Vecné vyhodnotenie projektu „Jurinova jeseň 2015 - Kysucký festival
duchovnej tvorby“
Evidenčné číslo žiadosti: MK-1304/2015/4.4.1
Zmluvu o poskytnutí dotácie Žilinským samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2015 číslo:
ŽSK-KK ČA/2015/4.4.1 (ďalej v texte len „Zmluva o dotácii“)
Obsah vecného vyhodnotenia:
a) Správa o naplnení zámeru a cieľov projektu s termínom konania podujatia, informácie o počte
zrealizovaných aktivít v rámci projektu, informácie o počte návštevníkov podujatia, kapacite
sály, prehľad umelcov a tvorcov aktívne sa podieľajúcich na realizácii projektu;
b) Fotodokumentácia z podujatia s popisom;
c) Publicita podporeného projektu, sprievodný propagačný materiál (pozvánky, program),
vydané dokumenty - zborníka, pamätnica, poetický kalendár;
d) Informácie o odbornej a mediálnej odozve (zverejnené v tlači a iných médiách).

a) Správa o naplnení zámeru a cieľov projektu s termínom konania podujatia,
informácie o počte zrealizovaných aktivít v rámci projektu, informácie o počte
návštevníkov podujatia, kapacite sály, prehľad umelcov a tvorcov aktívne sa
podieľajúcich na realizácii projektu
V dňoch 26. až 30. októbra 2015 sa konal Kysuckého festivalu duchovnej tvorby JURINOVA
JESEŇ 2015. Kysucký festival duchovnej tvorby Jurinova jeseň a Celoslovenská literárna súťaž
duchovnej tvorby počas svojho jedenásťročného obdobia získali výrazné meno a postavenie
v slovenskej kultúre a literatúre zvlášť. Podujatie v priebehu rokov prerástlo z jednodňovej aktivity až
do týždňového festivalu naplneného rozmanitými podujatiami. Záujem verejnosti o podujatie neustále
narastá a preto aj program Jurinovej jesene 2015 bol zostavený tak, aby uspokojil čo najširší okruh
verejnosti všetkých vekových kategórií, ľudí zaujímajúcich sa o literatúru a o jednotlivé oblasti
umenia. (Program Kysuckého festivalu duchovnej tvorby JURINOVA JESEŇ 2015 v Prílohe č. 1)
Organizátori: Žilinský samosprávny kraj, Kysucká knižnica v Čadci, Obec Klokočov, Farnosť
Turzovka a Żywiecką Biblioteką Samorządową pri príprave jednotlivých podujatí a aktivít prihliadali
na to, že rok 2015 bol vyhlásený za Rok zasväteného života.
Predzvesťou JURINOVEJ JESENE 2015 bolo slávnostné otvorenie výstavy „Ladislav
Záborský“ 5. októbra 2015, ktorá bola inštalovaná v priestoroch Kysuckej knižnice v Čadci
a sprístupnená záujemcov do konca mesiaca október. Na vernisáži sa zúčastnil 23 priaznivcov
a obdivovateľov tohto výnimočného výtvarníka. Kurátorkou výstavy bola dcéra Ladislava Záborského
– Mária Záborská, ktorá s veľkým citom vybrala a pripravila celú túto prezentáciu svojho otca na
Kysuciach. (Pozvánka na vernisáž výstavy - originál v Prílohe č. 1)
Program festivalu bol zahájený v pondelok 26. októbra 2015 v poobedňajších hodinách
vernisážou slovensko-poľskej výstavy knižných dokumentov „Svätý Ján Pavol II. – posol mieru
a svornosti“. Výstavu otvoril svojim príhovorom vdp. dekan ThLic. Peter Holbička. Podujatie
spríjemnilo vystúpenie hudobnej a speváckej skupiny študentov z Obchodnej akadémie Dušana
Metoda Janotu, ktorú viedla Mgr. Mária Miníková, pedagogička na tejto škole. Na vernisáži sa
zúčastnila delegácia zástupcov mesta Žywiec, ktorú viedla Mgr. Jolanta Gruzska a riaditeľka
žywieckej knižnice Mgr. Helena Kupczak. Výstava predstavila knihy, ktoré napísal sv. Ján Pavol II.
a ktoré vyšli v poľských a slovenských vydavateľstvách, a taktiež knihy o tomto výnimočnom človeku
a jej potrvanie bolo do konca 15. novembra 2015. Podujatia zúčastnilo podľa prezenčnej listiny 40
návštevníkov. (Pozvánka na vernisáž výstavy - originál v Prílohe č. 1, prezenčná listina z podujatia –
fotokópia v Prílohe č. 2 )
V utorok – 27. októbra 2015 sa konalo viacero zaujímavých podujatí. Pre seniorov Kysucká
knižnica v Čadci pripravila literárno-dokumentačné pásmo, ktoré prezentovalo osobnosť a literárnu
tvorbu kňaza a básnika Andreja Majera, ktorý je v literatúre známy pod pseudonymom Dlhomír
Poľský a ktorého Kysučania označujú za básnika Kysúc. Aj samotná prezentácia mala tento výstižný
názov „Dlhomír Poľský – básnik Kysúc“. Podujatia zúčastnilo podľa prezenčnej listiny 22 seniorov.
1/21

(v Prílohe č. 3 - DVD prezentácia v Microsoft Office PoverPointe „Dlhomír Poľský - Andrej Majer“,
prezenčná listina z podujatia – fotokópia v Prílohe č. 2)
Pre najmenších čitateľov Kysucká knižnica v Čadci vo svojich priestoroch pripravila 27.10. 20015
stretnutie so spisovateľom Petrom Kubicom, ktoré vzbudilo u malých účastníkov podujatia veľký
ohlas. Poučnej besedy s názvom „Z denníka malého Petríka“ Podujatia sa zúčastnilo podľa
prezenčnej listiny 25 malých čitateľov. (Prezenčná listina z podujatia – fotokópia v Prílohe č. 2)
V Mestskej knižnici v Kysuckom Novom Meste sa konala beseda so zakladateľom jurinovskej
tradície, spisovateľom a literárnym historikom Pavlom Holeštiakom s názvom „Exulant, ktorý
neodišiel“. Žiakom a študentom v besede priblížil osobnosť Pavla Hrtusa Jurinu. Na tomto podujatí sa
zúčastnilo 19 žiakov. Tento významný propagátor kysuckej literatúry prednášal študentom stredných
škôl v Čadci aj nasledujúci deň. Prednáška spojená s besedou niesla názov „Pavol Hrtus Jurina
a jeho odkaz“. Podujatia sa zúčastnilo 48 študentov. (Prezenčné listiny z podujatí – fotokópie
v Prílohe č. 2)
V utorok 27. októbra 2015 poobedňajších hodinách sa konala spomienková slávnosť venovaná
významnej osobnosti kultúrneho a literárneho života Kysúc – Oskárovi Dubovickému. Počas slávnosti
bol uvedený do Literárneho panteónu Kysúc. Kysucká knižnica v Čadci už vyše 8 rokov
prostredníctvom tohto podujatia vzdáva poctu osobnostiam, ktoré významnou mierou zasiahli
a poznamenali kultúrne dianie nášho regiónu. Tohto slávnostného aktu sa zúčastnili poslanec NR SR a
starosta obce Stará Bystrica - JUDr. PhDr. Ján Podmanický, PhD., dcéra Oskara Dubovického – pani
Antónia Dubovická, rodinní príslušníci, priatelia z rodnej obce a členovia Kysuckého kultúrneho
kruhu, ktorého spoluzakladateľom bol Oskar Dubovický. Na podujatí vystúpili členky folklórneho
súboru Polianka, ktorý založil taktiež tento výnimočný človek. Bolo skoncipovaných viacero
sprievodných materiálov: prezentácia v Microsoft Office PoverPointe „Oskár Dubovický – divadelník,
osvetový pracovník, publicista“ (v Prílohe č. 3 - DVD), medailón vo forme skladačky „Oskár
Dubovický – divadelník, osvetový pracovník, publicista“ a „Oskár Dubovický : výberová personálna
bibliografia vydaná pri príležitosti uvedenia „Oskara Dubovického do literárneho panteónu
v Kysuckej knižnici v Čadci“ (oba materiály doložené v Prílohe č. 4). Keďže išlo o pietnu slávnosť,
hostia a účastníci neboli evidovaní v rámci prezentácie – odhad počtu účastníkov na základe
fotodokumentácie: spolu 32. (Pozvánka na podujatie - originál v Prílohe č. 1)
V stredu 28. októbra 2015 Kysucká knižnica v Čadci pripravila pre záujemcov o výtvarné umenie
prednášku spojenú s prezentáciou „Svätci a anjeli vo výtvarnom umení“. Podujatia sa zúčastnilo 25
študentiek. (Prezenčná listina z podujatia – fotokópia v Prílohe č. 2)
Keďže je rok 2015 vyhlásený za Rok zasväteného života, organizátori festivalu chceli verejnosti
predstaviť skupinu literátov z radov rehoľníkov a kňazov. Pre záujemcom pripravili besedu s názvom
„Duchovné zamyslenia“, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok – 29. októbra 2015 v Kysuckej knižnici
v Čadci za účasti poetiek – sestry Márie Bonaventúry – Terézie Smidovej, sestry Aleny Evy
Dúbravovej, sestry Anežky Alžbety Žatkovej a brata Pavla Korbu. Čitateľom sa predstavili rehoľníci,
ktorí sa popri svojmu náročnému poslaniu venujú aj literárnej tvorbe. Na besede bolo prítomných 23
účastníkov. (Prezenčná listina z podujatia – fotokópia v Prílohe č. 2)
Organizátori na štvrtok 29.októbra 2015 v spolupráci s pátrom Mgr. Ondrejom Sabóm, MSSCC,
pani Annou Mravcovou, speváckou skupinou Vigľašanka z Olešnej, ktorú viedla pani Terézia
Škulavíková, pripravili Jurinovskú púť za Kráľovnou Turzovky spojenú so sv. omšou
v novovysvätenom kostole Panny Márie Matky Cirkvi v Turzovke na pútnickej hore Živčáková.
Netradičnej púte sa zúčastnilo množstvo záujemcov. Tí, ktorí odchádzali z Kysuckej knižnice v Čadci
zabezopečeným autobusom, príp. s vlastnými automobilmi sú vedení v prezenčnej listine, ktorá
uvádza počet 64 účastníkov. Na pútnickej hore Živčáková sa k ním pridali ďalší účastníci
(predpokladá sa okolo 200). (Pozvánka na podujatie - originál v Prílohe č. 1, prezenčná listina
z podujatia – fotokópia v Prílohe č. 2)
K ďalším pozoruhodným podujatia Kysuckého festivalu duchovnej tvorby patrila autorská
výstava fotografií Teodora Križku „Chvála pôvodnosti“. Teodor Križka, významná osobnosť
náboženskej kultúry na Slovensku, sa doposiaľ zúčastňoval Jurinovej jesene ako spisovateľ, publicista
a predseda odbornej poroty, posudzujúcej súťažné práce Celoslovenskej literárnej súťaže Jurinova
jeseň, no touto výstavou zaujíma významné miesto aj medzi výtvarnými umelcami, ktorí prezentovali
svoju tvorbu na Jurinovej jeseni. Teodor Križka prostredníctvom svojho pohľadu cez teleobjektív
účastníkom festivalu ponúka unikátny pohľad na svet prírody. Výstava mala potrvanie od 29. októbra
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do 30. novembra 2015. Počet účastníkov vernisáže výstavy podľa prezenčnej listiny 50. (Pozvánka na
podujatie - originál v Prílohe č. 1, prezenčná listina z podujatia – fotokópia v Prílohe č. 2)
Neoddeliteľnou súčasťou JURINOVEJ JESENE je Celoslovenská literárna súťaž duchovnej
tvorby v kategóriách poézia a próza, jej vyhodnotenie a predstavenie najlepších účastníkov súťaže.
Keďže 11. ročník literárnej súťaže prebieha v čase Roku zasväteného života, organizátori sa rozhodli,
že okrem už stálych ocenení sa v tomto roku odovzdá aj Cena Jána Harantu za najlepšiu básnickú
tvorbu zaslanú do súťaže básnikmi – kňazmi, rehoľníkmi alebo poetkami – rehoľníčkami.
Tohtoročná Celoslovenská literárna súťaž duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza bola
vyhlásená v mesiaci apríl 2015 a jej vyhodnotenie a ocenenie víťazov sa konalo 29. októbra 2015 na
Literárnom galavečery. Odborná porota pracovala aj počas tohto ročníka v osvedčenom zložení:
spisovateľ, prekladateľ a šéfredaktor dvojtýždenníka Kultúra - Teodor Križka ako predseda, ďalšími
členmi boli mladá spisovateľka Katrína Džunková a literárny kritik a teoretik Ján Gallik.
Kysucká knižnica v Čadci, Obec Klokočov a Farnosť Turzovka na základe jej návrhov udelili
ocenenia v kategórii próza:
Na prvom mieste sa umiestnil a Cenu Pavla Hrtusa Jurinu za najlepšiu prózu, ktorú udelila Obec
Klokočov, získal Ing. Ján Páleník. Na druhom mieste sa umiestnil so svojimi súťažnými prózami Mgr.
Tomáš Gerbery a ako tretia bola Anna Adamčiaková. Čestné uznania v kategórii próza obdŕžali:
MUDr. Ján Mičuda, Mgr. Pavol Kall, Ľudmila Zimmermannová, Mgr. Jana Štrbová, Michal Schmidt,
Ing. Eva Masná, Eva Eperješiová, Mária Adamčíková, Miloslav Marčok, Anna Abasová, Eva
Dúbravová, Mária Ngová, Magdaléna Martišková, Katarína Jančeková, Dominika Chrastová, Mgr.
Zuzana Martišková.
Kysucká knižnica v Čadci, Obec Klokočov a Farnosť Turzovka na základe jej návrhov udelili
ocenenia v kategórii poézia:
Na prvom mieste sa umiestnil a Cenu Pavla Hrtusa Jurinu za najlepšiu poéziu, ktorú udelila Kysucká
knižnica v Čadci, získal Jozef Tomášik. Na druhom mieste sa so svojimi súťažnými básňami umiestnil
Peter Šípoš a na treťom mieste Barbora Plutová. Čestné uznania v kategórii poézia obdržali: Mgr. Ján
Kováčik, Mgr. Zuzana Martišková sestra Alena de ND – Eva Dúbravová, sestra Mária Bonaventúra Terézia Šmidová, Emília Filipová, Mgr. Soňa Behúňová, Mgr. Mária Malá, Igor Mikula, Mgr. Ľudovít
Farkaš, Ing. Daniela Sádovská, Jana Biganičová, Zuzana Medvecká, sestra Anežka Alžbeta Žatková,
Zuzana Matiášová, sestra Noemi Alena Ondreková, Karol Mlynka, sestra Lucia Česáková, Mgr.
Pavol Ičo, Mgr. Mária Malá, Ladislav Stach, Terézia Borovičková, Iveta Briestenská, Mgr. Pavol Kall,
Darina Miškovičová a Mária Kováliková.
Cena Jána Harantu bola udelená vdp. Mgr. Pavlovi Ondríkovi, kňazovi, katolíckemu básnikovi.
Organizačným garantom tohto ocenenia sa stala Farnosť Turzovka a jej správca vdp. Mons. Mgr.
Jozef Hrtús.
Literárneho galavečera a slávnostného vyhodnotenia Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej
tvorby JURINOVA JESEŇ 2015 sa zúčastnilo 75 pozvaných hostí.
(Príloha 10 – Zápis odbornej poroty z hodnotenia Celoslovenská literárna súťaž duchovnej tvorby
v kategóriách poézia a próza – fotokópia; pozvánka na podujatie - originál v Prílohe č. 1, prezenčná
listina z podujatia – fotokópia v Prílohe č. 2)
Kysucký festival duchovnej tvorby Jurinova jeseň 2015 bol zakončený piatkovou
„Spomienkovou cestou za Jánom Harantom a Pavlom Hrtusom Jurinom“. Prvé zastavenie
účastníkov Jurinovej jesene bolo pri pamätnej tabuli venovanej obom spomínaným osobnostiam, ktorá
je umiestnená na Gymnáziu v Turzovke. Pri Gymnáziu v Turzovke „jurinovcov“ privítala pani
riaditeľka - Mgr. Eva Lejtrichová so študentmi, ktorí si pripravili krátky program. Spomienková cesta
pokračovala na cintorín pri Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Turzovke, na miesto posledného
odpočinku Jána Harantu. Pietnu spomienku na tohto kňaza, básnik a prekladateľa pripravili vdp.
Mons. Mgr. Jozef Hrtús a členovia speváckej skupiny Konvalinka, ktorú vedia pani Ing. Jozefína
Dlhopolčeková. Cesta účastníkov Jurinovej jesene pokračovala do Klokočova, kde ich privítala
starostka obce Veronika Haferová spoločne s folklórnou speváckou skupinou Klokočov. Aj tu
účastníci položili kvety k pamätnej tabuli a vzdali poctu Pavlovi Hrusovi Jurinovi. (Pozvánka na
podujatie - originál v Prílohe č. 1, prezenčná listina z podujatia – fotokópia v Prílohe č. 2)

b) Fotodokumentácia z podujatia s popisom
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Od 5. do 31.10.2015 boli v Kysuckej knižnici v Čadci vystavené reprodukcie diel Ladislava
Záborského. Kurátorkou výstavy, ktorá urobila veľmi citlivý výber z diela, bola dcéra výtvarníka –
Mária Záborská. Knižnica touto výstavou chcela predznamenať zvesť Jurinovej jesene 2015. Vernisáž
výstavy sa konala 5.10.2015.
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26. októbra 2015 bola vernisážou otvorená slovensko-poľská výstava knižných dokumentov „Svätý
Ján Pavol II. – posol mieru a svornosti“ za účasti delegácie z mesta Žywiec a partnerskej knižnice zo
Žywca.
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V utorok – 27. októbra 2015 Kysucká knižnica v Čadci pripravila pre imobilných seniorov
v zariadeniach pre seniorov literárno-dokumentačné pásmo s názov „Dlhomír Poľský – básnik
Kysúc“.

Pre najmenších čitateľov Kysucká knižnica v Čadci vo svojich priestoroch pripravila stretnutie so
spisovateľom Petrom Kubicom a autorskú besedu pod názvom „Z denníka malého Petríka“.

O besedy so zakladateľom jurinovskej tradície, spisovateľom a literárnym historikom Pavlom
Holeštiakom je vždy veľký záujem. Počas tohto ročníka sa s ním konali dve besedy. V utorok bola
autorská beseda v Mestskej knižnici v Kysuckom Novom Meste, mala názov „Exulant, ktorý
neodišiel“. Pavol Holeštiak žiakom a študentom v besede priblížil osobnosť Pavla Hrtusa Jurinu.
Tento významný propagátor kysuckej literatúry prednášal aj nasledujúci deň študentom stredných škôl
v Čadci. Prednáška spojená s besedou niesla názov „Pavol Hrtus Jurina a jeho odkaz“.
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27. októbra 2015 sa konala spomienková slávnosť venovaná významnej osobnosti kultúrneho
a literárneho života Kysúc – Oskárovi Dubovickému. Počas slávnosti bol uvedený do Literárneho
panteónu Kysúc. Tohto slávnostného aktu sa zúčastnili poslanec NR SR a starosta obce Stará Bystrica
- JUDr. PhDr. Ján Podmanický, PhD., dcéra Oskara Dubovického – pani Antónia Dubovická, rodinní
príslušníci, priatelia z rodnej obce a členovia Kysuckého kultúrneho kruhu, ktorého
spoluzakladateľom bol Oskar Dubovický. Na podujatí vystúpili členky folklórneho súboru Polianka,
ktorý založil taktiež tento výnimočný človek.
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V stredu 28. októbra 2015 Kysucká knižnica v Čadci pripravila vo svojich priestoroch pre záujemcov
o výtvarné umenie prednášku spojenú s prezentáciou „Svätci a anjeli vo výtvarnom umení“.

Rok 2015 bol vyhlásený za Rok zasväteného života, organizátori festivalu chceli verejnosti predstaviť
skupinu literátov z radov rehoľníkov a kňazov. Pre záujemcom pripravili besedu s názvom
„Duchovné zamyslenia“, ktorá sa uskutočnila 29. októbra 2015 v Kysuckej knižnici v Čadci za účasti
poetiek – sestry Márie Bonaventúry – Terézie Smidovej, sestry Aleny Evy Dúbravovej, sestry Anežky
Alžbety Žatkovej a brata Pavla Korbu.
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Organizátori na štvrtok v spolupráci s pátrom Mgr. Ondrejom Sabóm, MSSCC, pani Annou
Mravcovou, speváckou skupinou Vigľašanka z Olešnej, ktorú viedla pani Terézia Škulavíková,
pripravili Jurinovskú púť za Kráľovnou Turzovky spojenú so sv. omšou v novovysvätenom kostole
Panny Márie Matky Cirkvi v Turzovke na pútnickej hore Živčáková.
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K ďalším pozoruhodným podujatia festivalu patrila autorská výstava fotografií Teodora Križku
„Chvála pôvodnosti“. Výstava bola slávnostné sprístupnená 29. októbra a trvala do 30. novembra
2015.
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Tradíciou Jurinovej jesene sa stalo vydávanie kalendára, ktorý by účastníkom celý nasledujúci rok
pripomínal Kysuce a Kysucký festival duchovnej tvorby. Kalendár každý rok ilustruje významný
kysucký výtvarník. Kalendár na rok 2016 s názvom „Príroda dokonalé božie dielo“ ilustroval Ing.
Jozef Vrábel. Publikácia bola doplnená výrokmi a zamysleniami významných osobností a svätcov
o prírode.
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Nosným podujatím Kysuckého festivalu duchovnej tvorby je Literárny galavečer a slávnostné
vyhodnotenie Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby Jurinova jeseň. Toto podujatie sa
konalo 29. 10. 2015
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Záverečným podujatím 11. ročníka Kysuckého festivalu duchovnej tvorby JURINOVA JESEŇ 2015
bola Spomienková cesta za Jánom Harantom a Pavlom Hrtusom Jurinom, ktorá sa konala 30. 10.
2015 so zastaveniami pri pamätnej tabuli venovanej obom osobnostiam na Gymnáziu v Turzovke, na
mieste posledného odpočinku Jána Harantu pri kostole Nanebovzatia Panny Márie v Turzovke
a v Klokočove v rodisku Pavla Hrtusa Jurinu.
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V rámci JURINOVEJ JESENE 2015 vzniklo viacero publikácií a zaujímavých výtvorov, z ktorých
uvedieme tie najzaujímavejšie:
1. Laserom napísaná báseň Teodora Križku na plastovú platňu, ktorá za organizátorov
festivalu bola venovaná kostolu Panny Márie Matky Cirkvi v Turzovke na pútnickej
hore Živčáková (text v prepise Word je v Prílohe č. 7)

2. Tradičná publikácia Kalendár 2016 : Príroda dokonalé božie dielo (Príloha č. 4)

3. Zborník, v ktorom sa prezentujú najlepšie súťažné texty 11. ročníka Celoslovenskej
literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza. (Príloha č.4)
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c) Publicita podporeného projektu, sprievodný propagačný materiál (pozvánky,
program), vydané dokumenty - zborníka, pamätnica, poetický kalendár
Knižnica o tom, že projekt bol podporený Ministerstvom kultúry SR informovala v súlade
s intenciami Ministerstva kultúry SR. Požadované loga (s nápismi „Realizované s finančnou podporou
Ministerstva kultúry SR) boli umiestnené na všetkých tlačených produktoch: pozvánkach, programe,
do publikácii - Zborník vybraných prác Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby Jurinova
jeseň 2015; Kalendár 2016: Príroda – dokonalé božie dielo, ale aj do malých publikácií, ktoré mali
informačný charakter: medailónik Oskár Dubovický - divadelník, osvetový pracovník, publicista,
Svätý Ján Pavol II. – posol mieru a svornosti, Jurinovská púť za Kráľovnou Turzovky - malý spevník
pútnika.
Požadované logo (s nápisom „Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR)
bolo umiestnené pri výstavách reprodukcii výtvarných diel – Ladislav Záborský a knižných
dokumentov Svätý Ján Pavol II. – posol mieru a svornosti.
Na samostatný stojan bol umiestnený plagát, na ktorom bolo veľké logo Ministerstva kultúry
SR s nápisom „Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR“. Tento výstavný stojan
bol umiestnený na čelnom mieste pri každom podujatí, čo je zrejmé aj z fotodokumentácie.
O tom, že 11. ročník Kysuckého festivalu duchovnej tvorby JURINOVA JESEŇ 2014 sa
konal aj vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR a Žilinského samosprávneho kraja sme
informovali aj tlačovej správe knižnice a v regionálnych médiách (Príloha 5 – Prehľad článkov s ich
fotokópiami).
To isté platí aj pre logo Žilinského samosprávneho kraja a informácie o spolufinancovaní – tak
ako je to uvedené a požadované v čl. 2 ods.11. – 13. Zmluvy o dotácii.
Kysucká knižnica v Čadci vydala niekoľko propagačných materiálov:
- plagáty s logami - MK SR, ŽSK, Kysuckej knižnice v Čadci, ktoré
používala na podujatiach v rámci publicity;

20/21

-

-

-

-

program s pozvaním, pozvánka na jednotlivé podujatia – všetky sú súčasťou
prílohy č. 1;
Oskár Dubovický – divadelník, osvetový pracovník, publicista (medailón).
Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja, 2015. Nest.
Oskár Dubovický – výberová personálna bibliografia vydaná pri príležitosti
uvedenia Oskara Dubovického do literárneho panteónu v Kysuckej knižnici
v Čadci. Zost. Višňáková V. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2015. 44 s.
ISBN 978-8088708-45-2
Svätý Ján Pavol II. – posol mieru a svornosti. Sprievodný materiál
k výstave slovensko-poľských knižných dokumentov. Svätý Ján Pavol II. –
posol mieru a svornosti. Zost. Mudríková J. Čadca: Kysucká knižnica
v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja,
2015. 12 s.
Jurinovská púť za Kráľovnou Turzovky - malý spevník pútnika. Zost.
Mravcová A. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2015. 20 s.

Kysucká knižnica v Čadci vydala dve tradované publikácie:
1. Zborník vybraných súťažných prác 11. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej
tvorby Jurinova jeseň 2014. Zost. Križka, T., Mudríková, J. Čadca: Kysucká knižnica v Čadci
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 2015. 80 s. ISBN 978-8088708-44-5
- výber ocenených prác – poviedok a básní z 11. ročníka Celoslovenskej literárnej
súťaže duchovnej tvorby Jurinova jeseň 2015
2. Príroda – dokonalé božie dielo : kalendár 2016. Zost. Mudríková J.. Ilustr. Vrábel J. Čadca:
Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja,
2015.
- tradovaný poetický kalendár

d) Informácie o odbornej a mediálnej odozve (zverejnené v tlači a iných médiách)
Festival a Celoslovenská literárna súťaž sme pripravovali a organizovali za mediálnej účasti časopisu
Kultúra – dvojtýždenník závislý od etiky, Rádia LUMEN, Katolíckych novín, regionálneho
týždenníka Kysuce, MY Kysucké noviny, Kysucký večerník, e-Kysuce a Kysuckej televízie.
Vyhlásenia Celoslovenskej literárne súťaže duchovnej tvorby, informácie o programe a podujatiach
okrem uvedených médií sme mohli nájsť aj na webových stránkach napr.
http://www.kniznica-cadca.sk/JURIN/index.html
http://literarne.muzy.sk/index.php?pid=3&sid=2&idsutaze=362&old=0
http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20140826034
http://www.infolib.sk/sk/aktuality/jurinova-jesen-2014.html atď.
Vypracovala: Mgr. Janka Mudríková, projektový manažér
kontakt: mudrikova@kniznica-cadca.sk
tel.: 041 4334 615 0918 597 277
V Čadci, 03. 12. 2015

Schválila: PhDr. Janka Bírová, riaditeľka
Kysuckej knižnice v Čadci
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Finančné vyhodnotenie projektu „Jurinova jeseň 2015 - Kysucký festival
duchovnej tvorby“
evid. číslo žiadosti: MK-1304/2015/4.4.1
číslo zmluvy: MK-ZI/2015/4.4.1
(Komentár)
Kysucká knižnica v Čadci v závere roka 2015 zaslala na Ministerstvo kultúry Slovenskej
republiky žiadosť o podporenie projektu „Jurinova jeseň 2015 - Kysucký festival duchovnej tvorby“.
Celková výška rozpočtu projektu bola uvádzaná 12 403,00 € (z toho požadovaná dotácia 9 887,00 €
a spolufinancovanie 2 516,40 €).
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poskytlo Kysuckej knižnici v Čadci (ďalej len
„knižnica“) ako konečnému prijímateľovi príspevok na realizáciu podujatia vo výške 5 000,00 €
(slovom: päťtisíc eur) prostredníctvom poskytovateľa Žilinského samosprávneho kraja.
Poskytovateľ a konečný príjemca uzatvorili Zmluvu o poskytnutí dotácie Žilinským
samosprávnym krajom zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky na rok 2015 číslo: ŽSK-KK ČA/2015/4.4.1, kde sa uvádza, že poskytnutý
príspevok sa má využiť na tieto druhy výdavkov – forma BV: propagačné materiály a publicita do
výšky 3 480,00 €, cestovné a prepravné do výšky 957,00 €, služby súvisiace s realizáciou projektu –
technická realizácia výstavy do výšky 285,00 €, ubytovanie do výšky 750,00 €, odmeny autorom
(honoráre) a osobné náklady do výšky 4 415,00 €.
Pri používaní dotácie knižnica dodržiavala maximálnu hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť
v súlade s ustanoveniami § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a postupovala v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Knižnica vedie o dotácii účtovnú evidenciu v zmysle ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Dotácia vo výške 5 000,00 € bola vedená na stanovenom účte: SK48 8180 0000 0070 0048
1360 . Spolufinancovanie vo výške 479,00 € bola vedená na stanovenom účte: SK48 8180 0000 0070
0048 1352 .
Jednotlivé položky rozpočtu plánované a čerpané v zmysle zmluvy č. ŽSK-KK ČA/2015/4.4.1 :
1. Propagačné materiály a publicita – požadovaná dotácia z MK SR 3 480,00 €/schválená
suma dotácie do výšky 3 480,00 €
(plánovaná finančná suma mala byť použitá na propagačné materiály a publicitu jednotlivých
podujatí a aktivít a iné materiály; na vydanie zborníka vybraných súťažných prác z literárnej
súťaže; na vydanie nástenného kalendára na rok 2016 /Príroda – dokonalé božie dielo; na
vydanie katalógu Báseň a ilustrácia ako modlitba – nezrealizované);
Uvedené finančné prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie na výrobu
propagačných materiálov a publicitu jednotlivých podujatí a aktivít a iných materiálov
súvisiacich s projektom a aktivitami konanými v rámci projektu nasledovne:
- na vydanie zborníka vybraných súťažných prác z literárnej súťaže a nástenného kalendára na
rok 2016 /Príroda – dokonalé božie dielo - polygrafické náklady spolu 1 963,50 € (dodávateľ
vybraný na základe EVO) ;
- tonery do tlačiarni na tlač propagačných materiálov a materiálov na publicitu – náklady
spolu 165,00 €.
Skutočne použité a čerpané náklady na propagáciu a publicitu z dotácie MK SR spolu
2 128,50 €;
Použitie finančných prostriedkov zo spolufinancovania na propagačné materiály
a publicitu jednotlivých podujatí a aktivít a iné materiály:
- na zakúpenie materiálneho vybavenia na tlačenie propagačných materiálov a publicitu papier kopírovací biely v sume 44,86 €;
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- na zakúpenie materiálneho vybavenia na tlačenie propagačných materiálov a publicitu fotopapier, gravírovanie básne spolu 139,50 €.
Skutočne použité a čerpané náklady na propagáciu a publicitu zo spolufinancovania
spolu 184,36 €;
2. Plánované cestovné a prepravné náklady spojené s Celoslovenskou súťažou duchovnej
tvorby v kategóriách poézia a próza JURINOVA JESEŇ 2015 a festivalovými aktivitami
– požadovaná dotácia z MK SR 957,00 € /schválená suma dotácie do výšky 957,00 €
Uvedené finančné prostriedky boli použité na uhradenie prepravy autobusom účastníkov
v rámci podujatí: Jurinovská púť za Kráľovnou Turzovky 29.10.2015 na trase Čadca (Kysucká
knižnica v Čadci) až Turzovka-Živčáková a späť Čadca (Kysucká knižnica v Čadci); podujatie
Spomienková cesta za Jánom Hrantom a Pavlom Hrtusom Jurinom 30.11.2015 na trase Čadca
(Kysucká knižnica v Čadci) do Turzovky, následne do Klokočova-Ústredia a späť Čadca
(Kysucká knižnica v Čadci) – prepravca bol vybraný na základe telefonického prieskumu –
spolu 216,00 €.
Skutočne použité a čerpané náklady na cestovné a prepravné z dotácie MK SR spolu
2 16,00 €;
Použitie finančných prostriedkov zo spolufinancovania na cestovné náklady účastníkov
JURINOVEJ JESENE 2015:
- na základe cestovných príkazov si jednotliví pozvaní účastníci literárnej súťaže uplatnili
cestovné náhrady (12 účastníkov) – spolu 171,24 €;
Skutočne použité náklady na cestovné zo spolufinancovania spolu 171,24 €
Použitie finančných prostriedkov z vlastného spolufinancovania na cestovné náklady
účastníkov JURINOVEJ JESENE 2015:
- na základe cestovných príkazov si jednotliví účastníci uplatnili cestovné náhrady (12
účastníkov) – spolu 9,28 €
Skutočne použité náklady na cestovné zo spolufinancovania spolu 9,28 €.
3. Plánované náklady na ubytovanie súťažiacich autorov a hostí – požadovaná dotácia
z MK SR 750,00 €/schválená suma dotácie do výšky 750,00 €
Uvedené finančné prostriedky boli použité na uhradenie ubytovania pozvaným účastníkom –
v počte z 28. na 29.10. 2015 – ubytovaná 1 osoba, z 29. na 30. 10. 2015 ubytovanie pre 14
osôb – ubytovanie vybrané na základe telefonického prieskumu – spolu 59,60 € (prerozdelené
prostriedky so spolufinancovaním)
Skutočne použité a čerpané náklady na ubytovanie z dotácie MK SR spolu 59,60 €
Použitie finančných prostriedkov zo spolufinancovania na ubytovanie účastníkov
JURINOVEJ JESENE 2015:
- na ubytovanie
v počte z 28. na 29.10. 2015 – ubytovaná 1 osoba, z 29. na 30. 10. 2015 ubytovanie pre 14
osôb – spolu 284,40 € (prerozdelené prostriedky s dotáciou)
Skutočne použité náklady na ubytovanie zo spolufinancovania spolu 284,40 €;
4. Náklady súvisiace s realizáciou výstavy Svätý Ján Pavol II. – posol mieru a svornosti –
požadovaná dotácia z MK SR 285,00 €/schválená suma dotácie do výšky 285,00 €
Uvedené finančné prostriedky boli použité na zakúpenie klip-rámov v hodnote 99,90 €.
Skutočne použité a čerpané náklady súvisiace s realizáciou výstavy na z dotácie MK SR
spolu 99,90 €;
Použitie finančných prostriedkov z vlastného spolufinancovania nákladov súvisiace
s realizáciou výstavy:
- doručenie klip-rámov – 3,99 €
Skutočne použité náklady z vlastného spolufinancovania spolu 3,99 €.
5. Honoráre – odmeny za prácu vykonanú v rámci realizácie projektu – požadovaná
dotácia z MK SR 4 415,00 € /schválená suma dotácie do výšky 4 415,00 €
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Skutočne použité a čerpané náklady na ubytovanie z dotácie MK SR spolu 2 496,00 €.

Zhrnutie
Skutočné čerpanie dotácie pre realizáciu projekt: 5 000,00 € //nevyčerpané prostriedky 0,00 €
Pri vynakladaných finančných prostriedkov bola dodržiavaná maximálna hospodárnosť, efektívnosť
a účinnosť, z toho dôvodu došlo k šetreniu pri niektorých plánovaných položkách.
Skutočné čerpanie spolufinancovania pre realizáciu projekt: 640,00 € // nevyčerpané prostriedky
00,00 €.
Pri vynakladaných finančných prostriedkov bola dodržiavaná maximálna hospodárnosť, efektívnosť
a účinnosť, z toho dôvodu došlo k šetreniu pri niektorých plánovaných položkách.
Skutočné čerpanie vlastné spolufinancovania pre realizáciu projekt: 13,27 €.
Z prijatej dotácie nevznikli žiadne výnosy.

Komentár vypracovala: Mgr. Janka Mudríková, projektový manažér
kontakt: 041 4334 615 0918 597 277
mudrikova@kniznica-cadca.sk

Prílohy spracovala a podklady pripravila: Ing. Vlasta Mráziková
kontakt: 041 4334 115
ekonom@kniznica-cadca.sk

V Čadci, 03. 12. 2015

Schválila: PhDr. Janka Bírová, riaditeľka
Kysuckej knižnice v Čadci
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