
Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom 

dňa  23.4.2014 
 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

K BODU :   8b)                                              Informácia o činnosti Mestského 

kultúrneho centra za rok 2013 

 

 

 

 

 

MATERIÁL PREDKLADÁ :  PhDr. Michaela Pribilincová, PhD. 

  

            

            

      

 

 

 

MATERIÁL VYPRACOVAL :  PhDr. Michaela Pribilincová, PhD.  

 

 

 

 

 

MATERIÁL OBSAHUJE :   Informácia o činnosti Mestského 

kultúrneho centra za rok 2013 

             

 

 

 

 

 

 

 

POČET  STRÁN :            

  

 

POČET VÝTLAČKOV :  25 

 

V ŽIARI NAD HRONOM DŇA:   23. 4. 2014  

 

 



 

 

N á v r h    n a    u z n e s e n i e 

 
 

 

 

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 

 

 Schvaľuje:  Berie na vedomie informáciu o činnosti 

Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom za rok 2013 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBSAH  SPRÁVY:  

 

1. Informácia o činnosti Mestského kultúrneho centra za rok 2013 

 Zmeny a novinky v MsKC v roku 2013 

 

 Mestská knižnica Michala Chrásteka 

 

 Výstavná činnosť, Archeologická expozícia, Galéria Júliusa Považana  

 

 Kino HRON  

 ZPOZ  

 Miestna kultúra 

 Detský kútik Hopa - Hopa 

 Podujatia MsKC  

2. Čerpanie rozpočtu  za rok 2013 

 

3. Prehľad projektov na podporu kultúry v meste realizovaných v roku 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Informácia o činnosti Mestského kultúrneho 

centra za rok 2013 
 

Zmeny a novinky v MsKC v roku 2013 
 

 Krst CD Made in ZH - V rámci podpory miestnej kultúry sme vytvorili priestor na 

nahrávanie tvorby miestnych umelcov, z čoho sme vytvorili CD Made in ZH. 

 Citroen Harmónia – bezplatné používanie automobilu Citroen Jumper za 

veľkoplošnú reklamu na budove MsKC a výstavu áut na kultúrnych podujatiach. 

 Organizácia Family Day Slovalco, a.s. na plážovom kúpalisku, ktorá nám 

zabezpečila ďalší sponzorský dar. 

 Zakúpenie klimatizácie do celej knižnice s podporou sponzorov. 

 Zakúpenie nafukovacej šmýkačky s podporou sponzorov  na skvalitnenie služieb 

počas podujatí a ako nový zdroj príjmu (spolupráca s plážovým kúpaliskom). 

 Vymaľovanie interiéru MsKC prostredníctvom medzinárodného projektu. 

 Zakúpenie zvukového aparátu aj s podporou sponzorov. 

 Vytvorenie nového pracovného miesta pre marketing. 

 Prevádzka zážitkových izieb, ktoré mali veľmi dobré ohlasy. 

 Prevádzka detského kútika Hopa – hopa. 

 Získali (mesto ZH) sme grant na digitalizáciu kina  a začali s jeho realizáciou. 

 Ušetrili sme na pravidelných nákladoch zmenou zmlúv pre niektoré služby, ako je 

prenájom a pranie rohoží, Global24, ušetrenie za prenájom auta počas podujatí. 

 Dali sme nainštalovať potravinový automat a automat na kávu, aby bolo 

zabezpečené malé občerstvenie počas menších podujatí. 

 Niektoré tradičné podujatia sme upravili a obnovili. 

 Získali sme povolenie na vyberanie kultúrnych poukazov. 

 Dobudovaná expozícia Pamätnej izby Štefana Moysesa podľa projektu MO MS 

a projektu MsKC. 

 Náš kolektív ZPOZ získal ocenenie ako najlepší kolektív  na Slovensku. 

 Uskutočnil sa u nás veľký metalový koncert Lordi, ktorí boli na európskom turné. 

 Vypredali sme 7 divadelných predstavení, z toho tri detské. 

 Oprava schodov a estetická úprava exteriéru MsKC – Mesto Žiar nad Hronom 

zrekonštruovalo hlavné schody a vytvorilo skalku, čím sa skrášlil celkový exteriér 

MsKC. 

  Osadenie informačných tabúľ v rôznych častiach mesta, na zlepšenie propagácie 

kultúrnych podujatí. 

 Vytvorenie spolupráce pre veľké firmy ako je Slovalco, a.s. a Nemak. 

 Získanie nového sponzora Ksystém, vďaka ktorému sme získali žalúzie do 

Detského kútika a do výstavnej sály. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mestská knižnica Michala Chrásteka 
 

Návštevnosť knižnice a počet výpožičiek priamo súvisia s kvalitou knižničného 

fondu a množstvom knižných noviniek. Rok 2013 bol pre Mestskú knižnicu Michala 

Chrásteka veľmi úspešný hlavne v dopĺňaní knižničného fondu. 

 

Novinky: 

 

 Mestská knižnica sa v roku 2013 zapojila do projektu Jednu knihu ročne 

(knižnici), ktorý vyzýva darovať knižniciam jednu knihu ročne (alebo aspoň raz za 

život). Mnoho obyvateľov mesta Žiar nad Hronom sa aktívne zapojilo do 

celoslovenskej výzvy a v uplynulom roku darovalo 211 kníh v celkovej hodnote 

1838,90 €.  

 Nielen naši čitatelia, ale každý, kto má záujem, môže knižnici knihy zapožičať 

na určitý čas. Na základe Zmluvy o výpožičke knižnica knihy zaeviduje a 

v prípade, že majiteľ požiada o ich vrátenie, knižnica mu ich vráti. Takto máme 

zapožičaných 43 kníh. 

 Nadácia ZSNP a Slovalco prispela knižnici na nákup literatúry sumou 4 000 € z 

čoho sme kúpili 376 titulov. Jedná sa prevažne o odborné tituly a motivačnú 

literatúru. 

 V snahe získať mimorozpočtové finančné zdroje  na nákup novej odbornej 

literatúry sme vypracovali aj projekt v rámci dotačného systému MK SR. Grant 

dotačného programu Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií, 

podprogram Akvizícia knižníc Ministerstvo kultúry SR podporilo sumou 1 000 €. 

Z tejto sumy sme  zakúpili 110 knižných titulov.  

 Celkovo sme v minulom roku získali do knižničného fondu 1 051 knižných 

titulov, čo oproti minulým rokom je RAZ TOĽKO! Keďže priemerný ročný 

prírastok do knižného fondu je okolo 500 titulov. 

 

 

Knižnica sa snaží pri nákupoch využívať mnohé rabaty a zľavy. V roku 2013 sa nám na 

rabatoch podarilo ušetriť až  1 389,52 €. Skutočná cena zakúpených kníh predstavovala 9 

050,92 €, pričom náklady knižnice boli 7 661,40 €.  

Keďže vo fonde knižnice sa stále nachádzajú zastarané tituly, knižnica sa snaží postupne 

ich vyraďovať. V roku 2013 sme vyradili 549 kníh. 

 

Využitím programu na zasielanie Upomienok a Oznámení o rezervácii dokumentu 

elektronicky sa snažíme ušetriť finančné prostriedky na poštovnom.  

 

Rok 2012 2013 

 

Upomienky poštou 

 

751 392 

Upomienky e-mailom 119 765 

 

Oznam o rezervácii 

 e-mailom 

201 893 

Oznam o rezervácii SMS 

 

416 59 

 



 Spôsob oznámenia SMS – kou alebo poštou využívajú hlavne starší čitatelia bez 

prístupu na internet. 

 Tiež sme zaviedli službu Pripomienka, pri ktorej pred uplynutím výpožičnej doby 

čitateľa upozorníme, aby dokumenty vrátil  alebo si výpožičnú dobu predĺžil. 

 Pre detských čitateľov Mestská knižnica zorganizovala 131 kolektívnych podujatí, 

na ktorých sa zúčastnilo 2 925  žiakov zo všetkých žiarskych základných a 

materských škôl. Tiež zorganizovala v detskom oddelení putovnú výstavu 

Vítězslavy Klimtovej : Rozprávková krajina. 

 Pracovníčky MsK sa v roku 2013 aktívne zúčastňovali, školení, seminárov a 

workshopov súvisiacich s náplňou ich práce. Napr.: 

Metodické školenie k MVS v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene 

Čítanie s porozumením s Timoteou Vrábľovou v Hornonitrianskej knižnici v 

Prievidzi 

Tvorivé podujatia s Gabrielou Futovou v SNK v Martine 

 

Číselné ukazovatele činnosti knižnice:  

UKAZOVATEĽ Mer.jedn. Plán 2013 Rok 2012 Rok 2013 

Knižničný fond kn.j.    

Celkový stav KF kn.j.  29565 30065 

Literatúra pre dospelých kn.j.  21718 21794 

Literatúra pre deti kn.j.  7847 8271 

Ročný prírastok KJ kn.j. 450 508 1051 

Počet dochádzajúcich 

periodík 

 20  23 

Z toho:  kúpa:  20  20 

              dar    3 

Výpožičky     

Celkový počet kn.j. 55000 54086 55848 

Literatúra pre dospelých kn.j.  36605 38963 

Literatúra pre deti kn.j.  7581 8634 

Výpožičky periodík kn.j.  9900 8251 

Výpožička na čitateľa   2,22 2,47 

Čitatelia     

Registrovaní používatelia osoba 1800 1885 1959 

Z toho: dospelí čitatelia osoba  1438 1351 

             deti osoba  447 608 

návštevníci osoba  24505 25448 

Ďalšie činnosti     

MVS kn.j.  165 149 

M MVS kn.j.   0 

Internetové služby osoba  5534 4462 

Kolektívne podujatia podujatie  100 131 

Počet účastníkov osoba  2419 2925 

Počet vybavených 

rezervácií 

osoba  617 1020 

Počet registrovaných 

informácií 

osoba  5177 5518 

Využitie www katalógu, 

počet vyhľadávaní 

osoba  41417 158138 

Využitie www katalógu, 

počet vstupov 

osoba  4022 6447 



Počet vybavených rezervácií : 456 

Počet registrovaných informácií : 3 208 

Využitie www katalógu: 3 293 vstupov do katalógu , 83 901  vyhľadávaní 

   

Kultúrno- spoločenské podujatia (bez vstupného) 

  Mesiac  Názov podujatia Počet 

poduja

tí 

Miesto Počet 

účastníkov 

Počet 

účastníkov 

v mesiaci 

január Človeče,  spoznáš sa v 

bájkach 

3 Msk 64  

 

 

 

 

190 

Ako sme s Ťukťukom 

ťukťukovali 

4 Msk 66 

S veselou knižnou je svet 

krajší 

3 Msk 48 

Čo mi knižka rozprávala 1 Msk 12 

február Človeče,  spoznáš sa v 

bájkach 

5 Msk 83  

 

191 Analfabeta Negramotná 4 Msk 94 

Čo mi knižka rozprávala 1 Msk 14 

marec Analfabeta Negramotná 2 Msk 42  

 

 

 

 

 

571 

Bambuľka z Bambuľkova 9 Msk 202 

Hurá do rozprávky 2 Msk 28 

Zverinec na 7. poschodí 1 Msk 15 

Putovala rozprávka svetom 1 Div. sála 200 

Ako sa nestratiť v knižnici 1 Msk 30 

Knižka pod vankúš 3 Msk 54 

apríl 

 

Prvácka pasovačka 7 Msk 160  

 

 

 

 

368 

Rytieri hradnej stráže 3 Msk 67 

Ako vzniká kniha ŠK 6 Msk 101 

Čo nenájdeš v hlave, 

nájdeš v encyklopédii - 

ŠK 

1 Msk 22 

máj Pátraj s nami 7 Msk 143  

 

 

208 

Knižný rytier hradnej 

stráže 

2 Msk 41 

 Vylezte škriatkovia,  

vylezte z machu 

1 Msk 24 

jún Čítajme si – čitateľský 

maratón 

1 Msk 87  

 

 

 

449 

 

Rozprávková krajina V. 

Klimtovej - výstava 

18 Msk 342 

V knižnici sa nestratím  1 Msk 20 

október Opice vo vyťahaných 

tričkách 

1  21  

 

 

 

 

 

Ja sa smejem rád  1  24 

Knihovnícko-informačná 

hodina 

2  50 

Hurá do rozprávky  1  21 



Ako malí básnici 

básničkujú v knižnici  

4  78  

 

 

299 
Beseda s Evelin 

Červienkovou 

1  58 

Krvavé sonety 2  47 

november Ako malí básnici 

básničkujú v knižnici  

6  127  

 

 

 

 

 

396 

Haló, haló čo sa stalo... 1  19 

Poďme spolu čítať 1  20 

Krvavé sonety 5  101 

Kto hľadá nájde 1  15 

O Kvetuške a fúzačovi 3  55 

Knižnično - inf. hodina 3  59 

december Kto hľadá, nájde 1  18 253 

Môj obľúbený večerníček 1  20 

Knižnično – inf. hodina 1  33 

Rozprávky na pohladenie 

duše 

3  58 

Čarovanie s fantáziou 5  104 

Vianočná knižka sa otvára 1  20 

Spolu  131  2925 2925 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výstavná činnosť  

Archeologická expozícia, Galéria Júliusa Považana   
 

Novinky a prínosy: 

 otvorenie novozriadenej Pamätnej izby Štefana Moysesa -  využitie panelovej 

výstavy Štefan Moyses - muž ducha a činu a jej zakomponovanie  v rámci 

expozície, 

 nainštalovanie priehľadnej obvodovej steny na pyramídu v Archeologickej 

expozícii na zvýšenie ochrany vzácnych vykopávok z nálezísk na pôde mesta, 

 nainštalovanie žalúzií vo výstavnej sieni, 

 nainštalovanie reflektorových bodových svietidiel vo výstavnej sieni, 

 nainštalovanie nového závesného systému vo výstavnej sieni, 

 zrealizovanie podkladov a výroby informačných tabúľ na pokračovanie 

Svätokrížskeho náučného chodníka, 

 dodanie podkladov z histórie  pri príprave brožúrky My Žiarčania. 

 

Ďalšia činnosť a priority:  

 

1. Archeologická expozícia: 

 ošetrovanie predmetov v expozícii a depozite, 

 zhotovovanie štítkov k predmetom, 

 získavanie predmetov od obyvateľov mesta a okolia pre AE, 

 zhotovovanie darovacích zmlúv, výpožičky, 

 administrácia krátkodobých a  dlhodobých výpožičných zmlúv,  

 získavanie fotodokumentácie na skenovanie do depozitu AE, 

 príprava podkladov z histórie pre brožúrku My Žiarčania,  

 spracovávanie evidencie kníh a materiálov v AE, 

 získavanie predmetov pre AE  (darom pre múzeum), 

 príprava podkladov k projektu Obce bližšie k nám,  

 pokračovanie výskumu s Mgr. P. Mosným, 

 zozbieranie predmetov na výstavu s veľkonočnou tematikou,  

 príprava výstavy fajok v AE, 

 spolupráca s Klubom jednoty a Klubom dôchodcov v ZH, 

 nahrávanie zvykoslovia v ZH a okolí, 

 príprava nových tabúľ (texty, fotografie, grafika) na  Svätokrížsky náučný  chodník,   

 zaznamenávanie spomienok žijúcich starých Križanov pre budúce generácie,  

 Bučeková, Hanzelová, M. Halenárová, Dekýšová (D. Trnávka), B. Tužinská, T.  

 Šurková, M. Koková, O. Rómová, J. Bobok, 

 sprevádzanie v expozícii, 

 poskytovanie materiálov ( knihy, fotografie ...) z expozície pre štúdium na SŠ, VŠ, 

 práca na Svätokrížskom NCH, 

 fotografické zdokumentovanie synagógy v ZH, 

 spolupráca na vianočných dielničkách na I.ZŠ, 

 účasť na archeologickom výskume v parku Š.Moysesa, 

 vyhotovenie štítkov k nálezom, 

 sprevádzanie v expozícii a pamätnej izbe Š.Moysesa. 

 

 2. Pamätná izba Štefana Moysesa (v rámci expozície panelová výstava Štefan Moyses 

– muž ducha a činu): 

 dobudovaná expozícia podľa projektu MO MS a projektu MsKC - slávnostne 



otvorenie  4.4. 2013 za účasti predsedu MS Mariána Tkáča, zabezpečovanie 

návštev škôl. 

  

 3. Galéria Júliusa Považana: 

 výber z tvorby insitného maliara zachytávajúci kolorit života starých Križanov – 

nové priestory v prístavbe MsKC. 

 

4. Výstavná činnosť:  

 príprava a realizácia autorských a dojednaných výstav tematicky zameraných na  

prezentáciu autorov z mesta a regiónu, oblasti histórie, archeológie, výtvarného 

umenia, zemepisu a pod., 

 zabezpečovanie pravidelnej návštevnosti stálych expozícií a  inštalovaných výstav, 

 priebežná propagácia v Mestských  novinách, televízii ATV, regionálnej tlači, 

 sprevádzanie a lektorovanie návštev inštalovanými výstavami.  

 

VÝSTAVY: 

    Názov podujatia Dátum    Miesto Návštevnosť Poznámka 

HRAnie s umením - 

študentské práce SŠÚV 

Kremnica 

18.01. -  

28.02.13 

Výstav. 

sieň 

    423 Bez vstupného 

JARNÝ SALÓN 2013 - 
regionálna výstava 

neprofesionálnej tvorby   

11.04. -  

30.04.12 

Výstav. 

sieň 

    250 Garant: BBSK - 

POS Žiar n./Hr. 

Bez vstupného 

Čarovná moc rastlín - 

história a využitie liečivých 

rastlín 

02. - 30.04. 

 

Výstav. 

sieň 

   604 SMOPAJ Lipt. 

Mikuláš 

Bez vstupného 

Slovensko - naša zem výstava  

fotografií  I. Kenéza, I. 

Čombora, Ľ. Schmidu 

14.05. -  

09.06.13 

Výstav. 

sieň 

    511 Bez vstupného 

 

Výstava výtvarných prác 
žiakov výtvarného odboru ZUŠ 

Z. Strnadovej - Parákovej 

11. - 20.6.13 Výstav. 

sieň 

   276 Bez vstupného 

 

Kresba a maľba - práce 

študentov 1. roč. UTV v ZH 

24.06. - 

25.07.13 

Výstav. 

sieň 

   148 Bez vstupného 

 

Andrea Bartaluzzi - lapače 

snov, obrazy 

29.07. - 

29.08.13 

Výstav. 

sieň 

     56 Bez vstupného 

Život Hraboša severského - 

environmentálna výstava 

03.09. - 

10.10.13  

Výstav. 

sieň 

  551 Bez vstupného 

Farby jesene - výstava 

umeleckej tvorby  ZO JDS 

18.10. - 

10.11.13 

Výstav. 

sieň 

  251 Bez vstupného 

Leonardo Lacher - autorská 

výstava kubánskeho umelca 

15.11. 13- 

15.01.14 

Výstav. 

sieň 

  342 Bez vstupného 

Galéria Júliusa Považana Stála 

expozícia 

MsKC     348 3 mesiace 

uzavretá z tech. 

príčin 



Pamätná izba Štefana 

Moysesa 

Stála 

expozícia 

MsKC    622 MO MS 

Bez vstupného 

Archeologická expozícia  

 

Tematické výstavy: 

Veľkonočné zvykoslovie - 

kraslice, košíky, korbáče 

 

FAJKY - nálezy zo zbierky  

Mgr. Mosného 

 

Vianočné ozdoby  z minulého 

storočia 

Stála 

expozícia 

 

11.03. - 

04.04.13 

 

19.04. - 

15.09.13 

 

 

20.11.13  - 

10.01.14 

MsKC 

 

 

AE 

 

 

AE 

 

 

 

AE 

   547  

 

 

   159 

 

 

   248 

 

 

 

  150 

Bez vstupného 

Žiar včera a dnes - výstava 

dobových fotografií  mesta 

aktuálne doplnená fotkami p. 

Krchmana  a p. Pavúka  

AUGUST 68 v našom meste 

Stála výstava 

 

 

 

20.8. - 30.9. 

MsKC    300 Bez vstupného 

 

Návštevnosť výstav a expozícií:   5 529 

      

        Pridružené aktivity v rámci programov MsKC: 

Názov podujatia Dátum    Miesto Návštevnosť Poznámka 

Fašiangy v meste - sprievod 

masiek, ukážka zabíjačky  

12.0213 Námestie MS   500 Stánky s 

občerstvením 

Spievankovský maškarný bál 23.02.13 MsKC   400 Animácie, hry, 

súťaže, tvorivé 

dielne, fotenie s 

maskami 

Jarmok remesiel, vystúpenie 

folklórnych kolektívov  pri 

stavaní mája 

30.04.13 Námestie MS   500 28 ľudových 

výrobcov, MSS 

Sekera, FS 

Hron 

Žiarsky deň detí 01.06.13 MsKC   700 Hry, súťaže, 

nafukovacie 

atrakcie 

Deň športu a zdravia - 

prezentácia klubov, atrakcie 

25.05.13 MsKC   150 Stánky, 

merania RÚVZ 

Tvorivé dielne -  Sľub 

priateľstva  

18.06.13 MsKC   140 náhrdelníky, 

prstienky 

Lekvár starej mamy - varenie 

lekváru, ľudové zvyky a piesne 

27.09.13 Námestie MS   300 Projekt 1. ZŠ -

spolupráca 

Tvorivé dielne - Vianoce v 

meste 

17.12.12 MsKC   250 Výroba oblátok 

a  zdobenie 

medovníkov 

Návštevnosť aktivít:     2 940 

 

 

 

Zážitkové izby: 

V roku 2013 prišlo do Zážitkových izieb 83 tried z rôznych škôl v našom meste aj blízkeho 

okolia, čo predstavuje približne 1 600 návštevníkov. 



Kino Hron 

 
Základný hrací profil kina Hron v Žiari nad Hronom býval určený na utorky, 

stredy, soboty a nedele. Avšak z technických dôvodov nebolo možné dodržať tento hrací 

profil, nakoľko nové filmy boli distribuované v digitálnych formátoch, ktoré kino nebolo 

schopné prehrať, keďže nedisponovalo novou digitálnou premietacou technikou. 

 

Novinky a zmeny: 

 V mesiaci apríl Mesto Žiar nad Hronom podalo žiadosť o dotáciu v kombinácii 

s pôžičkou od Audiovizuálneho fondu na zdigitalizovanie kina. Táto žiadosť bola 

schválená a v priebehu roka sa pripravovalo a uskutočnilo verejné obstarávanie na 

dodávateľa tejto techniky, ktoré vyhrala najnižšia cenová ponuka v hodnote 

80 985,12 € s DPH od firmy DCINEX Česká republika, s.r.o. 

 Súčasťou digitalizácie je tiež výmena premietacieho plátna, nakoľko pôvodné 

plátno nespĺňa požiadavky digitálneho premietania. Na kúpu plátna síce Mestské 

kultúrne centrum vyhlásilo verejnú zbierku, ale nepodarilo sa vyzbierať dostatok 

peňazí. Podarilo sa však získať sponzora – firma Nemak Slovakia s.r.o. venovala 

sumu 6 000,- € na kúpu nového plátna a ostatných potrebných súčastí 

digitalizácie. 

 Aby sme nemuseli Kino Hron zavrieť, v prvom polroku ponúklo svojim 

návštevníkom alternatívu v podobe kino-maratónov, kde sa vždy 2-krát v mesiaci 

premietali 3 filmy za sebou. Každý mesiac bol venovaný vždy jednému žánru 

(komédia, romantický, horor, akčný, ...) a sériovým filmom.  

 Každú nedeľu v mesiaci vždy o 15. hodine sa premietali detské filmy. 

 V letných mesiacoch kino zorganizovalo večerné premietanie českých 

a slovenských filmov v exteriéri. 

 Okrem filmových premietaní ponúklo kino divákom aj štvordňový Filmový 

festival Jeden svet či prezentácie cestovateľa Romana Vehovského, prehliadku 

športových filmov SnowFilm Fest a taktiež sa uskutočnilo premietanie pre školy 

podľa ich požiadaviek. 

 

Ročná štatistika kina Hron 

rok mesiac 
počet predsta- 

vení 
počet divákov 

priemerná 

návštevnosť na 1 

predstavení 

2012  1 - 12 105 3 128 36,95 
        

 

2013 január 3 112 37,33 

  február 10 204 20,40 

  marec 10 221 22,10 

  apríl 3 70 23,33 

  máj 7 447 55,88 

  jún 6 299 49,83 

 

Júl 4 250 62,50 

 

August 0 0 0,00 

 

September 3 91 30,33 

 

Október 2 30 10,00 

 

November 2 113 28,25 



 

December 3 398 132,67 

  SPOLU: 53 2 235 39,39 

  

 

rok 2013 Európske filmy Slovenské filmy iné 

Verejná projekcia 9 3 34 

Projekcia pre školy 0 0 7 

Návštevnosť 449 55 1 731 

 

 

Ročná štatistika akcií súvisiacich s kinom 

akcia v roku 2013 počet predstavení počet divákov 

Ozveny Festivalu Jeden svet 15 98 

Roman Vehovský 2 67 

SnowFilm Fest 1 90 

SPOLU: 18 266 

 

 

Z toho návštevnosť „Nedeľného kina pre najmenších“ 

rok mesiac 
počet 

predstavení 
počet divákov 

priemerná 

návštevnosť na 1 

predstavení 

2013 január 3 112 37,33 

 február 3 79 26,33 

 marec 3 101 33,67 

 apríl 2 54 27,00 

 máj 3 63 21,00 

 jún 3 41 13,67 

 September 3 91 30,33 

 Október 2 30 10,00 

 November 2 113 28,25 

 SPOLU: 24 684 24,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZPOZ  
 

1. Novinky a zmeny v roku 2013: 

 

 Významnou mierou sa zvýšil počet snúbencov, ktorí majú záujem o osobné 

stretnutie s pracovníčkou ZPOZu, aby mohli spolupracovať na obsahovej príprave 

svojho sobáša.  

 

 Vo februári 2012 sa prvý krát uskutočnilo Oceňovanie najúspešnejších športovcov 

mesta v Hlavnej sále a po prvý krát mala možnosť zúčastniť sa ho aj verejnosť. 

Z reakcií hostí a celkového dojmu z podujatia môžeme konštatovať, že to bolo 

správne rozhodnutie. Hlavná sála ponúka viac možností na vystúpenie 

účinkujúcich, z čoho budeme ťažiť už v ďalšom roku 2014, v ktorom pripravujeme 

do programu výškové vystúpenie akrobatov, vzdušnú akrobaciu...   

 

 V tomto roku sme sa rozhodli v spolupráci s vedením Mesta Žiar nad Hronom 

a ZUŠ Z.S. Parákovej nahradiť slávnostné prijatie matiek v Obradnej sieni 

pódiovým programom pre verejnosť Koncert pre mamu pod názvom: „Rok na 

dedine“ v Divadelnej sále. Mesto si tak mohlo uctiť pri príležitosti Dňa matiek 

oveľa väčšie množstvo žien. Aj v nasledujúcich rokoch so ZUŠ Z.S. Parákovej 

budeme pokračovať v organizovaní tohto podujatia. 

 

 22.5.2013 sa uskutočnil XIX. Celoslovenský festival programov ZPOZ 

v priestoroch Zvolenského zámku. Podujatie moderovala na žiadosť Ústrednej rady 

Združenia ZPOZ odborná pracovníčka pre ZPOZ v našom meste – Silvia Hlôšková. 

Žiarsky ZPOZ často pomáha pri zabezpečovaní celoslovenských zpozárskych 

podujatí, pretože Združenie ZPOZ za uplynulé roky presvedčil o svojej kreativite, 

novátorstve a modernom prístupe v tvorbe scenárov obradov a slávností. 

 

 15.6.2013 sa zrealizoval 3. sobáš v exteriéri – v Parku Š. Moysesa. V roku 2014 je  

objednaný ďalší sobáš v exteriéri. O exteriérové sobášne obrady nie je veľmi 

vysoký záujem z dôvodu rizika počasia. Napriek tomu tým, že Mesto Žiar nad 

Hronom dáva aj takúto  možnosť snúbencom, prejavilo svoju ústretovosť voči 

občanom a flexibilitu v ponuke služieb.  

 

 25.9. 2013 sa v priestoroch DJGT vo Zvolene pri príležitosti 60. výročia vzniku 

ZPOZ  konalo celoslovenské podujatie organizované Ústrednou radou Združenia 

ZPOZ Človek-  človeku v SR. Komponovaný program na podujatie zabezpečil 

ZPOZ v Žiari nad Hronom  v spolupráci so ZUŠ Z.S.Parákovej. Moderátorkou 

podujatia bola odborná pracovníčka žiarskeho ZPOZu Silvia Hlôšková. V priebehu 

programu sa ocenilo 10 členov ZPOZ za dlhoročnú, aktívnu zpozársku prácu. 

Najvyššie ocenenie Zlaté srdce ÚR Z ZPOZ   udelila  aj ZPOZu zo Žiaru nad 

Hronom.     
 
 
 
 
 
 
 

 



2. Merateľné ukazovatele pre ZPOZ: 

 

 

Tradičné obrady 

Sobáše 62 + 1x sobáš v exteriéri 0 

Pohreby 59 

Uvítania detí do života 24 (11spoločné, 13 individuálne, 

       prijatých 44 detí) 

Netradičné obrady a slávnosti 44 

SPOLU                                                                190 podujatí 
 

 

3. Netradičné obrady a slávnosti: 

 

Mesiac Názov podujatia            Miesto Návštevnosť Poznámka 

Január Ples seniorov 

(moderovanie podujatia ) 

Estrádna 

sála 

250 hostí Spoluorganizátor: ZOJDS, 

Klub dôchodcov 

Účinkujúci: TŠK Stella, 

tanečníci Seniori Optimisti   

Január Novoročné stretnutie 

primátora  mesta 

s osobnosťami mesta 

(moderovanie podujatia) 

SOŠOaS   Na pozvánky 

Účinkujúci: ZUŠ Z.S. 

Parákovej, Ria Ferčáková 

Február Stretnutie s prvým 

narodeným občanom 

mesta v roku 2013 

Kancelária 

primátora 

mesta 

  

Február Žiarsky talent 2012 

Oceňovanie 

najúspešnejších žiakov ZŠ 

a SŠ Nadáciou ZSNP a 

Slovalco 

Obradná sieň  Spoluorganizátor: Nadácia 

ZSNP a Slovalco 

Február Oceňovanie  

najúspešnejších 

športovcov mesta za rok 

2012  

Estrádna 

sála 

450 Na pozvánky + pre verejnosť 

Spoluorganizátor: OŠaŠ  

MsÚ 

Účinkujúci: 3 AL Biketrial 

Club Poprad, speváčka 

Katarína Knechtová, 

moderátor Richard Vrablec 

Marec 68. výročie oslobodenia 

Sv. Kríža – kladenie 

vencov  

(tvorba a recitácia básne, 

sprievodné slovo)  

 

Námestie MS  Spoluorganizátor: ZO SZPB 

Účinkujúci: speváci Seniori 

Optimisti   

Marec „Učiteľ  na  jednotku“ – 

program pri príležitosti 

Dňa učiteľov na tému: 

DEJINY PÍSMA 

 

Estrádna sála 300 Na pozvánky 

Spoluorganizátor: OŠaŠ 

MsÚ 

Účinkujúci: spevák Peter 

Cmorík, Karolínka Šťastná, 

ZŠ na Ul. M.R.Štefánika, DJ 

Fabo 

Apríl 1150. výročie príchodu 

Sv. Cyrila a Metoda, 

Otvorenie Pamätnej izby 

Š. Moysesa 

Divadelná sála cca 200 Spoluorganizátor: MO MS 

Účinkujúci:  

ZUŠ Z.S. Parákovej, 

ZŠ s MŠ Š. Moysesa 

Apríl 2x návšteva 90 ročných 

jubilantov 

   

Apríl Uvedenie do života Divadelná sála 300 Spoluorganizátor: OZ HO 



monografie Horné 

Opatovce 

Máj 68. výročie víťazstva nad 

fašizmom – kladenie 

vencov (tvorba a recitácia 

básne, sprievodné slovo)  

 

 

 

 

 

 

Námestie MS   Spoluorganizátor:  

ZO SZPB 

Účinkujúci: speváci Seniori 

Optimisti  

Máj Koncert pre mamu:  

„Rok na dedine“ 

 

 

Divadelná sála 

 

 

250 

 

 

Účinkujúci:  

ZUŠ Z.S. Parákovej  

 

 

Máj 5x prijatie maturantov 

(Gymnázium, SOA, SSOŠ 

technická) 

Obradná sieň 

 

 

 

 

7 tried 

maturantov  

 

 

 

 

 

Máj Celoslovenský festival 

programov ZPOZ 

Zvolenský hrad  Moderátorka Silvia 

Hlôšková 

Jún 7x „Sľub priateľstva“ 

predškolákov 

Obradná sieň 140 Účinkujúci: deti 

z elokovaných tried MŠ 

Jún Prijatie minifutbalistov 

a basketbalistov zo ZŠ 

a deviatakov 100% 

úspešných 

v celoslovenskom 

testovaní deviatakov 

Obradná sieň   

Jún 3x prijatie  deviatakov  

(ZŠ na Ul. M.R. Štefánika, 

ZŠ na Ul. Jilemnického) 

Obradná sieň 5 tried 

deviatakov 

 

Júl 1x Zlatý sobáš 

 

Obradná sieň  Rodinná oslava 

August Odhalenie súsošia: Žiarski 

hutníci 

pred budovou 

Súkromnej 

strednej 

odbornej školy 

technickej 

 

 Účinkujúci: MSS Sekera 

August 69. výročie SNP - 

kladenie vencov (tvorba 

a recitácia básne, 

sprievodné slovo)  

 

Pred ZŠ na Ul. 

Dr. Janského – 

socha L. 

Exnára 

 Spoluorganizátor: ZOJDS 

Účinkujúci: speváci Seniori 

Optimisti 

August 1x Zlatý sobáš 

 

 

Obradná sieň  Rodinná oslava 

September Celoslovenské podujatie 

Zlaté srdce pri príležitosti 

60. výročia ZPOZ: 

komponovaný program + 

moderovanie  

Zvolen - DJGT  Účinkujúci: ZUŠ 

Z.S.Parákovej, Karolína 

Šťastná, Silvia Hlôšková   

Október „Ruka v ruke“ program 

pre 60, 70, 80, 90 ročných 

jubilantov mesta  

Hlavná sála cca 380 hostí Účinkujúci: Jana Kocianová, 

tanečný odbor ZUŠ 

Z.S.Parákovej,  

deti z Elokovanej triedy MŠ 



na Ul. Rázusovej, Karolína 

Šťastná, Seniori-Optimisti 

speváci a tanečníci zo ZO 

JDS, hudobná skupina 

Akropola 

Október Program pri príležitosti 

Mesiaca úcty k starším 

Domov 

dôchodcov 
 Účinkujúci: Seniori-

Optimisti tanečníci a speváci 

zo ZO JDS, deti 

z Elokovanej triedy MŠ na 

Ul. Rázusovej, ZUŠ 

Z.S.Parákovej 

Október 

 

Rozhlasová relácia k 

Pamiatke zosnulých 

Cintorín mesta 

Žiar nad 

Hronom 

  

November Protiklady života – 

program pri príležitosti 60. 

výročia ZPOZ 

Obradná sieň 60 hostí – 

súčasní a bývalí 

členovia ZPOZ 

Účinkujúci: tanečný odbor 

ZUŠ Z.S.Parákovej, 

Karolínka Šťastná 

November Metodický seminár: 

Tvorba občianskych 

obradov  

POS  Lektorka: Silvia Hlôšková  

November 1x návšteva 80 ročnej 

jubilantky 

  Rodinná oslava 

December Prijatie darcov krvi Obradná sieň 50 Spoluorganizátor: ÚS ČK 

Účinkujúci: deti 

z Elokovanej triedy MŠ na 

Ul. Rázusovej 

December 2x vianočný program: 

„Srdce plné Vianoc“  

Domov 

dôchodcov, 

Dom seniorov 

 Účinkujúci: deti 

z Elokovaných  tried na Ul. 

A. Kmeťa č. 11 a Ul. Dr. 

Janského, žiaci zo ZŠ na Ul. 

Jilemnického,  žiaci zo ZŠ 

s MŠ Š. Moysesa 

 

4. Údaje o účinkujúcich, ktorí vystúpili v programoch ZPOZ 

    

 Miestna kultúra:  

Uvítania detí do života  

 celoročná spolupráca s LDO ZUŠ Z.S. Parákovej 

 

Netradičné obrady a slávnosti 

 ZUŠ Z.S. Parákovej – celoročná spolupráca  

 žiaci zo základných  škôl v Žiari  nad  Hronom – celoročná spolupráca 

 deti  z  elokovaných  tried materskej  školy – celoročná spolupráca 

 TŠK Stella 

 spevácka skupina Seniori Optimisti  zo ZO  JDS 

 speváčka Karolínka Šťastná 

 MSS Sekera 

 

 Dovážaná kultúra: 

 speváčka Katarína Knechtová 

 3 AL Biketrial Club Poprad - bike show 

 moderátor Richard Vrablec 

 spevák Peter Cmorík  

 speváčka Jana Kocianová 

 hudobná skupina Akropola 

 



Miestna kultúra   

 

Novinky: 

 Podpora žiarskej mládeže – Žiarsky talent 

 CH Made in ZH – nahrávanie pre miestnych umelcov 

 Využívanie kultúrnych poukazov 

 

Ďalšia činnosť v rámci miestnej kultúry: 

 Aktualizácia zoznamu miestnych umelcov 

 Aktualizácia zoznamu kontaktov emailových adries pre účely propagácie 

 Propagácia každého podujatia v MsKC elektronickou formou podľa vytvoreného 

zoznamu kontaktov 

 Príprava podkladov a vypracovanie rôznych štatistických správ a ročných výkazov 

o verejných alebo hudobných podujatiach a pod. 

  Pomoc pri príprave Dňa zdravia a športu – získanie kontaktov a oslovenie miestnych 

športových klubov a posilňovní s ponukou na ich prezentáciu, preverenie technických 

požiadaviek, dohodnutie časového plánu 

 Organizácia bábkového predstavenia študentov Odboru bábkoherectva VŠMU BB  

pre školy – oslovenie škôl, dohodnutie vhodných termínov 

 Pomoc pri Spievankovskom bále – spolupráca pri fotení detí, propagácia Detského 

kútika,  spracovanie a vytlačenie fotografií a na požiadanie elektronické zaslanie 

 Pomoc pri inštalovaní a odinštalovaní výstav 

 Pomoc na kultúrnych podujatiach MsKC 

 Odborný výklad žiakom v Zážitkových izbách, ktoré sú vytvorené v priestoroch 

MsKC 

 Vypracovanie žiadosti a získanie dotácie MK SR – Kultúrne poukazy 2013, 

vyúčtovanie dotácie 

 Vypracovanie projektov: 

o Ľudové rozprávky pre krajší svet – MK SR 

o Dobrovoľníctvo – pomáhajme bezbranným 

o Zatraktívnime mestské múzeum a galériu mládeži 

 Vypracovanie projektu, pomoc pri výbere účastníkov,  pomoc pri príprave a samotnej 

realizácii schváleného projektu mládežníckej výmeny „My message is my culture“, 

ktorá sa uskutočnila v dňoch 22.4. - 29.4.2013 a zúčastnili sa jej mladí ľudia 

s umeleckým zameraním zo Slovenska (Žiar nad Hronom, Kremnica), Bulharska, 

Litvy, Poľska a Rumunska 

 Účasť na projekte „O nás s nami“, ktorý sa týkal aj komunikácie mladých ľudí 

s predstaviteľmi miestnej samosprávy a miestnych inštitúcií 

 Účasť na Európskom týždni mládeže v Pohronskom osvetovom stredisku. Podujatie 

bolo určené mladým ľudom so zámerom informovať ich o možnostiach zaujímavého 

a prospešného trávenia voľného času. Zúčastnila sa  aj dobrovoľníčka Arancha z OZ 

ZAŽIAR 

 Príprava propagačných materiálov podujatí alebo výstav určených pre školy 

 Sumarizácia podkladov pre mesačný program kultúrnych podujatí 

 Výber a dohodnutie zapožičania výstavy k výročiu SNP na leto 2014 

z Banskobystrického múzea SNP 

 Odborný výklad pre žiakov – interaktívna výstava Život hraboša severského 

 Pomoc pri príprave výstavy August 68 

 Účasť a 1x moderovanie hudobného podujatia počas Žiarskeho leta 



 Vyhotovenie a distribúcia pozvánky na pravidelné podujatie v Horných Opatovciach 

 Informovanie miestnych inštitúcií (najmä školy) o zaujímavých projektoch – 

informácie získané z Eurodesku (regionálna pobočka je na Mestskej plavárni) 

 Príprava, realizácia a vyhodnotenie fotografickej súťaže o našom meste v rámci 

Eurodesku. 

V rámci miestnej kultúry realizujeme aj pravidelné a tradičné podujatie Impro šou. 

 

Sumár roku 2013: 

 

15. februára – 22 účinkujúcich – víťaz: Divadlo Zelienka 

5. apríla – 24 účinkujúcich – víťaz: Divadlo Zelienka 

7. júna – 25 účinkujúcich – víťaz: C&D Theatre +  DS Autoškola 

4. októbra – 12 účinkujúcich – víťaz: Janko Ihracký 

4. decembra – 13 účinkujúcich – víťaz: Janko Ihracký 

 

Hostia a účinkujúci: Martin Huba, Jana Frindtová, Ján Ihracký, Mário Zošiak, Dana 

Koštová, Kristína Crchová, Nina Briatková, Tomáš Zúbrik, Marek Nyergeš, Jakub Crcha,  

Dano Mališ, Martin Benčič, Peter Trnka, Filip Staňo, Gabo Drahoň, Milan Krnáč, Dušan 

Böhm, Michal Pavlenda, Edo Klena, Peter „Kefo“ Šrank, Kika Štefaňáková, Nika 

Bauerová, Laura Považanová, Natália Šedivcová, Katka Konôpková, Paťa Piatriková 

Dorotka Piatriková, Karolína Kantorová, Caroline Turazová, Bronislava Kollárová,  

Igor Ivanec, Dominika Vidovičová, Ján  HIT Hurtík, Miroslav Filus, Veve Rišňovská,  

Baťa Rišňovská, Juro Považan, Alexandra Galetová, Marian Horváth, Jožo Kováč, Samo 

Gáfrik, Peter Piatko, Eliška Melišková. 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Detský kútik Hopa-Hopa  
 

Detský kútik Hopa-Hopa (ďalej iba DK)  je určený na aktívny oddych detí vo veku 

od 1 do 10 rokov, ale aj na organizovanie tvorivých dielní a detských osláv. Takisto 

poskytuje možnosť stráženia detí a to vo veku od 3 do 10 rokov. Naším cieľom je 

ponúknuť deťom príjemnú atmosféru, v ktorej sa môžu bezstarostne hrať a zároveň 

rozvíjať svoje schopnosti. 

DK bol slávnostne otvorený 25. novembra 2012 a už v prvom mesiaci fungovania 

jeho priestory navštívilo 218 detí. Tento trend sa nám podarilo úspešne preniesť aj do roku 

2013, kedy nás počas pracovných dní navštívilo celkovo 1278 detí. 

 

Návštevnosť DK úzko súvisí nielen s individuálnym programom rodín (škôlka, 

škola, zamestnanie), ale aj s počasím. V zimných mesiacoch (december, január, február), 

kedy je návštevnosť podstatne vyššia, priestory DK navštívilo priemerne 138 detí za 

mesiac. Zatiaľ čo v letných mesiacov (jún, júl, august) návštevnosť dosiahla v priemere iba 

67 detí mesačne, čo je aj pochopiteľné. Nakoľko deti v lete viac navštevujú kúpaliská 

a rôzne detské atrakcie v prírode, DK ich nemá čím v tomto ročnom období zaujať. 

Využitím terasy a upravením zelenej plochy v bezprostrednej blízkosti DK by sa mohlo 

podariť tento problém odstrániť.  

 

Vo všeobecnosti je však DK obľúbeným miestom stretávania sa detí ako aj rodičov. 

K jeho obľúbenosti prispieva nielen náš individuálny prístup k deťom, ale aj snaha rozvíjať 

ich fantáziu či športové a tvorivé schopnosti. Počas roka sme s deťmi vytvorili mnoho 

kreatívnych ozdôb a darčekov, ktoré si deti berú domov. Od jesene 2013 organizujeme aj 

pravidelné mesačné tvorivé dielničky, ktoré sa stretli s veľkým úspechom. Keďže je kútik 

určený pre potreby detí, stal sa aj obľúbeným miestom na detské oslavy za prijateľnú cenu. 

K lepšej atmosfére v DK prispievajú aj detské pesničky, na ktoré deti pozitívne reagujú, 

nainštalovaním nástenky sme zas pre rodičov vytvorili priestor na inzerciu. 

 

K zvyšovaniu návštevnosti DK prispela aj jeho propagácia počas akcií MsKC 

organizovaných pre deti, ako boli karneval, MDD, Fíha-Tralala a Mikuláš, ako aj bezplatné 

otvorenie jeho priestorov pre deti z materských škôlok, ktorých za rok 2013 prišlo až 120.   

V prvom roku fungovania DK sme sa snažili spríjemniť a zdokonaliť naše služby, 

čo sa ukázalo na návštevnosti detí a spokojnosti rodičov nielen zo Žiaru and Hronom, ale 

aj širokého okolia a dokonca aj zahraničia. Rok 2013 teda hodnotíme pozitívne a veríme, 

že rok 2014 bude rovnako, ak nie viac, úspešný. 

 

                                  Návštevnosť detí v roku 2013 

  
zimný 
polrok 

letný 
polrok rok 2013 

počet detí 765 513 1278 

počet strážených 
detí 49 37 86 

počet predaných 
pernamentiek 11 3 14 

príjem 1131 511 1642 

 



Podujatia MsKC   

 

Celoročný dramaturgický plán je zostavený tak, aby bol zaujímavý pre všetky 

vekové kategórie od detí až po seniorov s apelom na každoročne opakujúce sa akcie. Plán 

hlavných podujatí každoročne dopĺňame o niekoľko nových projektov a tie staršie projekty 

obmieňame novými programovými vstupmi či sprievodnými aktivitami. Každá jedna akcia 

v kalendári podujatí sa každým rokom obmieňa a inovuje, čím je zabezpečená aktuálnosť 

a divácka atraktivita.  

Zámerom MsKC je diváka nielen zabávať, ale ho aj kultúrne a umelecky 

vychovávať. Do dramaturgie MsKC často radíme aj divácky náročnejšie vystúpenia, 

menšinové žánre. V rámci scény prinášame komerčné i nekomerčné podujatia so vstupným 

i bez. Záleží nám na tom, aby žiarsky divák nemusel za každú akciu platiť vstupné, aby 

kultúra v Žiari nad Hronom bola pre všetkých. Pomer akcií so vstupným a bez vstupného 

je v rámci roka veľmi vyrovnaný.  Ideálnou kombináciou sa nám ukazujú spojenia 

komercie s mestskými akciami ako je tomu pri Bále Žiarčanov, Fašiangovej veselici, 

Skoromájovej veselici a pod., ktorých program je tvorený z domácich umelcov a komerčne 

známych umelcov. Diváka na akcie pritiahne známy umelec a v rámci programu spozná aj 

to najlepšie z domácej scény. Žiarska umelecká scéna je najdôležitejšou esenciou našej 

práce. Sme presvedčení, že rovnako tak ako treba vychovávať diváka, musíme pracovať 

s domácimi umelcami, podporovať ich, zabezpečiť im vystúpenia v opakujúcej sa 

periodicite, propagovať ich tvorbu, pomáhať im s produkciou ich tvorby, oceniť ich 

s cieľom vytvoriť  im domáce prostredie s výhodami. Toto všetko im vieme zabezpečiť 

vďaka projektu Made in ZH, ktorý spája žiarskych umelcov, učí ich komunikovať 

navzájom medzi sebou, podporovať sa a rešpektovať.  

 

Novinky a zmeny v produkcii MsKC: 

 

Rok 2013 bol pre žiarsku kultúru a umelcov veľmi silným rokom a to hlavne vďaka 

podpore mesta, Nadácie ZSNP a Slovalco a ďalších partnerov.   

 Medzi najväčšie úspechy radíme znovuzrodenie mestského plesu v novom – 

ľudskejšom šate pod názvom Bál Žiarčanov. Je to silný projekt, o ktorom sme 

presvedčení, že si získa divácku podporu.  Za samozrejmosť nepovažujeme ani 

fakt, že každoročne sa vypredávajú fašiangová i skoromájová veselica. Je to 

v rámci Slovenska veľká vzácnosť.  Sme radi, že si seniori i stredná generácia 

zvykli na tieto podujatia a nikdy si ich nenechajú ujsť.  

 Veľmi nás teší aj vynovený projekt Oceňovania športovcov. Ten sme presunuli 

z komornej atmosféry Divadelnej sály do veľkolepej produkcie v Hlavnej sále. 

Vysoká návštevnosť na akcii nás presvedčila o tom, že sme sa rozhodli správne, 

vďaka čomu sme stvorili novú, veľkú akciu, ktorá sa navždy zaradí do plánu 

hlavných podujatí MsKC. 

 Za rovnaký úspech považujeme úspešnosť nového formátu pre deti – Detského 

maškarného bálu. Ten sa stal aj vďaka vystúpeniu populárneho programu 

Spievankovo veľkou a vypredanou akciou. V roku 2013 bola jednou z našich top 

priorít práve detská scéna.  V dramaturgii pribudli veľkovýpravné divadelné 

rozprávky v podaní profesionálnych súborov. Osvedčila sa rozprávka na Mikuláša, 

či pred Vianocami. Veľký záujem bol aj o predstavenie Fíha Tralala, ktoré bolo 

vypredané. Aj pre budúce roky plánujeme pokračovať v detských programoch min. 

raz do mesiaca. 

 Veľkým krokom vpred je pokračovanie projektu na podporu žiarskej umeleckej 

scény Made in ZH. Ten začal vo februári týždňom nahrávania, v rámci ktorého 



vybraní umelci nahrali svoje piesne s podporou MsKC, aby sme v závere roka 2013 

mohli zrealizovať výrobu propagačného CD súčasnej žiarskej hudobnej scény. 

Súčasťou Made in ZH sú aj koncerty a vystúpenia domácich umelcov vo fúziách so 

známymi slovenskými osobnosťami. Výnimočným zážitkom sa stal divácky 

úspešný projekt BLUES SK Žiarčana Juraja Schweigerta s hosťami Petrom Lipom 

a Erichom Procházkom.  

 V roku 2013 sme sa pokúsili postaviť aj nové projekty pre mládež práve 

s dôrazom na fúziu žiarskej a komerčnej scény. Náš dlhodobý zámer vytvoriť 

podujatia na podporu rockovej či hip hopovej scény nevyšiel úplne podľa našich 

predstáv. MsKC nedisponuje vhodnou sálou pre menšie hudobné produkcie do 200 

divákov a v Žiari nad Hronom totálne absentuje malá a klubová scéna, ktorú vďaka 

nevyhovujúcim priestorom nedokážeme udomácniť. V každom prípade sa nám 

rockový koncert skupín Paranoid a žiarskej ŠHT, či hip hop párty s rapperom 

Kalim a žiarskou Novou komunitou podarilo úspešne zorganizovať a získať 

dostatočnú divácku základňu.  Ďalším projektom pre mládež je Halloweenska 

párty. Každoročne ju navštívi množstvo divákov a projekt neustále formujeme 

a dolaďujeme. Má však veľkú tendenciu stať sa obľúbenou akciou pre svoju 

originalitu. 

 Medzi najväčšie úspechy  roka 2013 považujeme posilnenie divadelnej scény. 

Jednak sa do Žiaru vrátili Divadlo Astorka Korzo a na našu radosť aj populárne 

Radošinské naivné divadlo. Obe divadlá v Žiari nehrali niekoľko rokov, o to viac 

nás teší ich návrat a veľký divácky záujem, keď všetky predstavenia v rámci roka 

boli vypredané v predstihu. Radošinci dokonca dvakrát.  Divadelnú produkciu 

doplnila aj divadelná spoločnosť s hrou Kto zhasol svetlo s hviezdnym hereckým 

obsadením.   

 Úplnou novinkou a našim najväčším potešením sa stalo oživenie domácej 

divadelnej scény, keď žiarsky divadelný súbor Experimental duo stihol za prvý rok 

pôsobnosti pod MsKC odpremiérovať aj odreprízovať svoju novú hru. 

 Za najväčšie koncertné udalosti považujeme výnimočný koncert populárnej 

skupiny IMT SMILE s celoslovenskou medializáciou, ktorý vďaka rozumnej cene 

vstupenky prilákal do našej sály viac ako 800 divákov.  Výborný program a veľké 

hviezdy punkovej hudobnej scény priniesol aj obľúbený Sitňan fest. Stovky 

divákov pritiahla populárna česká skupina Alkehol, ktorá vytvorila dokonalú 

festivalovú atmosféru. Záverom roka nás potešila ešte jedna hudobná lahôdka a to 

koncert európskej metalovej hviezdy z Fínska – skupiny LORDI. Koncert sa 

uskutočnil v spolupráci a agentúrou EPG a zabezpečil pre naše MsKC kvalitnú 

propagáciu v rámci celého Slovenska a jedinečný hudobný zážitok.  

 Určite treba spomenúť aj dva veľké projekty, ktorými sú Žiarske kultúrne leto 

a Žiarivé Vianoce. Vynovený projekt kultúrneho leta  je zameraný na žiarskych 

umelcov a na podporu klubovej činnosti. Otvorili sme ho netradične a to pouličným 

festivalom world music s názvom SVETOVO za účasti umelcov z celého sveta. 

V rámci kultúrneho leta sme priniesli takmer desiatku koncertov žiarskych skupín 

na rozličných miestach, v pohostinstvách a reštauráciách v meste.   

 Žiarivé Vianoce sa stali dôležitou súčasťou decembrovej dramaturgie, keď 

v týždni pred Vianocami ponúka každodenné kultúrne vyžitie a spríjemnenie 

predvianočných zhonov. Vysokú divácku návštevnosť sme zaznamenali pri 

vystúpeniach speváka R. Opatovského, speváčky K. Koščovej a pri rozprávke 

Polepetko v MsKC. Divácky zaujímavo vyšiel aj vianočný krstný koncert formácie 

Janko Kulich & Kolegium VIANOČKA s hosťami Simou Martausovou 

a spevákom Xindlom X., ktorý takmer vypredal kinosálu MsKC. 



 Samostatnou kapitolou a najväčším podujatím roka je letný festival City fest, ktorý 

sa teší veľkej diváckej popularite. Každoročne sa nám darí pritiahnuť naň najväčšie 

hviezdy českej a slovenskej hudobnej scény rôznych žánrov. Zastúpenie tu mala 

metalová scéna, hip hop, rnb, rock, pop ale i žiarski umelci. Do dramaturgie však 

vyberáme umelcov, s ktorými sa dokážeme dohodnúť na zvýhodnených finančných 

požiadavkách a mohli sme tak priniesť čo najviac programu. 

 Za úspešný nový projekt považujeme pivný festival SeptemBEER FEST, ktorý 

prilákal na námestie stovky divákov a zabezpečil si pevné miesto v každoročnej 

dramaturgii.  

 Veľmi príjemne prekvapil zaujímavý projekt v spolupráci s Nórskou ambasádou 

a miestnymi nórskymi organizáciami  – Nórsky Deň. 

 

 

Zrealizované podujatia MsKC za rok 2013: 

 

  Podujatia - rok 2013 Náklady Príjmy Návštevnosť 

Január 

Bál Žiarčanov 9070 6749 222 

Fašiang v meste, veselica 1792 1365 246 

Športovec roka 2009 26 426 

Február 

Tanečné súťaže TŠK 1712 2388 493 
Workshop – nahravanie 
kapiel 250 0 40 

Impro Show 213 57 45 
Detský karneval 
Spievankovo 1215 1238 400 

Marec 

Blues SK 900 443 82 

Divadlo Astorka- Na koho 
to slovo padne 3 194 3439 273 

Učiteľ na jednotku 1 608 0 300 

Apríl 

Impro Show 295 
 

10 

The Paranoid 890 286 63 

Otvorenie Pamätnej izby 
Š. Moysesa 

 
0 200 

Bábkové divadlo 0 34 68 

Skoro Máj, veselica 2 121 1733 183 

Stavanie mája 193 
 

500 

Máj 

Malá scéna- Peter Janku 
100 

12 4 

RND - Polooblačno 4483 5629 426 

Premietania-  hokej MS 
pred MsKC 0 

0 
400 

Roman Vehovský 40 80 40 

Deň matiek 96 0 250 

Deň detí 2610 0 500 

Hip-hop 848 942 157 



Jún 

Deň dospelých detí Malá 
scéna - Láďa Křížek 

2190 
322 70 

Impro Show 195 
 

10 

 Koncert IMT Smile  989 2373   855 

Žiarsky chlpáč – výstava 
psov 

36 
158 150 

Svetovo – world music 
fest 

2000 
0 400 

 Kultúrne leto  
250 

100 120 

August 

Kino Amfitheater pred 
MsKC 

50 
0 60 

Cityfest 
28118,8 

21486 6960 

Kultúrne leto 
1000 

600 200 

Odhalenie sochy „Rodina 
hutníkov“ 

0 
0 20 

Šašovské hradné dni 
1044 

 
300 

September 
Beerfest 

907 
596 500 

Varenie lekváru 
47 

0 400 

Október 

Festival toleracnie 
4478 

5000 300 

Divadlo Experimental Duo 
– Život nie je syr 

600 
329 147 

Žiarsky jarmok 
3000 

0 3000 

Detské divadlo – Fíha 
tralala 

531 
1096 274 

Jubilanti mesta – Deň úcty 
k starším 

1800 
0 200 

Sitňan fest 
2753 

1520 331 

Haloween party 
1914 

594 93 

Snow Film fest 
0 

180 96 

November 

Koncert - Fats Jazz Band 
650 

305 50 

DiaShow Vehovsky 
68 

136 106 

60. jubileum ZPOZ 
800 

0 50 

Divadlo – RND - Jánošík 
5286,3 

6409 500 

Divadlo – Kto zhasol 
svetlo 

6918 
7790 557 



Made in ZH - krst CD 
250 

0 50 

Muzikantská noc 
0 

0 30 

Divadlo na Mikuláša - 
Alica v krajine zázrakov 

500 
0 270 

December 

Mikuláš na námestí 
840 

1000 1000 

Koncert - Lordi 
2277 

3294 448 

Nórsky deň 
6000 

6000 700 

Divadlo pre deti - 
Polepetko 

1024 
1235 247 

Žiarivé Vianoce na 
námestí 

2500 
0 1500 

Vianočka 
1900 

716 180 

Silvester 
1900 

0 100 

  SPOLU: 115466 85660 24747 

 

 

Podujatia v spolupráci: 

Korporátne bubnovanie 

Snowboard akcia 

Žiarsky talent 

Vibračná hudba 

Bocia v meste 

Kresťanske spoločenstvo Milosť 

Deň tanca 

Deň ZH škôl 

CPPPaP rovesníci 

Tibetská psychológia v praxi 

DSS LV - Benefičný koncert – Na krídlach 

CVČ- Vyhodnotenie literárnej súťaže: Moja starká, starký 

Karate súťaž o pohár primátora mesta 

Stredoškolák - servis profesijných informácii –príprava 

CVČ - Regionálne kolo Lego ligy 

Workshop – s Jurajom Schweigertom 

Odovzdávanie cien Slovenskej blues spoločnosti 

Folklórny súbor  HRON – od Ondreja do Vianoc 

 

 

 

 

 

 



2. Čerpanie rozpočtu  za rok 2013 
 

Mestské kultúrne centrum (ďalej len “MsKC”)  je príspevkovou organizáciou mesta 

Žiar nad Hronom.  Jej poslaním je zabezpečenie verejno - prospešných činností 

zameraných na uchovávanie a rozvoj kultúrnych tradícií, potrieb a záujmov obyvateľov 

mesta a jeho návštevníkov v oblasti kultúry. 

 

  Rozpočet MsKC  na rok 2013 bol navrhnutý ako vyrovnaný, t.j. rozdiel medzi 

príjmovou časťou rozpočtu a výdavkovou časťou bol 0. 

Súčasťou rozpočtu je: 

• príspevok z rozpočtu zriaďovateľa 

• vlastné príjmy 

• prostriedky prijaté od iných subjektov 

 

Pre svoje finančné operácie má MsKC zriadený bežný účet a účet sociálneho fondu.  

Organizácia uhrádzala náklady na prevádzku, opravy a údržbu hmotného majetku, 

ako aj na obstaranie hmotného a nehmotného majetku z vlastných zdrojov a z príspevku od 

zriaďovateľa, pričom vlastné zdroje používala prednostne. 

Rozpočtované programy a jednotlivé aktivity MsKC boli v roku 2013 

zabezpečované predovšetkým transferom z  rozpočtu mesta,  z  časti  z  vlastných zdrojov 

a  sponzorských príspevkov. Dôvodová správa MsKC obsahuje najmä údaje o plnení 

rozpočtu za rok 2013  v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v členení na: 

▪ bežné príjmy a bežné výdavky – bežný rozpočet 

▪ kapitálové príjmy a kapitálové výdavky – kapitálový rozpočet 

▪ príjmové operácie 

Tieto údaje sa preberajú z  Finančného výkazu o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy  

Fin 1-04. 

 

 

 

 

 

PRÍJMY A VÝDAVKY ROZPOČTU 

 

1. Údaje o plnení rozpočtu                                                                   (v Eur)                                                                                                                                                        

 

Názov 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

k 

31.12.2013 

Plnenie v % 

schv.r./skut. 

Bežný rozpočet     

Bežné príjmy 426 018,00 549 392,99 549 392,99 128,96 

Bežné výdavky 426 018,00 558 400,05 558 400,05 131,07 

Kapitálový rozpočet     

Kapitálové príjmy 0,00 10 115,20 10 115,20  

Kapitálové výdavky 7 437,00 10 979,20 10 979,20  

Finančné operácie     

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich 

rokov  7 437,00 15 871,06 37 460,42  



  

 

 

 

1.1. Bežný rozpočet                                                                                                                                                                                                                                                            
 

BEŽNÉ PRÍJMY 

Položka 

  

Názov 

Schválený  

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

k 31.12.2013 

Plnenie v % 

schv.r./skut. 

223001 

Poplatky a platby z nepriem. a 

náhod. predaja a služieb 57 918,00 113 565,40 113 565,40 196,08 

243 Úroky 0,00 5,89 5,89  

312001 Tuzemské  bežné granty zo ŠR  0,00 40 964,90 40 964,90  

312007 

Tuzemské bežné granty z 

rozpočtu obce 368 100,00 361 140,00 361 140,00 98,11 

311 Tuzemské bežné granty  0,00 33 716,80 33 716,80  

 PRÍJMY SPOLU: 426 018,00 549 392,99 549 392,99 128,96 

 

 

Prehľad plnenia bežných príjmov: 
 

▪  Nedaňové príjmy – bežné (200) 

Názov Suma  

Príjmy zo vstupného 85 660,00   

Príjmy za služby 20 920,47   

Príjmy Knižnica  2 517,65  

Príjmy KINO   2 392,10  

Príjmy ZPOZ 432,78  

Príjmy vstupné Detský kútik  1 642,40  

Úroky 5,89  

SPOLU: 113 571,29  

 

Z pohľadu splnenia plánovaných vlastných príjmov možno hovoriť o spokojnosti a úroveň plnenia 

(196,08 %) svedčí  o nadviazaní dobrej spolupráce s väčšími firmami a záujme obyvateľov 

o aktivity a  služby MsKC. V ďalších obdobiach možno očakávať nárast príjmov vzhľadom na 

otvorenie Kina Hron. 
 

▪  Granty a transfery - bežné transfery (300) 

Poskytovateľ Suma Účel 

Ministerstvo kultúry SR  1 000,00 Na knihy pre Knižnicu 

Ministerstvo kultúry SR 70,00 Na zážitkové izby 

ÚPSVaR 33 910,61 Chránené pracovisko  

ÚPSVaR – Európsky sociálny fond 5 984,29 Chránené pracovisko 

Mesto Žiar nad Hronom 361 140,00 Transfer na činnosť  

Nadácia ZSNP a Slovalco 1 000,00 Mikulášske slávnosti 

Nadácia ZSNP a Slovalco 1 000,00 Žiarsky deň detí, zdravia a polmaratón 

Nadácia ZSNP a Slovalco 10 000,00 CITY FEST 

Nadácia ZSNP a Slovalco 3 000,00 Organizácia kultúrnych a športových podujatí  

Nadácia ZSNP a Slovalco 150,00 Zakúpenie daru do tomboly Žiarsky bál 

Slovalco, .a.s. 966,80 Na MTZ kultúrno- spoločenských aktivít 

Nadácia ZSNP a Slovalco 4 000,00 

Na zakúpenie odbornej literatúry do knižnice M. 

Chrásteka 

Nadácia ZSNP a Slovalco 3 600,00 Zakúpenie krojového vybavenia spev. súboru SEKERA 



Nadácia ZSNP a Slovalco 4 000,00 Zakúpenie krojov pre FS HRON 

Nadácia ZSNP a Slovalco 6 000,00 Na organizáciu Nórskeho dňa 

SPOLU: 435 821,70   

BEŽNÉ VÝDAVKY 

 

Položka 

 

Názov 

Schválený  

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

k 31.12.2013 

Plnenie 

v % 

600 Bežné výdavky     426018,00 558400,05 558400,05 131,07 

610 Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné os. vyrovnania   167840,00 210472,67 210472,67  125,40 

620 Poistné a príspevok do poisťovní       67900,00 78525,71 78525,71  115,65 

630 Tovary a služby         190278,00 267092,51 267092,51  140,37 

631 Cestovné náhrady         100,00 87,10 87,10  87,10 

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby     8200,00 8265,47 8265,47  100,80 

633 Materiál           23843,00 54714,10 54714,10  229,48 

633001 Interiérové vybavenie     500,00 2654,00 2654,00  

633002 Výpočtová technika     1000,00 1039,93 1039,93  

633004 Prev.  stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie  5913,00 7757,03 7757,03  

633006 Všeobecný materiál     12000,00 33190,90 33190,90  

633009 

Knihy, časopisy, noviny, učebnice, uč. a komp. 

pom.  4000,00 9041,29 9041,29  

633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky   100,00 163,90 163,90  

633013 Softvér a licencie     0,00 698,05 698,05  

633016 Reprezentačné      330,00 169,00 169,00  

634 Dopravné         1000,00 477,41 477,41  47,74 

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny   0,00 175,13 175,13  

634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov   1000,00 302,28 302,28  

635 Rutinná a štandardná údržba       5400,00 3984,41 3984,41  73,79 

635002 Výpočtovej techniky     1000,00 647,72 647,72  

635004 

Prev. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia  2000,00 230,09 230,09  

635006 Budov, objektov alebo ich častí    2400,00 3106,60 3106,60  

636 Nájomné za nájom         1000,00 5181,79 5181,79  518,18 

636002 Nájomné za nájom prev. strojov, techniky a náradia  1000,00 838,79 838,79  

636003 Nájomné za nájom špeciálnych strojov, prístrojov  0,00 4343,00 4343,00  

637 Služby           150735,00 194382,23 194382,23  128,96 

637001 Školenia, semináre, ubytovanie,...    5500,00 13441,50 13441,50  

637002 Konkurzy a súťaže - kultúrne podujatia   76463,00 102967,57 102967,57  

637003 Propagácia, reklama a inzercia    4000,00 7789,62 7789,62  

637004 Všeobecné služby     20750,00 32040,55 32040,55  

637012 Poplatky a odvody     11200,00 5038,92 5038,92  

637013 Naturálne mzdy (ošatné ZPOZ)    3718,00 3090,92 3090,92  

637014 Stravovanie     12000,00 14648,19 14648,19  

637015 Poistné      111,00 144,37 144,37  

637016 Prídel do sociálneho fondu    1993,00 2423,21 2423,21  

637023 Kolkové známky     0,00 7,50 7,50  

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru  15000,00 11241,87 11241,87  

637035 Dane           0,00 1548,01 1548,01   

642 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO     0,00 2309,16 2309,16   

642013 Transfery na odchodné    0,00 2099,02 2099,02  

642015 Transfery na nemocenské dávky    0,00 210,14 210,14  

 

 

 



1.2. Kapitálový rozpočet 

 

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY                                  
 

Položka 

 

Názov 

Schválený  

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

k 31.12.2013 

321 Tuzemské kapitálové granty 0,00 10 115,20 10 115,20 

 

Poskytovateľ Suma Účel 

Nemak Slovakia, s.r.o. 6 000,00 

Zakúpenie a inštalácia premietacieho plátna  do Kina 

Hron 

Nadácia ZSNP a Slovalco 2 000,00 Nákup detského MTZ/ šúchala pre deti  Tom a Jery 

Slovalco, a.s. 1 000,00 Nákup detského MTZ/ šúchala pre deti  Tom a Jery 

Slovalco, a.s. 1 115,20 

Nákup klimatizačného zariadenie do knižnice M. 

Chrásteka 

SPOLU 10 115,20       

 

Nevyčerpané prostriedky  vo výške  6000,00 € od Nemak Slovakia s.r.o. prechádzajú do 

roku 2014 na zakúpenie a inštaláciu premietacieho plátna  do Kina Hron.                                                            
 

 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 

 

Položka 

  

Názov 

Schválený  

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

k 31.12.2013 

713004 

713004 

Nákup prevádzkových 

strojov, prístrojov, zariadení... 
0,00 7 445,00 7 445,00 

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 

(klimatizačného zariadenia)                                                 
7 437,00 3534,20 3534,20 

     

SPOLU:  7 437,00 10 979,20 10 979,20 

 

Z vlastných prostriedkov sme zakúpili  reprosústavu (koncový zosilňovač + reproboxy) 

v sume 4445,00 € a spolufinancovanie klimatizácie do knižnice v sume 2419,00 €. 
 

 

1.3 Finančné operácie 
 

Položka 

  

Názov 

Schválený  

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

k 31.12.2013 

453 

Zostatok prostriedkov z 

predchádzajúcich rokov 7 437,00 15 871,06 37 460,42 

 

Príjmové finančné operácie predstavujú  

a) zostatok prostriedkov z minulého roku a ich zapojenie do rozpočtu v roku 2013 na 

úhradu záväzkov zo miezd  a dodávateľských faktúr za mesiac december 2012  

b) prostriedky z kladného výsledku hospodárenia z predchádzajúcich rokov 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prehľad plnenia bežných výdavkov 
 

1.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)  

• Priemerný evidenčný počet zamestnancov roku 2013 vo fyzických osobách 29, 

prepočítaný 27,95.  

• Počet zamestnancov k 31.12.2013 bol 29, z toho 8 vo vytvorenom  chránenom 

pracovisku.  

Výdavky na mzdy zahŕňajú plnenia zamestnancom v pracovnom pomere uhrádzané podľa 

príslušných predpisov. Mzdy boli vyplatené v sume  210 472,67 Eur, z toho transfer na 

mzdové náklady (chránené pracoviská) z ÚPSVaR  predstavuje  sumu 39 894,90 Eur.  

 

1.1.2. Všeobecný materiál (633)  

Názov položky Výdavok Popis 

Interiérové vybavenie 2 654,00 sklá do vitrín na pyramídu do múzea, kamerový 

systém, kancelársky nábytok, hyg.  zariadenia, 

umývadlá, kryty    

Výpočtová technika 1 039,93 počítač  1 ks, tlačiarne 2 ks, monitor 2 ks 

Prevádzkové prístroje 3 790,23 prístroje pre technický úsek   mikrofón, 

reproduktory, zosilňovač,  multikáble ), vysávač   

1 ks, umývačka riadu, mobilná klimatizačná 

jednotka do knižnice (pre server), ohrievač 2 ks, 

chladnička 1 ks 
Všeobecný materiál 22 456,31 kancelársky materiál, tonery, čistiace 

a hygienické potreby,  žiarovky,  upomienkové 

predmety, materiál na výzdobu HS, ID pásky,  

zlaté klince,  spotrebný elektroinštalačný  

materiál na hlavnú činnosť MsKC, ZPOZ, 

Knižnice a Kina. 

Knihy, učebnice a časopisy  9 041,29 pre Knižnicu MsKC 

Pracovné odevy    163,90 pre zamestnancov MSKC 

Softvér a licencie     698,05 ročný upgrade licencie programov HUMAN pre 

spracovanie miezd, knižničný systém - 

evidencia periodík, účtovný program IVES. 

Reprezentačné      169,00 na reprezentačné účely 

 

1.1.3. Dopravné (634)  

  - palivo, mazivá, oleje - spotreba PHL za  prenájom automobilu od firmy Citroen  175,13 

€ 

  - prepravné a nájom dopravných prostriedkov   302,28 € - autobusová preprava ZPOZ  

 

1.1.4. Rutinná a štandardná údržba (635) 

 Názov položky Výdavok Popis 

Rutinná a štandardná 

údržba výpočtovej techniky 

      647,72 opravy grafiky PC, čistenie servera k PC      

Rutinná a štandardná 

údržba prevádzkových 

strojov 

      230,09 oprava zosilňovača TÚ, oprava CD nosiča, 

opravy zabezpečovacieho zariadenia,  

Rutinná a štandardná 

údržba  budov a objektov 

     

3 106,60 

opravy  kanalizácie a potrubia, oprava 

bleskozvodu, výmena koberca v divadelnej sále 

a na chodbe balkónov 



1.1.5. Nájomné za nájom (636)  

Názov položky Výdavok Popis 

Nájomné za nájom 

prevádzkových strojov, 

prístrojov a zariadení 

       

838,79 

prenájom dávkovača vody a stojanov na pitnú 

vodu, prenájom zariadenia BEER BIKE    

Nájomné za nájom 

špeciálnych strojov, 

techniky a náradia 

     

4 343,00 

prenájom zvukovej techniky na podujatiach 

MSKC, prenájom techniky na CF 

 

1.1.6. Služby (637)  

Názov položky Výdavok Popis 

Školenia,  kurzy, semináre, 

porady, konferencie 

13 441,50 školenia pre zamestnancov  1225 €, Catering 

Nemak 6263 €, Catering akcií MsKC/ZH bál, 

Skoromáj, vernisáže a pod. ubytovanie a 

občerstvenie  umelcov na podujatiach a akciách 

počas roka   

Konkurzy a súťaže 102 967,5

7 

výdavky na kultúrne podujatia -  viď rozpis  

podujatí MsKC  (v rozpise sú započítané aj 

dohody o vykonaní práce klasifikované na 

podpoložke 637027 vyplatené účinkujúcim na 

podujatiach,  preprava techniky, osvetlenie 

a ozvučenie z položky 637002 a 636002, 

zmluvy o dielo s umelcami v rámci kult. 

podujatí, zmluvy o umeleckom výkone na 

divadelné predstavenia, koncerty a pod.  

Propagácia, reklama 7 789,62   Global 24 – reklama na webe 1 504,80  €, 

vyhotovenie reklamných banerov a zápisov  

2744,77 €, za tlač reklamných  plagátov,  

Gibox  1716,00 €, Gibox aktivácia 

kino.mskcentrum.sk 680 €, MRS MEDIA 420 

€ za reklamný priestor LED obrazovky v ZH  

za 2014    

Všeobecné služby   30 040,55 pranie obrusov 820 €,   660,32 €  čistenie 

a prenájom rohoží , odvoz smetí 1 315,60 €,  

zmluvné platby za dramaturgiu,  administrácia  

a menežovanie podujatí  10 536,00 €,  výdavky 

na zmluvné platby za ozvučovanie 

a osvetľovanie podujatí, moderovanie, 

asistenčné služby na podujatiach, obsluha 

techniky a pod.     

Poplatky a odvody  5 038,92 bankové poplatky, poplatky SOZA (Slovenský 

ochranný zväz pre práva k hudobným dielam), 

poplatky pre LITA - autorská spoločnosť,  

poplatky za požičovné filmov - Kino Hron, 

poplatky za TV 

Naturálne mzdy   3 090,92 príspevok na ošatenie  pracovníkom 

vykonávajúcim úlohy  ZPOZ   

Stravovanie 14 648,19  príspevok zamestnávateľa na stravovanie 

vlastných zamestnancov 

Odmeny zamestnancov 11 241,87 vyplatené odmeny na základe uzatvorených 



mimo pracovného pomeru dohôd o vykonaní práce na úseku ZPOZ, 

umelcom na kultúrnych podujatiach, ľudovým 

remeselníkom a pod. a pracovníkom 

vykonávajúcim obslužné práce pri podujatiach 

(uvádzanie,  práca v šatni a iné  pomocné 

práce).  

 

 

Bilancia aktív a pasív 

Obsahuje údaje o stave majetku a a záväzkov, neuhradených záväzkoch a celkovej 

ekonomickej situácii 

 

O
z
n

a
č
e
n

ie
 

STRANA AKTÍV 
Číslo 
riadku 

Bežné účtovné obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

Brutto Korekcia  Netto Netto 

a b c 1 2 3 4 

  
SPOLU MAJETOK                                         
r.002 + r.033 + r.110+ r. 114                                           

001 58513,57 2263,00 56250,57 46766,25 

A. Neobežný majetok                                         
r.003 + r.011 + r.024 002 17682,20 2263,00 15419,20 6516,00 

A.II. Dlhodobý hmotný majetok                                     
súčet (r. 012 až r. 023) 011 17682,20 2263,00 15419,20 6516,00 

5. Samostatné hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ) 016 17682,20 2263,00 15419,20 6516,00 

B. 
Obežný majetok   r. 034 + r. 040 + r. 048 + 
r. 060 + r. 085 + r. 098 + r. 104 

033 39376,39 0,00 39376,39 40250,25 

B.IV. 
Krátkodobé pohľadávky                             
súčet (r.061 až 084) 060 8822,20 0,00 8822,20 1890,85 

B.IV1. Odberatelia (311 AÚ) - (391AÚ) 061 8822,20 0,00 8822,20 1890,85 

B.V. Finančné účty súčet (r. 086 až 097) 085 30554,19 0,00 30554,19 38359,40 

B.V.1. Pokladnica (211) 086 1598,97 0,00 1598,97 598,29 

2. Ceniny (213) 087 2584,80 0,00 2584,80 590,40 

3. Bankové účty (221AÚ +/-261) 088 26370,42 0,00 26370,42 37170,71 

C. Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113 110 1454,98 0,00 1454,98 0,00 

C.1. Náklady budúcich období (381) 111 1454,98 0,00 1454,98 0,00 

  KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r.001 až 114) 888 232599,30 9052,00 223547,30 187065,00 

 

 

O
z
n

a
č
e
n

ie
 

STRANA PASÍV 
Číslo 
riadku 

Bežné účtovné 
obdobie Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie 

a b c 5 6 

  
VLASTNÉ  IMANIE A ZÁVÄZKY                                           
r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183 

115 56250,57 46766,25 

A. 
Vlastné imanie                                                                   
r. 117 + r. 120 + r. 123 

116 25,15 3511,15 

A.II. 
Fondy                                                                                  
súčet (r. 121 + r. 122)                                                                                  

120 3511,15 7870,81 

A.II.1. Zákonný rezervný fond (421) 121 3511,15 7870,81 



A.III. 
Výsledok hospodárenia (+/-)                                          
súčet (r. 124 až r. 125)                                         

123 -3486,00 -4359,66 

A.III.1. 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov                      
(+/- 428) 

124 0,00 0,00 

2. 
Výsledok hospodárenia za  účtovné obdobie          (+/-) r. 
001 - (r. 117 + r.120 + r. 124 + r. 126 + r.180 + r. 183)                                           

125 -3486,00 -4359,66 

B.   
Záväzky                                                                               
súčet  r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 +r. 173 

126 47097,12 36739,10 

B.I. 
Rezervy                                                                           
súčet  (r. 128 až 131) 

127 9847,69 10788,51 

4. Ostatné krátkodobé rezervy (323 AÚ, 459 AÚ) 131 9847,69 10788,51 

B.III. Dlhodobé záväzky  súčet (r. 141 až 150) 140 546,51 448,09 

4. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 144 546,51 448,09 

B.IV.  Krátkodobé záväzky                                                       
súčet (r. 152 až 172) 

151 36702,92 25502,50 

B.IV.1 Dodávatelia (321) 152 975,21 1279,12 

4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 155 1134,60 1026,60 

9.  Iné záväzky (379AÚ) 160 247,57 0,00 

12. Zamestnanci (331) 163 13882,96 12578,85 

14. 
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného 
poistenia (336) 

165 11728,20 8522,62 

15. Daň z príjmov (341) 166 454,55 0,00 

16. Ostatné priame dane (342) 167 2279,83 2095,31 

21. 
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo 
verejnej správy (372AÚ) 

172 6000,00 0,00 

C. 
Časové rozlíšenie                                                                             
r. 181 + r. 182 

180 9128,30 6516,00 

2. Výnosy budúcich období (384) 182 9128,30 6516,00 

  KONTROLNÉ ČÍSLO                                                               
súčet (r. 115 až 183) 

999 229817,98 197987,64 

     

  

Záporný výsledok hospodárenia bežného obdobia vo výške -3 486,00  bude  vysporiadaný 

z rezervného fondu.  

 

 

Merateľný ukazovateľ Plán 2013 Skutočnosť  2013 

Počet kultúrnych podujatí                50 187 

Počet výpožičiek kníh v knižnici M. Chrásteka 55 000 55 848 

Počet expozícii vo výstavnej činnosti 8 12 

Príjmy z kultúrnej činnosti          50 850 92 644,93 

Návštevnosť Kina Hron            3 000 2 235 

Návštevnosť kultúrnych podujatí 20 320 19 965 

 

 

Mimo tohto sumáru: 

+ počet podujatí pre verejnosť - knižnica 131 

+ návštevnosť podujatí v knižnici  2925 

+ návštevnosť na výstavách  5529 

 



4. Prehľad projektov na podporu kultúry 

v meste realizovaných v roku 2013 
 

V tabuľke uvádzame podané projekty, v ktorých MsKC bolo žiadateľom alebo partnerom.   

Názov projektu Téma projektu Žiadateľ 

Partner 

projektu 

Dátum 

podania 

proj. 

Celkové 

finančné 

prost. 

Celková 

výška 

finančné

ho prísp. 

Výška 

spolufin. 

Zdroj 

finan. 

MK-

3121/2013/2.5 

Doplnenie 

knižničného 

fondu odbornou 

literatúrou MsKC   február 1 000  1 000  0  

Ministerstvo 

Kultúry 

Digitalizácia 

KINA 

Digitalizácia 

kina HRON 

Mesto žiar 

nad 

Hronom MsKC marec 80 985,12 34 000 14985,12 

Audiovizuál

ny fond 

Made in ZH 

Podpora 

a prezentácia  

talentovaných 

tvorivých 

amatérskych 

umelcov z nášho 

mesta  MsKC   marec 2 000  1 000  1 000  

Nadácia 

ZSNP a 

Slovalco 

Vytvorme si nové 

mosty 

Podpora 

zdravotne 

znevýhodnených 

detí a mládeže 

Mesto 

Žiar nad 

Hronom MsKC marec 8 530  4 340  900  

Nadácia pre 

deti 

Slovenska 

Chránené 

pracovisko 

Vytvorenie 

chránených 

pracovísk MsKC   marec  12 091 9 650  2 441  UPSVaR 

Znevýhodnený 

uchádzač 

Vytvorenie 

pracovného 

miesta pre 

znevýhodneného 

uchádzača MsKC   marec 4 437 2 172   2 265  UPSVaR 

Chránené 

pracovisko 

Vytvorenie 

chránených 

pracovísk MsKC   máj 5 767  5 175  592  UPSVaR 

Chránené 

pracovisko 

Vytvorenie 

chránených 

pracovísk MsKC   október  2 356 2 114  242  UPSVaR 

Raz zažiť ako 

trikrát počuť 

Zážitkové učenie 

- zážitkové izby, 

zážitkové 

školenia, 

zrkadlové 

bludisko - 

podpora ľud. 

práv a slobôd 

Mesto žiar 

nad 

Hronom MsKC   31 220  29 060  2 160  UV SR 

Toleranciou ku 

šťastiu 

Ochutnávka 

šťastia – 

motivačný 

festival 

tolerancie 

Mesto žiar 

nad 

Hronom MsKC október 5000 5000 0 MZV SR 



Toleranciou ku 

šťastiu 

Experimental 

Duo pod 

odborným 

vedením 

nacvičilo 

divadelnú hru 

Život nie je syr 

Mesto žiar 

nad 

Hronom MsKC október 1000 500 500 MZV SR 

Podpora 

domácej kultúry 

Zakúpenie 

krojov pre FS 

HRON MsKC 

 

november 4000 4000 0 

Nadácia 

ZSNP a 

Slovalco 

Podpora 

domácej kultúry 

Zakúpenie 

krojového 

vybavenia spev. 

súboru SEKERA MsKC 

 

november 3600 3600 0 

Nadácia 

ZSNP a 

Slovalco 

Knižnica 

Zakúpenie 

odbornej 

literatúry do 

knižnice M. 

Chrásteka MsKC 

 

november 4000 4000 0 

Nadácia 

ZSNP a 

Slovalco 

  

SPOLU:           86 500€     

 

 


