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MALOKARPATSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V MODRE

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre (MOS) pôsobí už od roku 2003
v historickej budove kaštieľa na Hornej ulici č. 20 v Modre. Objekt ako aj areál priľahlej
parkovej záhrady sú národnými kultúrnymi pamiatkami a nevyhnutne potrebujú
rekonštrukciu. BSK sa usiluje o získanie finančných zdrojov prostredníctvom podaného
projektu v rámci výzvy programu INTERREG VA SK-AT za účelom vybudovania centra
„Kultúrno-kreatívneho oživenia tradícií“. Súčasťou projektu má byť aj rekonštrukcia sídla
MOS.
Malokarpatské osvetové stredisko je jediným zariadením svojho druhu
v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, pričom vykonáva aj časť funkcií, ktoré v minulosti
zabezpečovalo Národné osvetové centrum v Bratislave a bývalé ObKaSS-y (obvodné
kultúrne a spoločenské strediská mestských častí). Do záberu pôsobnosti MOS patrí celé
územie BSK:okrem Bratislavy (s piatimi okresmi) okres Pezinok (spolu 17 miest a obcí),
okres Senec (28 miest a obcí) a okres Malacky (25 miest a obcí).

Medzi hlavné činnosti kultúrno-osvetových zariadení patrí realizácia kultúrnej politiky
štátu delegovaná na samosprávne kraje, najmä v oblasti ZUČ (súťaže, prehliadky). V roku
2016 zrealizovalo MOS 34 nadregionálnych súťaží a prehliadok, z toho jednu celoštátnu
(CINEAMA 2015), 24 vlastných podujatí a 15vzdelávacích aktivít.
Ďalšou dôležitou oblasťou je odborná metodická a koordinačná činnosť. V roku 2016
MOS zrealizovalo v Šenkviciach metodický deň pre pracovníkov z oblasti kultúry,
zorganizovali viacero tematických rozborových seminárov, vykonávali metodické
poradenstvo pre záujmové kolektívy a viedli koordinačné podujatia (školu tanca, stretnutia
pre vedúcich súborov a pod.).
Pre širokú verejnosť v roku 2016 boli určené kultúrno-spoločenské podujatia: Ples
seniorov BSK, Medzinárodný festival detských folklórnych súborov, Svätojurské hody,
Deň jedného vinára, Mladé vína na hrade, Salón výtvarníkov, Otvorené pivnice sv.

Urbana, Malokarpatský slávik, Ženy, víno a vône, Deň otvorených pivníc, Deň vo
vinohradoch, Vianočné inšpirácie, Jablkové hodovanie. Do deviateho ročníka
regionálneho podujatia Jablkové hodovanie sa v roku 2016 zapojilo množstvo miest a obcí
a možno konštatovať, že sa stalo neodmysliteľnou súčasťou jesene v regióne.
Výstavná a edičná činnosť, propagácia, dokumentácia

V roku 2016usporiadali viacero výstav: Výtvarné spektrum, Amfo 2016, Salón
výtvarníkov, na ktorom prezentovalo svoju tvorbu 64 autorov z regiónu,účasť na veľtrhu
Slovakiatour, výstavu Šité bábiky a hračky Ľudmily Šurínovej a výstavu Pezinský
kreatív. V spolupráci s partnerským regiónom Dolné Rakúsko pripravili v MOS uždruhý krát
Deň otvorených ateliérov, podujatie ktorého ambíciou je propagácia výtvarnej tvorby
a z hľadiska cestovného ruchu vytváranie príležitostí na návštevu kraja.
MOS pri propagácii a prezentácii podujatí intenzívne spolupracuje s RTVS, TV
Markíza, TV JOJ, Slovenským rozhlasom, SITA, TASR, Pravdou, Sme, Pezinskou TV.

Významným nástrojom na dokumentáciu, prezentáciu a informovanie verejnosti vo
vzťahu ku kultúrno-spoločenským podujatiam a udalostiam je vydávanie časopisu Vidiečan,
ktorý MOS redakčne pripravuje a vydáva.V spolupráci so Združením Malokarpatská vínna
cesta vydalo MOS množstvo propagačných materiálov o Bratislavskom kraji a o podujatí
Malokarpatská vínna cesta pre prezentáciu na veľtrhoch cestovného ruchu.
.
Spolupráca s inými inštitúciami
MOS Modra spolupracuje pri organizovaní podujatí zo všetkými kultúrnymi
zariadeniami v Bratislavskom kraji, s občianskymi združeniami, so ZMOMR, s OZMVC a
s miestnou samosprávou. Pôsobí ako metodicko-poradenské centrum pre subjekty z oblasti
kultúry (kultúrne domy, oddelenia kultúry samospráv, školy, stavovské a záujmové
združenia...). Intenzívne buduje vzťahy s občianskymi združeniami, ktorých náplňou činnosti
sú jednotlivé oblasti kultúry (napríklad záujmové a umelecké súbory). Stálymi partnermi MOS
sú: Cech detských folklórnych súborov, Združenie regiónu Záhorie a Podunajsko, Slovenská
ľudová majolika s Cechom keramikárov Slovenska, Regionálna rozvojová agentúra Senec a
Pezinok, združenie Pre Záhorie a mnohé ďalšie.
Využívanie externých zdrojov

Z Fondu na podporu umenia sa podarilo MOS získať v roku 2016 podporu pre 18
projektov v celkovej hodnote 46.800,- EUR.
ZÁVER
Malokarpatské osvetové stredisko je vyhľadávaným a stabilným partnerom pre
subjekty z oblasti najmä neprofesionálnej kultúry, štátnej správy, tretieho sektora aj
privátnej sféry.MOS v rozsahu svojej hlavnej činnosti realizuje podujatia a aktivity
segmentu štátnej kultúrnej politiky delegovanej na samosprávne kraje ako aj vlastné
podujatia.V roku 2016 zrealizovalo všetky plánované podujatia a ďalšie nad rámec
plánu. Spolu MOS pripravilo 73 podujatí z toho 34 postupových súťažných prehliadok,
24 vlastných podujatí a 16 vzdelávacích aktivíta jednu celoštátnu prehliadku. Kvalitná
a bohatá bola aj edičná a publikačná činnosť. MOS si zo zdrojov z vlastnej činnosti
vybudovalo dobré technické vybavenie a z rovnakých zdrojov kryje aj náklady na
údržbu sídelnej budovy. Návštevnosť na podujatiach sa dá len odhadnúť, lebo všetky
podujatia sú určené pre širokú verejnosť a vstupné sa nevyberá. V roku 2016 to bolo
viac ako 25.000 návštevníkov.

Finančná správa o hospodárení za rok 2016
Výnosy

444 517,82 €

Výnosy z rozpočtu vyššieho územného celku – Bratislavský samosprávny kraj:
Tuzemské bežné transfery
347 344,64 €
Kapitálové transfery
10 946,66 €
Spolu
358 291,30 €
Výnosy – finančné dotácie z FPU
46 800,00 €
Tržby z predaja služieb
39 118,11 €
Ostatné výnosy
188,41 €
Ostatné finančné výnosy
120,00 €
Náklady

440 276,09 €

Spotreba materiálu
Spotreba energie
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Ostatné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Ostatné sociálne náklady
Daň z nehnuteľnosti
Ostané dane a poplatky
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
Odpisy
Finančné náklady

29 752,35 €
8 864,49 €
6 550,11 €
6 340,21 €
131,39 €
128 186,74 €
173 520,43 €
60 211,19 €
2 320,00 €
7 402,73 €
25,00 €
2 868,88 €
878,10 €
17,81 €
10 986,73 €
2 219,93 €

Hospodársky výsledok za rok 2016
Splatná daň z príjmov
Hospodársky výsledok po zdanení

4 241,73 €
74,28 €
4 167,45 €

Dlhodobý hmotný majetok
Pohľadávky :
Dlhodobé
Krátkodobé
Finančné účty
Záväzky:
Dlhodobé
Krátkodobé

559 120,05 €

Evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2016 :

0,00 €
0,00 €
10 290,99 €
286,68 €
17 342,84 €
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