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1. Príjmy a výdavky viacročného rozpočtu MsKC 
 

Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom na rok 2013 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 sčasti 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. 

 

Programový rozpočet Mestského kultúrneho centra na rok 2013 je navrhnutý ako 

vyrovnaný, t.j. rozdiel medzi príjmovou časťou rozpočtu a výdavkovou časťou je 0, a je 

zostavený v celých eurách. 

 

 

Časť I. Príjmy a výdavky viacročného rozpočtu rozpočtu MsKC 

  

1.1. Príjmy 

Položka Názov 

  

Návrh rozpočtu v EUR 

  2013 2014 2015 

200 Nedaňové príjmy  57918 57918 57918 

220 Administratívne a iné poplatky a platby  57918 57918 57918 

223 

Poplatky a platby zo vstupného na kult. 

podujatiach 51478 51478 51478 

223 Poplatky a platby zo vstupného kina HRON 5000 5000 5000 

223 Poplatky a platby Knižnica 1440 1440 1440 

310 Tuzemské bežné granty a transfery  368100 392396 399271 

312007 

Tuzemské bežné granty v rámci VS z rozpočtu 

obce 368100 392396 399271 

 Príjmy spolu 426018 450314 457189 

  

  

1.2. Výdavky 

600 Bežné výdavky 426018 450314 457189 

610 

Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné osob. 

vyrovnania 167840 180000 185095 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 67900 72155 73935 

630 Tovary a služby 190278 198159 198159 

631 Cestovné náhrady 100 100 100 

632 Energie, voda a komunikácie 8200 8500 8500 

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby 8200 8500 8500 

633 Materiál 23843 22793 22793 

633001 Interiérové vybavenie 500 1500 1500 
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633002 Výpočtová technika 1000 1900 1900 

633004 

Prev. stroje, prístroje, zariadenie, technika a 

náradie 5913 2963 2963 

633006 Všeobecný materiál 12000 12000 12000 

633009 

Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné 

pomôcky ... 4000 4000 4000 

633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 100 100 100 

633016 Reprezentačné  330 330 330 

634 Dopravné 1000 1000 1000 

634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 1000 1000 1000 

635 Rutinná a štandardná údržba 5400 5267 5267 

635002 Výpočtovej techniky 1000 1000 1000 

635004 

Prev. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a 

náradia 2000 2000 2000 

635006 Budov, objektov alebo ich častí 2400 2267 2267 

636 Nájomné za nájom  1000 1000 1000 

636002 

Prevádzkových strojov, prístrojov, techniky a 

náradia 1000 1000 1000 

637 Služby 150735 159499 159499 

637001 Školenia, kurzy, semináre, porady 5500 7098 7098 

637002 Konkurzy a súťaže - kultúrne podujatia 76463 80933 80933 

637003 Propagácia, reklama a inzercia 4000 6000 6000 

637004 Všeobecné služby 20750 20750 20750 

637012 Poplatky a odvody 11200 11200 11200 

637013 Naturálne mzdy 3718 3718 3718 

637014 Stravovanie 12000 12696 12696 

637015 Poistné 111 111 111 

637016 Prídel do sociálneho fondu 1993 1993 1993 

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 15000 15000 15000 

 Bežné výdavky spolu 426018 450314 457189 

 

 1.2. Výdavky kapitálové 

717002 Rekonštrukcia a modernizácia 7437 0 0 

 

 

Časť II. Finančné operácie 

2.1. Príjmové operácie 

453 

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich 

rokov 7437 0 0 

 

Príjmová časť 
 

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

 

Časť 1.1. Celkové príjmy  426018 

                  v tom:   

 Nedaňové 

príjmy 

Z toho: 57918 

  Kultúrne podujatia 50850€ (viď. 51478 



6 

 

rozpis dram.plán) a ZPOZ, služby 

628€ 

  Kino 5000 

  Knižnica 1440 

 Transfery  368100 

 

 

Časť 2.1. Príjmové operácie 7437 

 

Výdavková časť (rozpis položiek) 
 

Časť 1.2.   Bežné výdavky spolu 426018 EUR, z toho: 
610  Výdavky na mzdy – 21 zamestnancov 167840 

620  Výdavky na odvody z miezd a dohôd o vykonaní práce 

 

67900 

    

633001 Interiérové vybavenie  Vitríny – sklo múzeum 500 

    

633002 Výpočtová technika  1000 

  v tom:  

  Nákup nového PC 1 ks  (výmena zastaralého z r. 2004) 500 

  Nákup novej tlačiarne 2 ks 500 

    

633004 Prevádzkové stroje  5913 

  v tom :  

  Zvuk.procesor DBX266XS 9 (2 ks) 320 
  Equalizer  DBX1231 EQ (3 ks) 1080 
  mikrofóny SCHURE SM 58(3 ks) 400 
  Externé pódium (300€/1ks) 8ks 2700 
  Stan na pódium 1413 
    

633006 Všeobecný materiál  12000 

  v tom:  

  Tonery do tlačiarní 1400 

  Kancelárske potreby 1095 

  Batérie do mikrofónov 100 

  Čistiace a hygienické potreby 4300 

0 
  Materiál na opravy a údržbu – elektroinštal. 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 100 

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. 

5400 

636 Nájomné za nájom Pódiá, technika ... 1000 

637001 Školenia.... Výdavky na ubytovanie a stravu  umelcom na kult. pod., 

školenia a semináre pre zamestnancov MsKC  

5500 

637002 Kultúrne podujatia Viď tabuľka kultúrnych podujatí 76463 
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637003 Propagácia  4000 

  v tom:  

  Global - internet. stránka 180 €/mes. 2160 

  Spravovanie web stránky – GIBOX 143 €/1mes. 1716 

  Propagácia kult. podujatí 124 

    

637004 Všeobecné služby  20750 

  v tom:  

  Odvoz odpadov 2419 

  Čistenie a pranie (obrusy, rohože) 2635 

 

 

 

 

 

 

 

  Písanie panelov, telegramov a pamät. knihy pre ZPOZ 2001 

  Zdravotná služba CITY FEST 309 

  Grafické služby a foto služby 2733 

  Iné služby (dramaturgia,  kinematografia, producent, 

výroba propagačných materiálov, a pod.) 

10631 

    

637012 Poplatky... Bankové poplatky, SOZA, požičovné kino a i.. 11200 

637013 Naturálne mzdy Ošatné pre ZPOZ 3718 

637014 Stravovanie Stravovanie vlastných zamestnancov 12000 

637015 Poistné Knižnica – projekt internetizácie 111 

637016 Prídel do SF Povinný prídel do sociálneho fondu 1993 

637027 Odmeny OON.... Dohody o vykonaní práce  15000 

 

1.2. Výdavky kapitálové 

 717002 

 

Rekonštrukcia a 

modernizácia  

 

Klimatizácia Knižnica (3000€), bezbariérový vstup do 

knižnice 

 

7437 
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2. Plán a rozpočtované podujatia na rok 2013 
 

Por.č. 

Mesiac Rozpočtované akcie 

pre rok 2013 

  Celkové 

náklady                    

Predpokla

-daný 

príjem Vstupné 
očakávan

á účasť 

1 
18.1.2013 

Ples Žiarčanov 6000 3000 

20€ 

(tombola) 150 

2 
12.2.2013 

Fašiang v meste, 

Fašiangová veselica 2000 1000 5€/6€ 200 

3 
20.2.2013 

Športovec roka 2000 0 

bez 

vstupného   

4 23.2.2013 Detský karneval 1500 600 2 € 300 

5 
22.3.2013 

Deň učiteľov 2000 0 

bez 

vstupného   

6 
30.4.2013 

SkoroMájová veselica 2000 1600 

5€/6€ 

(tombola) 220 

7 
30.4.2013 

Stavanie mája, jarmok 700 0 

bez 

vstupného   

8 
apríl/júl 

Akcie v Opatovciach 1000 0 

bez 

vstupného   

9 
apríl/máj 

Tanečné súťaže TŠK 1400 1350 

so 

vstupným 500 

10 
máj 

Nórsky deň + 

konferencia 1000 1000 

v 

spolupráci   

11 
15.5.2013 

Deň matiek 700 0 

bez 

vstupného   

12 1.6.2013 Deň športu a zdravia  1000 200 2 € 100 

13 
1.6.2013 

Deň detí 2500 0 

bez 

vstupného   

14 
8.6.2013 

DDD - Deň dospelých 

detí 1300 500 2 € 250 

15 
jún 

Festival pivkárov 700 0 

bez 

vstupného   

16 

jún 

MS hokej - námestie 2000 200 

bez 

vstupného 

(stánkari)   

17 22.6.2013 Výstava psov 200 300 2 € 150 

18 
28.6.2013 World music fest - 

otvorenie leta 2000 0 

bez 

vstupného   

19 
28.7.2013 

Šášovské hradné hry 1000 0 

v 

spolupráci   

20 

jún -

september 
Kultúrne leto 2000 900 

bez 

vstupného 

(stánkari)   

21 10.8.2013 City fest 28000 10500 1€   
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(stánkari) 

22 
6.9.2013 

Big Day 200 0 

v 

spolupráci   

23 

14.9.2013 Babie leto - festival 

vína 

z 

kultúrneho 

leta 0 

bez 

vstupného   

24 28.9.2013 Agility súťaž - okresná 200 500 2 € 250 

25 9.10.213 Sitňan fest 3000 2500 6€/7€ 400 

26 

10-

12.10.2013 ZH jarmok 3500 0 

bez 

vstupného   

27 
30.10.2013 

Deň úcty k starším 1800 0 

bez 

vstupného   

28 31.10.2013 Halloween 2000 1000 3€/5€ 250 

29 
23.11.2013 

60. jubileum ZPOZ 800 0 

bez 

vstupného   

30 
6.12.2013 

Mikuláš v meste  3000 0 

bez 

vstupného   

31 
december 

Vianočka - folk, blues, 

jazz 1500 500 3-5€ 140 

32 
december 

Vianoce v meste 3000 500 

časť so 

vstupným   

33 
december 

Silvester + ohňostroj 1000 0 

bez 

vstupného   

34 priebežne Divadlo MsKC 800 100 1 € 100 

35   Malá scéna  MsKC 3000 1000 3 € 340 

36   Impro šou 1000 100 1 € 100 

37   Divadel.  produkcia 3 x 6000 11000 8€-13€ 1100 

38   Kino festivaly 2100 500 1 € 500 

39 
  

Made in ZH 1000 0 

bez 

vstupného   

40 
  Neplánované akcie a 

projekty 4000 2000 2€-7€ 900 

41   Hudobná produkcia 6000 9000 8€-12€ 800 

42 
  Divadelné predstavenia 

pre deti 1000 1000 1 € 1000 

    Spolu: 105900 50850   7750 
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Plán väčších podujatí na rok 2013 

 

Spoločenské večery, veselice 
V dramaturgii MsKC sú veselice neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho vyžitia. Sme 

jediným organizátorom takýchto podujatú na pôde mesta a ponúkajú nielen možnosť 

zatancovať si, ale zároveň aj uvidieť svojho obľúbeného umelca. Treba si uvedomiť, že 

keby neboli veselice, nemohli by sme priniesť vystúpenia spevákov pre seniorov, strednú 

generáciu ani pre mládež, pretože by sa nenaplnili sály. Väčšinou ide o sólo – half 

playback vystúpenia /najlacnejšie alternatívy/, ktoré nie sú celovečernou samostatnou 

produkciou. Každá jedna veselica umožní priniesť zakaždým niekoho zaujímavého, 

atraktívneho, ktorý pritiahne divákov ochotných zaplatiť vstupné. Bez veselíc by v Žiari 

nikdy nevystupoval M. David, P. Janu, D. Janda, Moravanka, J. Černý a pod. Doposiaľ 

sme nemali vytvorený priestor na programy pre mládež. Práve nové podujatia Halloween 

a Big Day, ktoré svojimi témami a komerčnými termínmi priťahujú mládež,  poskytnú 

priestor pre zaujímavé hud. vystúpenia aktuálnej tanečnej, popovej či hip-hopovej scény. 

 

Ples Žiarčanov 

Podtitul: Dobrá partička 
Termín: 18. Január 2013 /piatok/ 

Čas: 19.00 – 03.00 h 

Odporúčané vstupné: 20 € (predpoklad 150 ľudí) 

Rozpočet:    

náklady:        6000€   

Honoráre umelcov Latinák, Čekovský:  2200 € 

Hudobná skupina:           600 € 

DJ:             200 € 

Catering:        3000 € 

Predpokladaný príjem /vstupné, tombola/:    3000€ 

 

Popis:  

To čo Mestský ples vždy odlišovalo od ostatných plesov v meste bol program. Vždy bol 

plný aktuálnych a populárnych hviezd. Dnes však musíme urobiť program tak, aby jeho 

náklady boli zaplatiteľné zo vstupeniek, čo zároveň znamená, že vstupné musí byť v takej 

výške, aby si ho záujemcovia mohli dovoliť. Diváci si vstupenky kúpia vtedy, keď 

v programe budú takí umelci, ktorých majú radi, ktorých poznajú. Preto sme do programu 

vybrali najobľúbenejšieho moderátora a zabávača Lukáša Latináka a hudobného hosťa 

Mariána Čekovského – obaja z Partičky. Partička je v súčasnosti fenoménom, ktorý 

vypredáva sály. My sme Partičku nezaradili do dramaturgie prvého polroku, aby sme ju 

mohli dať takýmto spôsobom do programu plesu. Moderátor aj hud. hosť v krátkych 

moderátorských vstupoch budú uvádzať aj zabávať. Súčasťou večera nebude žiaden 

koncert. Jedna kvalitná plesová hudobná skupina a jeden DJ sa postarajú o dobrú tanečnú 

zábavu so zvýšeným počtom tanečných kôl. Samozrejmosťou bude polnočná tombola, ale 

i tanečné vstupy TŠK Stella. Najdôležitejšou zložkou priamo na akcii je občerstvenie 

(švédske stoly), catering. Ten nedokážeme zabezpečiť vo vlastnej réžii a budeme hľadať 

dostupné služby profesionálov ihneď po schválení návrhu akcie. Myslíme si, že 

najideálnejšia forma občerstvenia sú: welcome drink, nealko na stole, káva a švédske stoly. 

V minulosti catering viackrát zlyhal na podávaní večerí. Zmenou prejde aj forma 

stolovania, kde 6  a 10 miestne stoly nahradia 4 a 8 miestne. Pôjde viac o spoločenský 

zábavný večer, než o noblesný ples. 
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Fašiangová veselica 

 
Tradičná ľudová veselica spojená s polnočným pochovávaním basy a atraktívnym 

hudobným hosťom skupinou Lojzo. 

 

Termín: 12. 2. 2013   

Čas: 19.00 – 03.00 h 

Odporúčané vstupné: 5 € v predpredaji / 6 € na mieste (predpoklad 200 ľudí) 

Rozpočet:   náklady:        2000€  

Honorár Lojzo:   1200 € 

Honorár ostatných účinkuj.:    200 € 

Catering:       600 € 

Predpokladaný príjem /vstupné, tombola/:     1 000 € 

 

SkoroMájová veselica 

 
Obľúbená veselica pre strednú a staršiu generáciu s hudobným programom slovenských 

a českých piesní v podaní domácej skupiny ZH Band a hudobného hosťa – skupiny 

Taktici. 

 

Termín: 30. 4. 2013 

Odporúčané vstupné: 5 € v predpredaji / 6 € na mieste (predpoklad 220 ľudí) 

Rozpočet:   náklady:        2 000 € 

Honorár skupiny Taktici:    1000 € 

Honorár skupiny ZH Band:   200€ 

DJ, zvuk. a svetelná technika:   200 € 

Catering:     600 € 

Predpokladaný príjem /vstupné, tombola/:             1 600 € 

 

Halloweenská párty 

 
Strašidelná tanečná párty v kostýmoch pre mládež a strednú generáciu s vystúpením 

populárneho speváka /v jednaní/. 

 

Termín: 31. 10. 2013   

Čas: 20.00 – 03.00 h 

Odporúčané vstupné: 3 € v predpredaji / 5 € na mieste (predpoklad 250 ľudí) 

Rozpočet:   náklady:       2 000 € 

Honorár hud. hosťa:  1500 € 

DJ, zvuk, svetlo:  300 € 

Výzdoba, darčeky:   200 € 

Predpokladaný príjem /vstupné, tombola/:    1 000 € 

 

SVETOVO – world music fest 
Zahájenie Žiarskeho leta 

Termín: jún 2013  

Čas: celý deň na námestí 

Odporúčané vstupné: bez vstupného 

Rozpočet:   náklady:       2000€ 
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Popis: Festival ponúkne stretnutie rôznych kultúr, národov a umenia. Výstava, hudobné 

vystúpenia umelcov z rôznych kútov sveta, workshopy, besedy. Prezentácia slovenského 

i svetového folklóru, tradícií, zvykov a zaujímavostí. Festival bude prebiehať po celý deň 

na Námestí Matice slovenskej, súčasťou neho budú aj sprievodné podujatia ako napr. 

varenie tradičných jedál, jazykové okienka, prezentácia krajín, národov, súťaže, kvíz, či 

komerčná ponuka cestovných kancelárií. Cieľom je priniesť svet do nášho mesta. Podujatie 

bude časovo prispôsobené tak, aby sa ho mohli zúčastniť aj školy so študentmi 

 s pokračovaním až do večerných hodín. 

 

BABIE LETO – festival vína 
Ukončenie Žiarskeho leta 

Termín: september 2013  

Čas: celý deň na námestí 

Odporúčané vstupné: bez vstupného 

Rozpočet:   náklady:  Akcia bude hradená z rozpočtu Žiarskeho kultúrneho leta 

Popis: Festival vína bude prehliadkou regionálnych vinárov spojený s ochutnávkou vína, 

ukážkou stáčania, lisovania, ale i someliérskych zručností. Súčasťou podujatia budú 

folklórne vystúpenia, súťaže, ...  

 

3. Ciele a zámery úsekov v roku 2013 
  

ZPOZ 
Ciele: 

 Pri príležitosti 60. výročia vzniku ZPOZ pripraviť slávnostné prijatie  súčasných aj 

bývalých členov ZPOZ v Obradnej sieni – spojené s recepciou a tanečnou zábavou 

v Estrádnej sále. (23.11.2013) 

 V spolupráci s LDO ZUŠ pripraviť nový projekt – program na uvítania detí do 

života v téme: Rozprávkoví škriatkovia 

 V spolupráci so ZUŠ Z. S. Parákovej pripraviť nový projekt Koncert pre mamu pri 

príležitosti Dňa matiek, ktorý nahradí doterajšie prijatie matiek v Obradnej sieni.                                                                       

V prípade navýšenia rozpočtu – do 3300 € prečalúnenie kresiel v Obradnej sieni. 

(Opotrebovanosť kresiel za 25 ročné používanie.) 

 Výzdoba  Obradnej siene:                                                                                                                               

- obnova kvetinovej dekorácie,                                                                                                                          

-  v  spolupráci  s drotárkou  zhotovenie svadobnej party  z drôtu nad obradný stôl  

 Naďalej pokračovať vo vysokom štandarde  tvorby  príhovorov a poézie na 

slávnostné obrady a slávnosti. (ZPOZ v Žiari nad Hronom je Združením ZPOZ na 

Slovensku veľmi pozitívne hodnotený  v tvorbe autorských príhovorov, poézie  

a scenárov programov.)  

 

PLÁN  ČINNOSTI  ZPOZu   NA  ROK  2013 

Mesiac Názov 

podujatia 

Miesto Rozpočet Poznámka 

Január - Novoročné  

stretnutie 

primátora 

mesta 

s osobnosťami 

Výstavná 

sieň 

 

 

 

 prezentovanie 

domácej 

kultúry 
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mesta 

 

- Návšteva  

prvého  občana  

Mesta  Žiar nad 

Hronom 

 

- Ples seniorov 

v ES 

(moderovanie 

podujatia) 

 

 

Návšteva 

doma 

 

 

 

 

Estrádna 

sála 

 

 

 

 

 

 

 

spolupráca so 

ZO JDS, 

prezentovanie 

domácej 

kultúry  

Február - Oceňovanie 

najúspešnejších 

športovcov 

mesta za rok 

2012 

Divadelná 

sála 

moderátor- 500 €,  

Bikeshow-300€,                                                                 

hudobný  hosť- do 1200€ 

 

spolupráca s 

OŠaŠ 

Marec Oceňovanie  

učiteľov:  

Učiteľ na 

jednotku                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Estrádna 

sála 

hud. hosť- do 1500 €,                                                                                                          

kvety + euroclipy + 

upomienkové darčeky pre 

ocenených-300€ 

spolupráca 

s OŠaŠ, 

prezentovanie 

dom. kultúry 

 

 

 

 

Apríl 68. výročie 

oslobodenia 

mesta  

 

Námestie 

MS 

 spolupráca 

s OV SZPB     

 

Máj - 68.výročie 

ukončenia 2. 

sv. vojny - Deň  

víťazstva  

 

-Koncert pre 

mamu  

 

-Deň  matiek – 

Slnečnica  

 

 

- Prijatie  

absolventov 

stredných škôl  

  

- Prijatie  

darcov  krvi  

Námestie 

MS 

 

 

 

 

Divadelná 

sála 

 

 

Domov 

dôch. Dom 

seniorov  

 

Obradná 

sieň 

 

 

 

Obradná 

sieň 

 

 

 

 

 

propagácia-20€,  

kvety pre prítomné 

mamy- 

130 €, výzdoba pódia-

100€ 

spolupráca 

s OV SZPB  

 

 

 

spolupráca so 

ZUŠ 

Z.S.Parákovej 

 

 

 

 

 

 

 

spolupráca 

s ÚS SČK 
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Jún -Prijatie  

deviatakov zo 

ZŠ   

 

-Rozlúčka 

predškolákov 

s materskou 

školou – Sľub 

priateľstva. 

 

Obradná 

sieň 

 

 

Obradná 

sieň 

 

 

 

farebné pierka- 50€ 

Pamätný list – 20€ 

 

prezentovanie 

dom. kultúry   

 

 

August 69. výročie 

SNP  

Socha L. 

Exnára 

 spolupráca 

s OV SZPB,                                                                                                                                                                         

Október -Mesiac  úcty  

k  starším   

 

-Program  pre  

60,70,80 a 90 

ročných 

jubilantov 

mesta  

Domov 

dôchodcov 

 

Estrádna 

sála 

 

 

 

občerstvenie pre 

jubilantov -do 300€, 

poštovné-200€                                                                                                

hudobný hosť -do 1000€                                                                                                                                       

hudobná skupina (tanečná 

zábava)-300€  

 

prezentovanie 

dom. kultúry                                                                                                                                                                       

November -Pamiatka  

zosnulých   

 

 

 

-Protiklady 

života - 

slávnostné 

prijatie 

súčasných aj 

bývalých 

členov ZPOZ 

pri príl.   60. 

výročia ZPOZ  

rozhlasová  

relácia  na  

mestský  

cintorín        

 

Obradná 

sieň 

       + 

Estrádna 

sála 

(slávnostná 

recepcia a 

tanečná 

zábava) 

 

 

 

 

 

800€ - slávnostná 

recepcia + spomienkové 

darčeky + pozvánky 

 

 

 

 

 

 

prezentovanie 

domácej 

kultúry     

 

             

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

December -Prijatie  

darcov  krvi                                                                                                       

 

-Vianočný 

program   

 

Obradná 

sieň 

 

 

DSS 

a  Dom 

seniorov 

 spolupráca 

s ÚS SČK, 

prezentovanie 

domácej 

kultúry                                                                                                                                                                       

Priebežne Tradičné  

občianske  
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obrady  

a rodinné  

slávnosti:                                                                                                                                

-uvítania  detí  

do  života,                                                                                                                    

-sobášne 

obrady,                                                                                                                                                                   

-občianske  

pohreby,       

                                                                                                                                                          

na požiadanie:            

-návštevy 

jubilantov,                         

- životné 

jubileá    

občanov mesta,                    

-jubilejné 

sobáše... 

 

 

 

MESTSKÁ KNIŽNICA M. CHRÁSTEKA 
Ciele: 

Knižničný fond: 

 Pravidelné dopĺňanie knižného fondu knižnými novinkami 

 Predpokladaný počet nakúpenej literatúry je 400 titulov cca 3600€.  

 Predpokladaný počet objednaných titulov novín a časopisov je 18 v celkovej 

hodnote 1200€. 

Podujatia: 

 Organizovanie besied s rôznymi spisovateľmi 

 Organizovanie literárnych podujatí pre dospelých 

 Organizovanie literárnych podujatí pre deti a mládež 

 Projekty s inými organizáciami 

 

Spolu náklady na nákup novej literatúry+ periodiká:  cca 4800 € 

Cestovné náklady, workshopy a odborné semináre: 100€ 

 

 

KINO HRON 
Ciele: 

Cieľom kina v r. 2013 bude ponúkať širokej verejnosti rôzne žánre filmov podľa hracieho 

profilu kina tak, ako doteraz a zároveň priniesť nové, zaujímavé akcie/podujatia, napr.: 

 

 premietanie pre určité skupiny divákov 

premietanie pre najmenších (rozprávky), pre starších (čiernobiele pamätné filmy), 

pre fanúšikov hudby (záznamy z koncertov svetových kapiel, životopisné filmy 

kapiel), ... 

v rámci bežného programu premietania kina 
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 filmové maratóny 

celodenné premietanie filmov, ktoré majú viac častí (napr. Harry Potter 1 - 7, Star 

Trek 1 - 5, Batman, ...) 

 

 kino–amfiteáter (leto) 

premietanie kina sa v letných mesiacoch presunie do exteriéru mesta, kde sa na 

nafukovacom plátne budú v nočných hodinách premietať filmy pod holým nebom 

priestory: kúpalisko, námestie, zimný štadión, priestor za MsKC 

 

 auto-kino (leto) 

premietanie na nafukovacom plátne na parkovisku pre divákov v zaparkovaných 

autách 

 

Okrem toho priniesť rôzne filmové festivaly: 

 

 Ozveny Festivalu Jeden svet (jar) 

kultúrno-vzdelávacie podujatie zaoberajúce sa ľudsko-právnymi a globálnymi 

témami 

téma premietaných filmov: protesty v rôznych krajinách sveta, ktoré sa udiali v r. 

2012 

sprievodné podujatia: koncerty, diskusie, výstavy fotografií, prezentácie 

 

 Dozvuky festivalu Tell It Quick (leto) 

prehliadka víťazných amatérskych krátkych filmov zo slovenskej produkcie 

prednáška o filmových chybách 

prezentácia absolventov umeleckých škôl (divadelných, filmových) 

diskusie, workshopy 

 

 Barbakan (leto/jeseň) 

medzinárodný hudobno-filmovo-výtvarný festival zameraný na prezentáciu EU 

produkcie, prinášajúci na Slovensko kvalitnú súčasnú hudbu a súčasný film 

tento festival prinesieme v menšej podobe aj u nás 

 

 Expedičná kamera (jeseň) 

prehliadka najlepších outdoorových filmov uplynulej sezóny (horolezecké, 

vodácke, turistické filmy) 

prezentácie cestovateľov 

výstava, tombola, diskusie 

 

 Medzi nebom a zemou (jeseň) 

filmový festival so športovou tematikou 

koncerty, diskusie, prednášky 

 

 Zem – voda – vzduch (jeseň) 

festival amatérskych športových filmov a prezentácii o adrenalínových športoch 

 

 Projekt 100 (jeseň + zima) 

premietanie artových filmov v rámci bežného programu premietania kina (filmov 

pre náročnejšieho diváka), ktoré formujú dejiny svetového filmu 
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 Rôzne iné festivaly, napr. fest animovaných, študentských, či krátkych filmov alebo 

filmov o ochrane a tvorbe životného prostredia 

 

 

Jedným z cieľov ostáva aj digitalizácia kina. V roku 2012 Audiovizuálny fond nevyhovel 

našej žiadosti o finančný príspevok na digitalizáciu z dôvodu slabého spolufinancovania 

z našej strany. V roku 2013 sa však chystajú zmeny v nastavených podmienkach pre 

získanie tejto finančnej dotácie a preto sa opäť budeme usilovať o získanie príspevku 

a úspešne zmodernizovať naše kino, aby sme mohli verejnosti prinášať aktuálne filmy 

včas, vo vyššej kvalite a väčšom množstve. 

 

Rozpočet k akciám kina na r. 2013 

    Akcia Termín Náklady € 

Ozveny festivalu Jeden svet apríl požičovné za filmy (max) 40 

  

cestovné hostí 50 

Dozvuky festivalu Tell It Quick leto cestovné organizátora 150 

Barbakan leto/jeseň honoráre kapiel/hostí/účinkujúcich 500 

    požičovné za filmy (max) 100 

Expedičná kamera jeseň autorský poplatok 33 

Športový festival jeseň honoráre kapiel/hostí/účinkujúcich 500 

    požičovné za filmy (max) 100 

iné festivaly 

 

v závislosti od dramaturg. plánu 500 

    príp. požičovné za filmy (max) 100 

SPOLU 

 

cca 2.100 

     

 

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  

 Pamätná izba Štefana Moysesa – dopĺňanie expozície  

 

Ciele: 

 stálu propagácia všetkých expozícií  

 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) 
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 výstava zvykoslovia k vianočným sviatkom 

 účasť na archeolog. výskume v lokalite H. Dúbrava, S. Kremnička, Šibeničný vrch 

 nová evidencia zbierkových predmetov 

 výstava čepcov a šatiek 

 výstava fajok v spolupráci s Mgr. Petrom Mosným 

 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 slovenských 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. 

 

Náklady na prevoz a prenájom: 500€ 

 

 

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 2013 

 

 


