého porastu v susedstve. 
Aktuálne očakávame riešenie problému, ktoré organizácii bolo  prisľúbené na základe 

požiadavky riešiť problém s prebujnenou vegetáciou. 

 

V súvislosti so smernými hodnotami v oblasti hospodárenia s energiami  v priebežných 

ročných štatistikách organizácia vykazuje výsledky hraničnom pásme.  

Investície do technologického vybavenia neprinášajú očakávane benefity v úspore a  tento 

stav by mohol v konečnom dôsledku privodiť vymáhanie finančných prostriedkov zo strany 

investora (poskytovateľa grantu pre realizáciu projektu  Obnova budovy a zníženie 

energetickej  náročnosti). 

Aktuálne organizácia:  

1. priebežne overuje bezporuchovosť zariadení na dennej báze a pri výpadkoch v činnosti 

promptne zabezpečuje opravy 

2. na základe priebežného sledovania monitoru získala priamo u výrobcu zariadenia 

stanovisko s konštatovaním  normálneho prevádzkového  stavu, a to aj po upozorneniach na 

nedostatočný efekt v poskytnutí úspory pri súčasných objemoch vyrobenej  vlastnej   

elektrickej energie 

3. po tom, čo oslovila v tejto veci aj projektanta technológie požiada výrobcu a dodávateľa 

o písomné stanovisko k požiadavke rentabilne využívať dané zariadenie    

  

 

Zodpovední: Mgr. V. Kolivoška, Ing. D. Kahanovská 

 

 

 

 

Spracoval: Mgr. Viliam Kolivoška 
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D/ Rozbor hospodárenia 
 

1. Príjmy organizácie 

 

Rozpočet organizácie 

Rozpisom záväzných ukazovateľov schváleného rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja 

na rok 2021 a na základe  uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

č. 589/2020 zo dňa 14. decembra 2020 boli pre našu organizáciu určené bežné príjmy  vo 

výške 24 000 Eur.  

Rozpočtové presuny a úpravy medzi položkami boli realizované podľa skutočných potrieb 

organizácie. 

 

Príjmy k 31. decembru  2021 

Štruktúra príjmov, ktoré organizácia dosiahla k 31. decembru 2021 je nasledovná:  

        

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

návštevnosti školských skupín a jednotlivcov. Z dôvodu pandémie COVID–19 došlo 

k prerušeniu prevádzky v mesiacoch január až máj, ktoré spôsobilo pokles plánovaných 

príjmov. Skutočná výška príjmov za rok 2021 predstavuje 60,04 % z plánovaného rozpočtu 

na rok 2021. Položka so ZF 46 obsahuje aj preplatok za plyn vo výške 828,03 Eur – 

vyúčtovanie za rok 2020. 

 

212 – Príjem z vlastníctva 

 

Príjem z vlastníctva predstavuje úhradu za prenájom pozemku na základe zmluvy o prenájme 

so Slovenským hydrometeorologickým ústavom v Bratislave pre zrážkomernú stanicu. 

 

 

223 – Príjem za platby za tovar a poskytnuté služby 

 

Príjem za platby za tovar a poskytnuté služby predstavuje platby za vstupné a predaj 

metodického materiálu. 

 

Príjmy 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť 

Plnenie 

rozpočtu  

v % 

ZF 46 24 000 24 000 12 905,42 53,77 

ZF 11H 0 3 770 3 768,98 99,97 

SPOLU 24 000  27 770 16 674,40 60,04 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

ZF 46 0 250 250,00 

SPOLU 0 250 250,00 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

ZF 46 24 000 23 750 11 821,90 

SPOLU 24 000 23 750 11 821,90 
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292 – Ostatné príjmy 

 

Ostatné príjmy zahŕňajú: 

- položku vrátky, ktorá obsahuje preplatok za vyúčtovanie plynu za rok 2020 a  

- položku iné nedaňové príjmy, ktorá zahŕňa úhradu predpísanej škody za manko na 

pohonných hmotách za rok 2020. 

 

312 – Transfery bežné v rámci verejnej sféry 

 

Transfer zo štátneho rozpočtu predstavuje prijatie dotácie z Fondu na podporu umenia na 

realizáciu Projektu s názvom „Astronómia pre všetkých“ v rámci programu 4.5.2 Kultúrno-

osvetové aktivity. 

 

453 – Nevyčerpané finančné prostriedky z minulého roku 

 

Táto položka zahŕňa presun nevyčerpaných finančných prostriedkov poskytnutých Fondom 

na podporu umenia v roku 2020 v rámci programu 4.1.4 Vzdelávacie aktivity pre odbornú 

verejnosť – tradičná kultúra. Uvedené finančné prostriedky sme boli oprávnení čerpať do 

31. januára 2021. 

 

 

 
 

 

250,00 5,70 
0,00 59,00 

173,00 

1 266,50 

3 277,50 

4 142,50 

1 072,50 1 037,90 

714,00 

73,30 
0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

Prehľad tržieb v roku 2021 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

ZF 46 0 0 833,52 

SPOLU 0 0 833,52 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

ZF 11H 0 2 000 2 000,00 

SPOLU 0 2 000 2 000,00 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

ZF 11H 0 1 770,00 1 768,98 

SPOLU 0 1 770,00 1 768,98 
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Príjmy z iných zdrojov 

 Organizácia v roku 2021 požiadala o finančnú podporu z verejných zdrojov 

poskytovaných Fondom na podporu umenia v rámci výzvy č. 3/2021: Program 4.5.2 – 

Kultúrno-osvetové aktivity pod názvom: „Astronómia pre všetkých“. Projekt bol 

podporený sumou vo výške 2 000 Eur.  

 V rámci výzvy: „Výzva pre malé projekty“ vyhlásenej Fondom SK-NIC sme požiadali 

o poskytnutie finančnej podpory vo výške 5 350 Eur pre projekt s názvom: Meteorológia 

do škôl. Jeho cieľom bolo zostavenie špecifického meteorologického zariadenia, ktoré by 

poskytovalo presné on-line dáta z meraní pre edukačné aktivity v školách a pre širokú 

verejnosť. Tento projekt nebol podporený.  

 Plánovali sme sa zapojiť do Dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej 

republiky, dotačný podprogram – Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov 

základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám – kultúrne inštitúcie. Ministerstvo 

kultúry Slovenskej republiky nespustilo Program Kultúrnych poukazov. Medzi hlavné 

príčiny uviedlo pretrvávajúcu pandémiu COVID-19, protipandemické opatrenia 

a dlhodobé obmedzenia hromadných podujatí, ako aj rozhodnutie zmeniť Program 

Kultúrnych poukazov zavedením nového systému, ktorý by mal byť flexibilnejší a najmä 

transparentnejší. 

 Spoločnosť Royal Astronomical Society sme požiadali o finančnú podporu vo výške 

4 220 Eur v rámci projektu pod názvom: Postavenie astronomických zariadení 

v astronomickom vzdelávaní. Cieľom bolo zrealizovať konferenciu o mimoškolskom 

vzdelávaní v astronómii a tak zvýšiť efektívnosť vyučovania astronómie na Slovensku. 

Projekt nebol podporený. 

 

2. Výdavky organizácie 

 
Rozpočet organizácie 

Rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na rok 2021 

a na základe  uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 589/2020 zo dňa 

14. Decembra 2020 boli pre našu organizáciu určené bežné  výdavky vo výške 229 279 Eur, 

z toho so ZF 41 vo výške 205 279 Eur a so ZF 46 vo výške 24 000 Eur. 

 

V priebehu roka 2021  nám boli záväzné ukazovatele upravené takto: 

 

 Rozpočtové opatrenie č. 328/1/K/BV/2021 zo dňa 4. 2. 2021 – samostatné 

rozpočtové prostriedky pridelené z FPU – nevyčerpané v roku 2020  

- finančné operácie ZF 11H       + 1 770 Eur 

- bežné výdavky ZF 11H        + 1 770 Eur 

 Rozpočtové opatrenie č. 1563/18/K/BV/2021 zo dňa  26. 7. 2021 –  

samostatné rozpočtové prostriedky pridelené z FPU na základe zmluvy 

- bežné príjmy ZF 11H        + 2 000 Eur 

- bežné výdavky ZF 11H        + 2 000 Eur 

 Rozpočtové opatrenie č. 2021/24/K/BV/2021 zo dňa 22. 9. 2021 –  

- bežné výdavky - účelová dotácia „Oprava bleskozvodu“   + 3 000 Eur 

 Rozpočtové opatrenie č. 2391/26/K/BV/2021 zo dňa 20. 10. 2021 –  
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bežné výdavky „Rekreačné poukazy“         + 289 Eur 

 Rozpočtové opatrenie č. 2958/29/K/BV/2021 zo dňa 19. 11. 2021 –  

- bežné výdavky - účelová dotácia „Výdavky spojené s prípravou žiadosti 

  o nenávratný finančný príspevok – výzva MK SR – Podpora udržateľnosti  

  a odolnosti kultúrnych inštitúcií – React EÚ“        + 900 Eur 

 Rozpočtové opatrenie č. 2981/30/K/BV/2021 zo dňa 22. 11. 2021 –  

bežné výdavky/účelová dotácia „Hmotná zainteresovanosť vrátane  

odvodov“                   + 10 243 Eur 

 Rozpočtové opatrenie č. 3377/32/K/BV/2021 zo dňa 7. 12. 2021 –  

bežné výdavky „Rekreačné poukazy“           + 61 Eur 

 

Rozpočtové presuny a úpravy medzi položkami boli realizované podľa skutočných potrieb 

organizácie. 

 

 

Pridelená dotácia v roku 2021 predstavuje čiastku 237 684,07 Eur, z toho: 

 

 

2.1 Bežné výdavky 

 

Štruktúra bežných výdavkov, ktoré organizácia vyčerpala k 31. decembru 2021 je nasledovná: 

  

 

610 – Výdavky na mzdy 

 
Schválený  

rozpočet 

Upravený  

rozpočet 
Skutočnosť 

SPOLU 123 000 127 353 127 266,60 

ZF 41  123 000 127 353 127 266,60 

ZF 46 0 0 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.  

 

Výdavky Pridelená dotácia Použitie  dotácie 

Čerpanie 

dotácie    v 

% 

ZF 41                                            216 771,58 216 513,66 99,88 

ZF 46                                            24 000,00 21 170,41 88,21 

SPOLU 240 771,58 237 684,07 98,72 

Výdavky 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 
Skutočnosť 

Čerpanie 

rozpočtu  

v % 

ZF 41                                            205 279 219 772 216 513,66 98,52 

ZF 46                                            24 000 24 000 21 170,41 88,21 

ZF 11H 0 3 770 3 768,98 99,97 

SPOLU 229 279 247 542 241 453,05 97,54 
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Dosiahnuté vzdelanie zamestnancov: 

 4 zamestnanci - vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (3 odborní pracovníci a 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 a 

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 zamestnancov je odmeňovaných podľa základnej stupnice platových taríf 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (príloha č. 3) zvýšených o 5 %, 

 6 zamestnancov je odmeňovaných podľa základnej stupnice platových taríf 

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

 

Za účelom efektívneho využívania mzdových prostriedkov sa v organizácii uplatňujú 

kumulované funkcie zamestnancov. Priemerná mzda za IV. štvrťrok 2021 bola 1 123,70 Eur.  

 

620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa 

 
Schválený  

rozpočet 

Upravený  

rozpočet 
Skutočnosť 

SPOLU 45 450 45 770 45 624,78 

ZF 41  45 450 45 770 45 624,78 

ZF 46 0 0 0,00 

 

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 

Upravený  

rozpočet 
Skutočnosť 

SPOLU 60 379 73 825 67 968,74 

ZF 41  36 379 46 055 43 025,35 

ZF 46 24 000 24 000 21 170,41 

ZF 11H 0 3 770 3 768,98 

          

Výdavky na tovary a služby rozpísané podľa jednotlivých položiek: 

 

631-Cestovné 

 
Schválený  

Rozpočet 

Upravený  

rozpočet 
Skutočnosť 

SPOLU 600 723 228,02 

ZF 41  0 0 0,00 

ZF 46 600 600 104,70 

ZF 11H 0 123 123,32 
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Za sledované obdobie tohto roka zamestnanci organizácie uskutočnili štyri tuzemské služobné 

cesty – Krajská postupová súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby CINEMA 2021, 

porada riaditeľov hvezdární a planetárií na Slovensku, astronomická expedícia – pozorovanie 

meteorického roja Perzeidy, ďalšia astronomická expedícia – pozorovanie meteorického roja 

Drakonidy a porada metodikov, Astrofilm 2021. Položka zahŕňa aj stravné a ubytovanie 

zamestnancov, ktorí sa zúčastnili podujatia organizovaného v rámci projektu schváleného 

z Fondu na podporu umenia.  

 

632-Energie a komunikačné poplatky 

 
Schválený  

Rozpočet 

Upravený  

rozpočet 
Skutočnosť 

SPOLU 13 600 12 764 12 757,57 

ZF 41  13 600 12 749 12 746,77  

ZF 46 0 15 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 2021 vo výške     7 032 

Eur. Za vykurovaciu sezónu 2020 nám bol vyúčtovaný preplatok vo výške 872,51 Eur. 

Mesačná platba za plyn predstavuje čiastku 586 Eur. 

         

633-Materiál 

 
Schválený  

Rozpočet 

Upravený  

rozpočet 
Skutočnosť 

SPOLU 11 100 24 679 24 109,56 

ZF 41  2 650 10 189 10 183,50 

ZF 46 8 450 14 490 13 926,06 

 

Výdavky na materiál zahŕňajú nákup kancelárskych, čistiacich a dezinfekčných 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 ako aj nákup ochranných pomôcok. 

 

634-Dopravné  

 
Schválený  

rozpočet 

Upravený  

Rozpočet 
Skutočnosť 

SPOLU 1 300 750 749,31 

ZF 41  1 300 750 749,31 

ZF 46 0 0 0 
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Organizácia vlastní osobné motorové vozidlo značky ŠKODA FABIA COMBI  (rok 

nadobudnutia 2006) a prívesný vozík (rok nadobudnutia 1983).  

  

Dopravné výdavky v organizácií tvorí: 

 nákup pohonných hmôt,  

 servis a údržba motorového vozidla, opravy a výdavky s tým spojené,  

 poistenie motorového vozidla, kde je zahrnuté povinné zmluvné poistenie a havarijné 

poistenie - poistenie pre prípad poškodenia, zničenia a krádeže vrátane čelného skla 

(Union poisťovňa, a.s.), 

 poplatky za parkovanie, karty, známky.  

          

635-Údržba 

 
Schválený  

rozpočet 

Upravený  

Rozpočet 
Skutočnosť 

SPOLU 9 000  9 916 6 710,93 

ZF 41  5 600 7 571  4 568,09 

ZF 46 3 400 2 345 2 142,84 

 

Údržba zahŕňa výdavky na údržbu a servis mzdového a účtovného softvéru, opravy 

prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, údržbu budov, objektov alebo ich častí, opravy 

výpočtovej techniky, údržbu elektronického zabezpečovacieho systému - ochrana objektu a 

údržbu interiérového vybavenia.  

 

636-Nájomné 

 
Schválený  

rozpočet 

Upravený  

Rozpočet 
Skutočnosť 

SPOLU 100 100 98,10 

ZF 41  0 0 0,00 

ZF 46 100 100 98,10 

 

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 1,34 Eur/týždeň. V súčasnosti, s platnosťou od 1. 1. 2021, bola cena 

prenájmu upravená na 1,86 Eur/týždeň. 

 

637-Služby 

 
Schválený  

rozpočet 

Upravený  

rozpočet 
Skutočnosť 

SPOLU 24 679 24 893 23 315,25 

ZF 41  13 229 14 796 14 781,68 

ZF 46 11 450 6 450 4 887,91 

ZF 11H 0 3 647 3 645,66 

         

Výdavky na služby zahŕňajú platby za semináre a školenia, nákup vecných cien do výtvarnej 

a vedomostnej súťaže, platby za propagáciu a inzerciu, revízie elektrických zariadení, 
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plynovej kotolne, bleskozvodov a komínov, služby požiarnej ochrany, platby za ochranu 

objektu - Centrálny pult ochrany objektov Okresného riaditeľstva Policajného zboru.  

Ďalej sú to poplatky za vedenie účtov v banke, poplatky pre ochranný autorský zväz - SOZA, 

príspevok zamestnávateľa na stravovanie, poistné za majetok organizácie (Union poisťovňa, 

a.s.), povinný prídel do sociálneho fondu, provízia za stravné lístky, odmeny pre 

zamestnancov mimopracovného pomeru, daň z nehnuteľností a ostatné poplatky - komunálny 

odpad, koncesionárske poplatky. 

 

640 – Bežné transfery 

 
Schválený  

rozpočet 

Upravený  

Rozpočet 
Skutočnosť 

SPOLU 450 594 592,93 

ZF 41   450 594 592,93 

ZF 46 0 0 0,00 

                   

Bežné transfery zahŕňajú platby vo forme nemocenských dávok - dočasná pracovná 

neschopnosť, finančného príspevku na stravovanie a členského príspevku (Regionálne 

vzdelávacie centrum Prešov).  

 

2.2 Celkové zhodnotenie čerpania bežných výdavkov  

 

 

Rozpočtová skupina 

 

 

Výška v EUR 

 

Podiel v % 

610 – Výdavky na mzdy  127 266,60 52,71 

620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa 
45 624,78 18,89 

630 – Výdavky na tovary a  

          služby 
67 968,74 28,15 

640 – Bežné transfery 592,93 0,25 

 

600 – Bežné výdavky 

 

241 453,05 100,00 

 

 

 

2.3 Kapitálové výdavky 

 

Organizácia v roku 2021 nemala schválené žiadne kapitálové výdavky. 

 

3. Pohľadávky a záväzky organizácie 
 

Krátkodobé pohľadávky k 31.12.2021 predstavujú čiastku 2 287,69 Eur a evidujeme ich na 

týchto účtoch: 

 účet 335 – Pohľadávky voči zamestnancom vo výške 9,19 Eur, ktoré zahŕňajú predpis 

manka za PHM a 

 účet 378 – Iné pohľadávky vo výške 2 278,54 Eur, ktoré zahŕňajú dobropis k faktúre 

za plyn (vyúčtovanie plynu za rok 2021) 
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Krátkodobé záväzky k 31.12.2021 sú vo výške 12 640,14 € a evidujeme ich na týchto 

účtoch: 

 

 účet 321 – Dodávatelia – neuhradené faktúry v lehote splatnosti vo výške 527,37 Eur, 

 účet 331 – Zamestnanci – mzdy za mesiac december 2021 vo výške 7 064,46 Eur, 

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

december 2021 vo výške 4 705,43 Eur,  

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

december 2021 vo výške 753,65 Eur. 

. 

Dlhodobé záväzky k 31.12.2021 evidujeme na účte 472 – Záväzky zo sociálneho fondu      

vo výške 1 228,76 Eur. 

 

4. Majetok organizácie  

 

Účet – Názov 
 

 

Stav majetku  

k 1.1.2021 

Prírastky (+) 

Úbytky (-) 

Stav majetku  

k 31.12.2021  

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 

 
1 538 808,50 0 1 538 808,50 

022 – Stroje, prístroje a    

          zariadenia 
237 417,88 - 1 046,93 236 370,95 

023 – Dopravné prostriedky 

 
13 689,85 0 13 689,85 

028 – Drobný dlhodobý hmotný 

          majetok 
31 257,65 -1 382,91 29 874,74 

029 – Ostatný dlhodobý  

          hmotný majetok 
6 841,96 0 6 841,96 

031 – Pozemky 

 
796,65 

0 
796,65 

Dlhodobý hmotný majetok 

 
1 828 812,49 

+530 937,16 

-282 547,80 
1 828 812,49 

750/5 – Drobný hmotný   

              majetok 
46 824,41 

+14 160,29 

- 17 211,54 
61 642,32 

750/6 – Drobný nehmotný   

              majetok 

 

2 310,25 

 

-300,62 

 

2 009,63 

750/7 – OTE 15 558,91 - 15 558,91   0,00 

760/1 – Odborná knižnica 5 883,66 
+ 156,05 

-1,00 
6 038,71 

Drobný majetok 

 
70 577,23 

+14 316,34 

- 17 212,54 
67 681,03 
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5. Mimorozpočtové účty 

 
5.1 Sociálny fond   

 

Položky EUR 

Počiatočný stav 1 084,95 

Tvorba – povinný prídel                1 167,81 

Použitie  - stravné       974,00 

Použitie – odmena pri životnom jubileu 50,00 

Konečný stav                             1 228,76 

 

 

5.2 Podnikateľská činnosť 

 

Hvezdáreň a planetárium v Prešove  počas sledovaného obdobia roka 2021 podnikateľskú 

činnosť nevykonávala. 

 

8. Záver  

 
Organizácia dosiahla v roku 2021 skutočné príjmy vo výške 12 071,90 Eur, čo predstavuje 

50,30 % z plánovaných 24 000 Eur. Z pridelených finančných prostriedkov z rozpočtu 

Prešovského samosprávneho kraja bolo čerpanie bežných výdavkov vo výške 237 684,07 Eur, 

čo predstavuje 97,50 % bežných schválených výdavkov. V rámci bežných výdavkov boli 

organizácii pridelené aj účelové finančné prostriedky v celkovej výške o výške 14 493 Eur. 

Z celkovej výšky účelovo pridelených finančných prostriedkov bolo ku koncu roka 

vyčerpaných 11 492,58 Eur, čo predstavuje 79,30 %. 

 

Celkové zhodnotenie nákladov a výnosov  

 

Položky Rok 2021 Rok 2020 

Náklady za sledované obdobie                      299 709,50 355 015,54 

Výnosy za sledované obdobie                      292 467,95 353 838,97 

Výsledok hospodárenia pred zdanením - 7 241,55 - 1 176,57 

       

V priebehu roka 2021 organizácia zrealizovala pravidelne organizované podujatia, ku ktorým 

patrí výtvarná súťaž „Vesmír očami detí“ a okresné kolo vedomostnej súťaže „Čo vieš 

o hviezdach?“.  Z dôvodu  pandémie  COVID-19 okresné kolo vedomostnej súťaže „Čo vieš 

o hviezdach?“ bolo zrealizované on-line formou. Odborní pracovníci spolupracovali pri 

zabezpečení akcie „Pozorovanie nočnej oblohy v lokalite Hrad Šariš“, ktoré sa uskutočnilo 

v mesiacoch jún, august a september.  Organizácia zrealizovala výstavu prác výtvarnej súťaže 

„Vesmír očami detí“.  
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K ďalším akciám zrealizovaným našou organizáciou patria: Ebicykel, Stretnutie 

s osobnosťou, Astronomická expedícia v rámci projektu pod názvom „Stretnutia pod 

hviezdami“, účasť na aktivitách Prešovskej univerzity v rámci projektu Prešovská detská 

univerzita, večerné podujatie venované prezentácii fyzikálnych javov – Kúzelná fyzika III. 

a Noc na hvezdárni.  

Celková činnosť Hvezdárne a planetária v Prešove bola aj napriek uvedeným skutočnostiam 

v značnej miere ovplyvnená obmedzeniami spojenými s pandemickou situáciou.   

 

Spracovala: Ing. Darina Kahanovská                                         

 


