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1. Príjmy a výdavky viacročného rozpočtu MsKC 
 

Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom na rok 2014 je 

zostavený tak, aby napĺňal hlavný zámer v oblasti kultúrnych služieb – vytvoriť 

podmienky pre jej efektívne fungovanie, aby garantovaním kvality, rozsahu, obsahu 

a cenových relácií bola prístupná všetkým občanom, ktorí prejavia o ňu záujem. 

Rozpočtované programy a jednotlivé aktivity budú zabezpečované z časti 

z vlastných zdrojov Mestského kultúrneho centra a transferom z rozpočtu mesta. 

 

Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho centra je zostavený v súlade s nasledovnými 

právnymi normami: 

-  so zákonom č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov, ktorým sa 

ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej 

klasifikácie. 

 

 

Rozpočet Mestského kultúrneho centra na rok 2014 je navrhnutý v celkovej výške 

 466 348 EUR, príspevok od zriaďovateľa predstavuje suma 368 100 EUR.   

a) V  príjmovej časti je vyčíslená očakávaná skutočnosť príjmov v r. 2013, výraznejší 

rozdiel tvorí položka poplatky a platby zo vstupného kina Hron, kde 

predpokladáme vyššie tržby vzhľadom na modernizáciu kina. 

b) Vo výdavkovej časti sa návrh rozpočtu na rok 2014 odvíja od očakávanej 

skutočnosti čerpania rozpočtu v roku 2013. Vzhľadom na finančnú situáciu 

v návrhu rozpočtu na rok 2014 vyčísľujeme reálnu potrebu finančných prostriedkov 

za zabezpečenie plynulej prevádzky zariadenia. Výraznejší rozdiel tvoria položky: 

- mzdy a odvody, kde  sú zohľadnené výdavky za prácu nadčas počas víkendov a 

sviatkov v celkovej sume 8 500 EUR. V súčasnej dobe si  pracovníci za takto 

odpracované hodiny čerpali náhradné voľno,  problém je v jeho čerpaní 

vzhľadom na nízky počet pracovníkov pri plánovanom počte  kultúrnych podujatí 

- položka poplatky a odvody, na ktorej sú rozpočtované zvýšené výdavky za 

požičovné kina Hron 

 

Ostatné výdavky sú bližšie špecifikované v priloženej tabuľke. 
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NÁVRH  VIACROČNÉHO ROZPOČTU 

Mestského kultúrneho centra 

 

Položka Názov    Návrh rozpočtu v EUR       

     2014 2015 2016 

200 Nedaňové príjmy 98248 98248 98248 

220 Administratívne a iné poplatky a platby  98248 98248 98248 

223 Poplatky a platby zo vstupného na kult. podujatiach 68300 68300 68300 

223 Poplatky a platby zo vstupného kina HRON 27648 27648 27648 

223 Poplatky a platby Knižnica 2300 2300 2300 

310 Tuzemské bežné granty a transfery 368100 370100 370100 

312007 Tuzemské bežné granty v rámci VS z rozpočtu obce 368100 370100 370100 

 Príjmy spolu 466348 468348 468348 

  

600 Bežné výdavky 466348 468348 468348 

610 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania 186551 189100 191150 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 74343 74626 74922 

630 Tovary a služby 205454 204622 202276 

631 Cestovné náhrady  100 100 100 

632 Energie, voda a komunikácie 8500 8500 8500 

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby 8500 8500 8500 

633 Materiál 22893 23230 23230 

633001 Interiérové vybavenie 1925 1900 1900 

633002 Výpočtová technika 780 1200 1200 

633004 

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a 

náradie 3040 3000 3000 

633006 Všeobecný materiál 12000 12000 12000 

633009 

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

pomôcky 4000 4000 4000 

633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 118 100 100 

633013 Softvér a licencie 700 700 700 

633016 Reprezentačné  330 330 330 

634 Dopravné 1000 1000 1000 

634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 1000 1000 1000 

635 Rutinná a štandardná údržba 3400 3400 3400 

635002 Oprava výpočtovej techniky 1000 1000 1000 

635004 

Prevádzkových strojov, prístroj., zariadení, techniky a 

náradia 1000 1000 1000 

635006 Budov, objektov alebo ich častí 1400 1400 1400 

636 Nájomné za nájom  1500 1000 1000 

636002 Nájomné za nájom prev.strojov, prístr., techniky a náradia 1500 1000 1000 

637 Služby 168061 167392 166661 

637001 Školenia, kurzy, semináre 5500 5500 5500 

637002 Konkurzy a súťaže - kultúrne podujatia 77900 78000 78000 

637003 Propagácia, reklama a inzercia 7000 7000 7000 

637004 Všeobecné služby 22430 19000 19000 

637012 Poplatky a odvody   24520 24757 24000 

637013 Naturálne mzdy 3200 3200 3200 
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637014 Stravovanie 15000 15000 15000 

637015 Poistné 111 111 111 

637016 Prídel do sociálneho fondu 2400 2400 2400 

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 10000 12424 10835 

 Bežné výdavky spolu 466348 468348 468348 

 

 

Príjmová časť 
Celkové príjmy sú rozpočtované v celých EUR a v štruktúre uvedenej v tabuľke: 

 

 Celkové príjmy spolu 466348 EUR, z toho: 
200 Nedaňové príjmy  98248 

  Kultúrne podujatia 67600 € viď rozpis dramaturg. 

plán) a ZPOZ, služby 700 € 

68300 

  Kino 27648 

  Knižnica 2300 

300 Transfery  368100 

 

 

Výdavková časť (rozpis položiek) 
 

 Bežné výdavky spolu 466 348 EUR, z toho: 
610 Mzdy 22 zamestnancov 186551 

            z toho: Práca nadčas 8500 

620 Poistné do poisťovní Odvody z miezd a dohôd o vykonaní práce 

 

74343 
631 Cestovné náhrady  100 
632003 Poštové služby 

a telekomunikačné 

služby 

Poštovné poplatky, kolky, telefóny, internet 8500 

633001 Interiérové vybavenie  Čalúnenie kresiel obradná sien (35 € x 55) 1925 
633002 Výpočtová technika  780 

  v tom:  

  1 Ks PC  (výmena za zastaralé) 530 

  Tlačiareň 1ks (výmena za zastaralé) 250 

633004 Prevádzkové stroje  3040 

  v tom :  

 

 

  Chladnička s mrazničkou 250 
  Tlačiareň, scan, kopírka 380 
  Mix pult: ALLEN HEAD-ZED 16FX 599 
  Procesor: DBX DRIVERACK PA+ 479 

  Multikáble Prosnake: MTS 10/2 S 15M 199 
                                     MTS 08/4 S 10M 190 

  Insertkabel Adam Hall: K3YVPP0600 á.6E   16 ks 96 

  Case Rack THON 572 

  Case Rack GATOR 275 

633006 Všeobecný materiál  12000 

  v tom:  

  Tonery do tlačiarní 1400 

  Kancelárske potreby 1095 
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  Baterky do mikrofónov 100 

  Čistiace a hygienické potreby 4300 

0 
  Materiál na opravy a údržbu – elektroinštal.materiál, 

železiar. a i. 

3138 

  ZPOZ – kvety, upomienkové predmety 1200 

  Iné – na podujatia (výzdoba, textílie, tvorivé dielne...) 767 

633009 Knihy ... Knižnica 4000 

633010 Prac. odevy ... Pracovné odevy a pomôcky 118 

633013 Softvér a licencie Ročná údržba (mzdy + účtovníctvo) 700 

633016 Reprezentačné Reprezentačné 330 

634004 Dopravné Preprava techniky a náradia na kultúrne podujatia 1000 

635 Rutin. a štand.údržba Údržba PC,  zvukovej techniky, sociálne zar., sklá, 

dvere a i. 

3400 

636 Nájomné za nájom Pódiá, technika ... 1500 

637001 Školenia.... Výdavky na ubytovanie a stravu  umelcom  na 

kult.pod., školenia a semináre pre zamestnancov 

MsKC  

5500 

637002 Kultúrne podujatia Honoráre umelcov, Fa za organizáciu kult. podujatí 

(Viď tabuľka kultúrnych  podujatí)  

 

 

 

 

uuuubytov, stravy  

77900 

637003 Propagácia...  7000 

  v tom:  

  Global-internet.stránka 125 €/mes 1505 

  Spravovanie web stránky – GIBOX 143 €/1mes 1716 

  Propagácia kult. podujatí  (výroba plagátov, banery) 3779 

637004 Všeobecné služby  22430 

  v tom:  

  Technické zabezpečenie – osvetlenie, zvuk 4615 

 
  Čistenie a pranie (obrusy, rohože) 2635 

 

 

 

 

 

 

 

  Zdravotná služba  500 

  Grafické služby a foto služby 

 

 

 

2733 

  Odvoz smetí 1316 

  Iné služby (dramaturgia,  kinematografia, producent,  

ubytovanie a pod.) 

10631 

637012 Poplatky, odvody... Bankové poplatky, SOZA, príspevok + poplatky 

audiovizuálny fond, požičovné kino, RTVS, DIGI TV, 

uloženie odpadu, členské príspevky – spolok 

knihovníkov a pod. 

24520 

637013 Naturálne mzdy Ošatné pre ZPOZ 3200 

637014 Stravovanie Stravovanie vlastných zamestnancov 15000 

637015 Poistné Knižnica – projekt internetizácie 111 

637016 Prídel do SF Povinný prídel do sociálneho fondu 2400 

637027 Odmeny OON.... Dohody o vykonaní práce  10000 
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2. Plán a rozpočtované podujatia na rok 2014 
 

Por.č

. 

Mesiac Rozpočtované akcie 

pre rok 2013 

  Celkové 

náklady                    

Predpokla

-daný 

príjem Vstupné 
očakáva

ná účasť 

1 
17.1.2014 

Ples Žiarčanov 7000 4000 

25€ 

(tombola 1€) 150 

2 
4.3.2014 

Fašiang v meste, 

Fašiangová veselica 1800 1000 5€/6€ 200 

3 
25.2.2014 

Športovec roka 2000 50 2 €   

4 
28.3.2014 

Deň učiteľov 2000 0 

bez 

vstupného   

5 
30.4.2014 

SkoroMájová veselica 2000 1700 

7€/8€ 

(tombola) 200 

6 
30.4.2014 

Stavanie mája, jarmok 400 0 

bez 

vstupného   

7 
apríl/júl 

Akcie v Opatovciach 900 0 

bez 

vstupného   

8 apríl/máj Tanečné súťaže TŠK 1800 2000 so vstupným 500 

9 apríl/máj Ochutnávka vína 1500 2250 so vstupným 150 

10 
15.5.2014 

Deň matiek 700 0 

bez 

vstupného   

11 máj Deň športu a zdravia  1000 0  100 

12 
30.5.2014 

Deň detí 2500 0 

bez 

vstupného   

13 
7.6.2014 

Oldiest party  (DDD - 

Deň dospelých detí) 2000 400 2 € 200 

14 

28.6.2014 

Výstava psov 100 100 2 € 50 

15 
27.6.2014 

World music fest - 

otvorenie leta 2000 0 

bez 

vstupného   

16 
august 

Šášovské hradné hry 1000 0 v spolupráci   

17 

jún -

september 
Kultúrne leto 2000 900 

bez 

vstupného 

(stánkari)   

18 

9.8.2014 City fest 
25000 

(35000) 

17 000  

(27000) 

2€/3€ 

(vstup,stánka

ri, Nadácia) 

 

19 
august 

Festival pivkárov 700 0 

bez 

vstupného  

20 
september 

Detský karneval - 

Spievankovo 1500 2000 5 € 400 
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21 
4-5.10.2014 

Ochutnávka šťastia – 

Motivačný festival 3500 3000 10€ 300  

22 25.10.2014 Sitňan fest 3000 2500 6€/7€ 400 

23 

9-

11.10.2014 ZH jarmok 3500 0 

bez 

vstupného   

24 
október 

Deň úcty k starším 1800 0 

bez 

vstupného   

25 október Halloween 2000 1000 3€/5€ 250 

26 
6.12.2013 

Mikuláš v meste  3000 0 

bez 

vstupného   

27 
december 

Vianočka - folk, blues, 

jazz 1500 500 3-5€ 140 

28 
december 

Vianoce v meste 3000 500 

časť so 

vstupným   

29 
december 

Silvester + ohňostroj 1000 0 

bez 

vstupného   

30 priebežne Divadlo MsKC 800 100 1 € 100 

31   Malá scéna  MsKC 3000 1000 3 € 340 

32   Impro šou 1000 100 1 € 100 

33   Divadel.  produkcia 5 x 10000 15000 8€-13€ 1500 

34   Kino festivaly 2100 500 1 € 500 

35 
  

Made in ZH 1000 0 

bez 

vstupného   

36 
  Neplánované akcie a 

projekty 6000 2000 2€-7€ 900 

37   Hudobná produkcia 6000 9000 8€-12€ 800 

38 
  Divadelné predstavenia 

pre deti 1000 1000 1 € 1000 

   Spolu: 111100 67600   

 

 

 

Cityfest 2014 
 

V prípade, že Nadácia Slovalco a ZSNP poskytne dotáciu 10 000,00€: 
 

Náklady 35 000 € Príjmy 28 000 € 

Umelci 24 000 Vstupné 2/3€ 15 000 € (7000 ľudí) 

Technika 11 000 € Prenájmy stánkari   3 000 € 

  Nadácia Slovalco a 

ZSNP 

10 000 € 
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Program s podporou Nadácie Slovalco a ZSNP: 

 

15:00  Hviezda na úvod  - 2 500 Eur   

16:00  TINA - 1 800 Eur 

17.00  Banda Americano a Laco Lučenič (60) 2 100 Eur 

18:30  KATAPULT (90) - 4000 Eur / pôvodne 5 300 Eur 

20:00  Made in ZH - Odovzdávanie Zlatých klincov 

20.30  TOMÁŠ KLUS, alebo POLEMIC / zatiaľ v jednaní - predpoklad 3 500 Eur 

22.00  DESMOD (60) 5 500 Eur / pôvodne 9 000 Eur 

23.30  INÉ KAFE (60) 4 500 Eur / pôvodne 6 000 Eur 

01:00  Sitňan a Vratko /Iné Kafe/ (60) - 100 Eur  

02:00  Koniec 
 

Pôvodne avizovaný IMT Smile účasť na City feste zrušil. 

Program je prvýkrát doplnený aj o fúzie žiarskych umelcov s hviezdami SK scény. 
 

 

 

V prípade, že Nadácia Slovalco a ZSNP neposkytne dotáciu: 
 

 

Náklady 25 000 € Príjmy 18 000 € 

Umelci 14 000 € Vstupné 2/3€ 15 000 € 

Technika 11 000 € Prenájmy stánkari   3 000 € 

 

Program bez dotácií od Nadácie Slovalco a ZSNP: 

 

15:00  Nová komunita - 100 Eur 

16:00  TINA - 1 800 Eur 

17.30  Banda Americano 200 Eur 

18:30  HRDZA /world music/ - 800 Eur 

20:00  Made in ZH - Odovzdávanie Zlatých klincov 

20.30  Ploštín Punk - 1 000 Eur 

22.00  DESMOD (60) 5 500 Eur / pôvodne 9 000 Eur 

23.30  INÉ KAFE (60) 4 500 Eur / pôvodne 6 000 Eur 

01:00  Sitňan a Vratko /Iné Kafe/ (60) - 100 Eur  

02:00  Koniec 
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3. Ciele a zámery úsekov v roku 2014 
  

 

ZPOZ 
Ciele: 

 V prípade navýšenia príjmov MsKC – potrebná suma do 3500 €  na prečalúnenie 

kresiel v Obradnej sieni. (opotrebovanosť kresiel za 25 ročné používanie). 

 

 Výzdoba  Obradnej siene:                                                                                                                               

- Obnova kvetinovej dekorácie – do 500€,                                                                                                                          

- V  spolupráci  s umeleckou drotárkou  zhotovenie svadobnej party  z drôtu  – do 

1500€ 

 

Významnou mierou by sa týmto drôteným umeleckým dielom zatraktívnila sobášna 

sieň, pretože by išlo o  najväčšiu svadobnú partu na Slovensku, ktorá by sa 

inštalovala počas sobášnych obradov nad snúbencov. Zároveň  by sa týmto 

spôsobom pripomínali ľudové tradície - parta bola voľakedy najokázalejším, 

najzdobenejším symbolom nevesty a zároveň aj najhonosnejším prvkom 

svadobného odevu. Jej tvar, rozmery bývali v rôznych regiónoch Slovenska odlišné 

a jej zhotovenie bolo značne komplikované, preto sa jej výrobe venovali iba veľmi 

zručné a šikovné ženy. Veniec - parta bol nielen ukážkou vycibreného vkusu, ale aj 

prestížnou záležitosťou.  

  

 Priebežné dopĺňanie databázy hudby na sobášne a smútočné obrady. 

 

 Pokračovať v tvorbe autorských scenárov, príhovorov, poézie na slávnosti a obrady.   

 

Plán činnosti ZPOZ na rok 2014: 

 

Mesiac Názov podujatia Miesto Rozpočet Poznámka 

Január - Novoročné  stretnutie 

primátora mesta 

s osobnosťami mesta 

 

- Návšteva  prvého  

občana  Mesta  Žiar nad 

Hronom 

 

- Ples seniorov v ES 

(moderovanie 

podujatia) 

 

Výstavná 

sieň 

 

 

 

 

 

Návšteva 

doma 

 

 

 

 

Estrádna 

sála 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis do Pamätnej 

knihy kvety, 

upomienkový dar 

prezentovanie 

domácej 

kultúry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spolupráca so 

ZO JDS, 

prezentovanie 

domácej 

kultúry  

Február - Oceňovanie 

najúspešnejších 

Estrádna 

sála 

moderátor- 500 €,   

hudobný  hosť, 

spolupráca s 

OŠaŠ 



12 

 

športovcov mesta za 

rok 2013 

účinkujúci - cca 

1500€, 

Zápis do Pamätnej 

knihy, 

propagácia – 20€ 

 

Marec Oceňovanie  učiteľov:  

Učiteľ na jednotku                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Estrádna 

sála 

hud. hosť- do 1600 

€,                                                                                                          

kvety,   

euroclipy + 

upomienkové 

darčeky pre 

ocenených - 400€ 

honorár pre DJ – 

200€ 

spolupráca 

s OŠaŠ, 

prezentovanie 

dom. kultúry 

 

 

 

 

Apríl 69. výročie oslobodenia 

mesta  

 

Námestie 

MS 

 spolupráca 

s OV SZPB     

 

Máj - 69.výročie ukončenia 

2. sv. vojny - Deň  

víťazstva  

 

-Koncert pre mamu  

 

 

-Deň  matiek   

 

 

- Prijatie  absolventov 

stredných škôl  

  

- Prijatie  darcov  krvi  

Námestie 

MS 

 

 

 

Divadelná 

sála 

 

 

DDaSS, 
Dom 

seniorov  

 

Obradná 

sieň 

 

 

 

Obradná 

sieň 

 

 

 

 

 

 

propagácia-20€,  

kvety pre prítomné 

mamy, 

Zápis do Pam. knihy 

 

Zápis do Pamätnej 

knihy, kvety 

 

Zápis do Pamätnej 

knihy 

 

 

 

Zápis do Pamätnej 

knihy 

spolupráca 

s OV SZPB  

 

 

 

spolupráca so 

ZUŠ 

Z.S.Parákovej 

 

 

 

 

 

 

 

spolupráca 

s ÚS SČK 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Jún -Prijatie  deviatakov zo 

ZŠ   

 

-Rozlúčka 

predškolákov 

s materskou školou – 

Sľub priateľstva. 

 

Obradná 

sieň 

 

 

 

Obradná 

sieň 

Zápis do Pamätnej 

knihy 

 

 

 

farebné pierka- 50€ 

Pamätný list – 20€ 

Zápis do Pamätnej 

knihy 

prezentovanie 

dom. kultúry   

 

 

August 70. výročie SNP  Socha L. 

Exnára 

 spolupráca 

s OV SZPB                                                                                                                                                                          
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Október -Mesiac  úcty  k  

starším   

 

-Program  pre  60,70,80 

a 90 ročných jubilantov 

mesta  

Domov 

dôchodcov 

 

Estrádna 

sála 

Zápis do Pamätnej 

knihy, 

kvety 

 

občerstvenie pre 

jubilantov -do 300€, 

poštovné-200€                                                                                                

hudobný hosť -do 

1200€                                                                                                                                       

hudobná skupina 

(tanečná zábava)-

300€ , výzdoba 

pódia  

 

prezentovanie 

dom. kultúry                                                                                                                                                                       

November -Pamiatka  zosnulých   

 

 

 

 

rozhlasová  

relácia  na  

mestský  

cintorín        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December -Prijatie  darcov  krvi                                                                                                       

 

-Vianočný program   

 

Obradná 

sieň 

 

 

DSS 

a  Dom 

seniorov 

Zápis do Pamätnej 

knihy 

 

 

Zápis do Pamätnej 

knihy 

spolupráca 

s ÚS SČK, 

prezentovanie 

domácej 

kultúry                                                                                                                                                                       

Priebežne Tradičné  občianske  

obrady  a rodinné  

slávnosti:                                                                                                                                

-uvítania  detí  do  

života,                                                                                                                    

-sobášne obrady,                                                                                                                                                                   

-občianske  pohreby,       

                                                                                                                                                          

na požiadanie:            -

návštevy jubilantov,                         

- životné jubileá    

občanov mesta,                    

-jubilejné sobáše... 

 - Všeobecný materiál 

(zahŕňa všetky 

obrady a slávnosti)   

Náklady na kvety, 

sviečky, drôtené 

upomienkové 

predmety, knihy: 

Naše dieťa, 

telegramy, 

darčekové koše  

1600€ 

 

Náklady na zápisy 

do Pamätnej knihy 

a detských kníh na 

uvítania, výzdoba 

pódia: 700 € 

(honorár pre 

výtvarníčku) 

 

Odmeny pre 

poslancov, členov 

ZPOZ, účinkujúcich 
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a ošatné sa nemení 

 

 

 

 

MESTSKÁ KNIŽNICA M. CHRÁSTEKA 
Ciele: 

Knižničný fond: 

 Pravidelné dopĺňanie knižného fondu knižnými novinkami 

 Predpokladaný počet nakúpenej literatúry je 400 titulov za cca 3000€  

 Predpokladaný počet objednaných titulov novín a časopisov je 18 v celkovej 

hodnote 1000€ 

Podujatia: 

 Organizovanie besied s rôznymi spisovateľmi 

 Organizovanie literárnych podujatí pre dospelých 

 Organizovanie literárnych podujatí pre deti a mládež 

 Projekty s inými organizáciami 

 

 

KINO HRON 

 
Ciele: 

 Od januára 2014 začne kino Hron fungovať opäť naplno. Po jeho zdigitalizovaní v r. 

2013 bude disponovať novou digitálnou premietacou technikou, ktorou sa zaradí medzi 

najmodernejšie kiná na Slovensku, schopné premietať najnovšie filmy v čase ich 

slovenskej premiéry a tým poskytnúť návštevníkom kina služby v rámci mestského 

kina, a tým dosiahnuť zvýšenie kvality kultúrneho a spoločenského života v meste a 

regióne, čo bude veľmi pozitívne hodnotené a ocenené jeho obyvateľmi, nakoľko za 

takouto kvalitnou projekciou chodia až do vzdialených kín vo Zvolene či Banskej 

Bystrici (25 - 45 km).   

 

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

piatky, soboty a nedele. Začiatky filmových predstavení budú o 19. hodine, pre deti a 

mládež o 17. hodine. Predpredaj a predaj vstupeniek bude v pokladni MsKC a v 

novinovom stánku na Námestí Matice Slovenskej, rezervácia vstupeniek bude možná 

aj cez internet. 

 

 Okrem premietania filmových noviniek je dôležitou súčasťou dramaturgického plánu 

na rok 2014 aj zameranie sa na filmy pre náročného diváka. Našim zámerom je 

prostredníctvom týchto filmov poskytnúť milovníkom filmového umenia i mládeži, 

zvedavej na náročnejšie diela súčasnej svetovej a hlavne európskej produkcie, možnosť 

uspokojiť potreby v tejto oblasti. 

 

 Kino Hron sa bude podľa požiadaviek dramaturgie podieľať aj na akciách MsKC ako 

napr: Deň detí, Kultúrne leto, Mikuláš, Vianoce v meste, ... Do dramaturgického plánu 

budú zaradené aj premietania pre školy podľa ich potrieb. 

 

 Zavedenie digitálnej technológie znamená revolučný prevrat predovšetkým pre 

návštevníkov kina. Ponuka kina sa časom rozšíri o možnosť zaraďovať do programu 
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napríklad hudobné koncerty, priame prenosy operných predstavení z New Yorku, 

Londýna, Milána ale aj priame prenosy športových podujatí, nehovoriac o premietaní v 

3D kvalite. 

 

 Pre čo najväčšie pohodlie divákov sa postupom času budú meniť aj sedadlá v kinosále 

za nové, pohodlnejšie, najneskôr do roku 2015, čo pre rok 2014 znamená hľadanie 

finančných prostriedkov. 

 

 Od začiatku fungovania zdigitalizovaného kina plánujeme zaviesť bufetové služby pred 

každým premietaním, aby sa vyhovelo nárokom návštevníkov kina. 

 

 

Predpokladané náklady na r. 2014: 

Vstupné sa bude pohybovať od 

3€ do 4,50€) 

 

počet filmov v mesiaci = min. 16  (4 filmy/1 

týždeň) 

   

       Návštevnosť 

kina 

Hrubé tržby Náklady Čisté tržby 

mesačné ročné mesačné ročné mesačné ročné 

50% 3 840 46 080 2 688 32 256 1 152 13 824 

80% 6 144 73 728 4 301 51 610 1 843 22 118 

       

        

Rozpočet k akciám kina na r. 2014: 

    Akcia Termín Náklady € 

Festival Jeden svet apríl požičovné za filmy (max) 70 

  

cestovné hostí 100 

Expedičná kamera jeseň autorský poplatok, propagácia 50 

kino v exteriéri leto požičovné za filmy (max) 280 

SPOLU 

 

cca 500 

 

 

 

ARCHEOLOGICKÁ EXPOZÍCIA, GALÉRIA J. POVAŽANA 
 

Súčasti: 

 archeologická expozícia– dopĺňanie expozície 

 etnografická expozícia– dopĺňanie expozície 

 stála expozícia Výber z tvorby Jula Považana 

 stála expozícia Štefan Moyses - muž slova a činu (inštalovaná v Pamätnej izbe)  

 Pamätná izba Štefana Moysesa  

 

Ciele: 

 stála  propagácia všetkých expozícií  
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 ošetrovanie krátkodobých a dlhodobých výpožičných zmlúv  

 ošetrovanie vypožičaných zbierok a depozitu všetkých súčastí, zabezpečovanie 

návštevnosti na základných a stredných školách  v meste 

 výskum svadobných zvykosloví, zbieranie informácií o živote ľudí v meste a okolí, 

etnografický výskum (zaznamenávanie spomienok starých Križanov na diktafón) 

 nadobúdanie ďalších historických predmetov do archeologickej expozície 

 spolupráca s inými organizáciami (Matica slovenská, Castrum Susol, základné 

a stredné školy) 

 účasť na archeologickom výskume v okolí 

 nová evidencia zbierkových predmetov 

 výstavy k tradičným sviatkom v roku 

 tvorivé dielne k zvykosloviam, prednášky 

 

Náklady na cestovné a tvorivé dielne: 200€ 

 

 

VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ 
Ciele: 

Výstavná činnosť  sa  orientuje na prípravu a realizáciu cca 6 - 8 domácich a 

putovných výstav tematicky zameraných na prezentáciu autorov z mesta a regiónu, 

oblasti histórie, archeológie, výtvarného umenia a pod., ktoré by pritiahli 

záujemcov k opätovným návštevám výstavných priestorov. Náročnosť výstav je 

odvodená od technických možností MsKC. 

 

 

Dramaturgia: 

 prezentácia  umelcov z oblasti výtvarného umenia, fotografie, textilnej tvorby 

 ponuka stáleho výstavného priestoru pre talentovaných mladých ľudí, ktorí svojou 

tvorbou reprezentujú naše mesto  

 predstavovanie jednotlivých odborov umeleckých škôl (základných a stredných) 

pôsobiacich v našom regióne (ZUŠ, ŠÚV, SSUŠ) 

 dovezené umelecké výstavy zamerané  na rozširovanie estetického cítenia detí, 

mládeže i dospelých 

 náučné interaktívne výstavy doplňujúce regionálnu výchovu alebo poznatky 

z histórie, geografie, prírodovedy  či iných záujmových oblastí na základe 

kontaktov a požiadaviek základných a stredných škôl v meste. 

 

 

Materiál a služby             2.220€          

            
VÝSTAVY: 

  

doprava, cestovné         100,00   

služobné cesty - výstavy, výmeny skúseností a pod.      50,00  

poštovné           50,00 

obnova obkladov vo výstavnej sieni (obrúsenie, náter)   500,00 

závesný systém (lišty, lanká, úchyty)     200,00 

vernisáže - občerstvenie        250,00 

pamiatkové predmety          50,00   

propagácia         100,00 
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materiál  na dielne        100,00 

odmeny na základe dohôd o vykonaní práce     200,00  

 

MÚZEUM: 

 

diktafón              60,00 

sklenené vitríny 2ks           100,00 

cestovné na výskumy v ZH a okolí          50,00 

akvizícia (nadobúdanie zbierk. predmetov)      200,00 

základné ošetrenie zbier. predmetov          50,00 

klipy             60,00 

výstavy (zapožičanie)        100,00 

 

 

MIESTNA KULTÚRA 
Ciele: 

 

 Poskytovanie priestoru pre umelecké realizovanie sa miestnej mládeže 

 Usmerňovanie mládeže pri poznávaní  kultúrnych žánrov a motivácia k aktívnemu 

zapájaniu sa do tvorivého diania v meste 

 Zviditeľnenie európskej informačnej siete Eurodesk a podpora mobility medzi 

mladými ľuďmi  

 Podpora aktívnej spolupráce umelcov, organizácií a inštitúcií v meste 

 Stála aktualizácia databázy umelcov pôsobiacich v meste a blízkom okolí Žiaru nad 

Hronom 

 Získanie dotácie MK SR – Program Kultúrne poukazy na rok 2014 


