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1. Informácia o činnosti Mestského kultúrneho 

centra za rok 2014 

 

 
 

Zmeny a novinky v MsKC v roku 2014 
 

 Krst DVD Hron- V rámci podpory miestnej kultúry sme vytvorili priestor na 

nahrávanie tvorby folklórneho súboru HRON. 

 Získali sme povolenie na vyberanie kultúrnych poukazov. 

 Z dotačného systému MK SR knižnica získala v dvoch projektoch počítačovú 

techniku , a knižnica získala nových sponzorov na nákup kníh. 

 Spustenie zdigitalizovaného kina Hron. 

 Vytvorenie informačných tabúľ na pokračovanie Svätokrížskeho náučného 

chodníka. 

 Výmena umývadiel a batérii v ženských WC – skultivovanie dámsky toaliet.  

 Výmena koberca v divadelnej sále a na balkóne. Vymaľovanie balkónovej 

chodby 
 Získanie finančného daru z Nadácie ZSNP a Slovalco. 

 Obradná sieň sa výrazne zatraktívnila prostredníctvom drôtenej svadobnej party -

najväčšia parta na Slovensku a pravdepodobne aj v Európe a vo svete.   
 Začalo sa s prečalúnením kresiel v obradnej sieni  

 Niektoré tradičné podujatia sme upravili a  vytvorili nové. 

 Vytvorilo sa CD Vianočných piesní s motívom nášho regiónu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mestská knižnica Michala Chrásteka 
 

Návštevnosť knižnice a počet výpožičiek priamo súvisia s kvalitou knižničného 

fondu a množstvom knižných noviniek.  

 

Novinky: 

 

 V snahe získať mimorozpočtové finančné zdroje  na nákup novej  literatúry 

vypracovala knižnica  projekt v rámci dotačného systému MK SR. Grant 

dotačného programu Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií podprogram 

Akvizícia knižníc MK SR podporilo sumou 1 200 €.  Knižnica sa na 

spolufinancovaní projektu podieľala 5 % účasťou z prostriedkov získaných od 

mesta. Z týchto prostriedkov knižnica zakúpila 151 titulov. 

 Z dotačného systému MK SR knižnica získala v dvoch projektoch počítačovú 

techniku . V projekte „Technika pre knižnicu aj čitateľov„  to bolo  900 €,  z 

čoho sa zakúpil stolový počítač, 2 kusy laserových tlačiarní,  LCD monitor, 2 kusy 

čítačiek čiarových kódov,  multifunkčné zariadenie, 2 kusy laminovacích zariadení.  

Z  projektu „Technika na skvalitnenie kolektívnych podujatí“ získala 855 € na 

zakúpenie dataprojektora, notebooku a premietacieho plátna. 

 Knižnicu finančne podporila aj firma Bring Trucking a.s. zo Žiaru nad Hronom 

sumou 300 € na zakúpenie 37 titulov. 

 Z prostriedkov vyčlenených mestom knižnica zakúpila 324 titulov za 2722,67 €. Z 

vyčlenených prostriedkov z mestského rozpočtu nakupuje knižnica pravidelne 

mesačne aj periodiká. Nákup periodík, ktorý zahŕňa dennú tlač a časopisy 

predstavoval v uplynulom roku 1280,65 €.  

 Mnoho obyvateľov mesta Žiar nad Hronom sa aktívne zapojilo do celoslovenskej 

výzvy Jednu knihu ročne a našej knižnici  darovalo 240 kníh v celkovej hodnote 

2263,32 €. 
 Celkovo sme v minulom roku získali do knižničného fondu 752 knižných titulov. 

 Knižnica sa snaží pri nákupoch využívať mnohé rabaty a zľavy. V roku 2014 sa na 

rabatoch podarilo ušetriť až  867 €. Skutočná cena zakúpených kníh predstavovala 

5090,02 €,  pričom náklady knižnice boli 4222,67 €.  

 

 

V knižničnom fonde sa ešte stále nachádzajú knihy, o ktoré už medzi čitateľmi nie je 

záujem pre ich zastaranosť, preto knižnica pravidelne staré tituly vyraďuje. V minulom 

roku sme takto vyradili 560 kníh zo skladových priestorov. Boli to hlavne publikácie 

vydávané v 60. a 70. rokoch, veľmi poškodené alebo dlhodobo nepožičiavané dokumenty. 

 

Od 18.5.2012 využíva knižnica program na zasielanie Upomienok a Oznámení o 

rezervácii dokumentu elektronicky. Počet upomienok sa znížil aj zavedením služby 

Pripomienka, ktorá e-mailom upozorní na končiacu sa výpožičnú dobu a čitateľ si môže 

výpožičku predĺžiť elektronicky alebo telefonicky. Zasielanie upomienok a rezervácií 

telefonicky alebo poštou využívajú hlavne starší čitatelia bez prístupu k internetu. 

 

Rok 2012 2013 

 

2014 

Upomienky poštou 

 

751 392 146 

Upomienky e-mailom 119 765 918 



 

Oznam o rezervácii 

 e-mailom 

201 893 956 

Oznam o rezervácii SMS 

 

416 59 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. 

 

Číselné ukazovatele činnosti knižnice:  

UKAZOVATEĽ Mer.jedn. Rok 2013  

Knižničný fond kn.j.   

Celkový stav KF kn.j. 30065 30259 

Literatúra pre dospelých kn.j. 21794 19128 

Literatúra pre deti kn.j. 8271 8270 

Sklad kn.j.  2861 

Ročný prírastok KJ kn.j. 1051 752 

Z toho:  kúpa:  366 335 

              dar  217 240 

              sponzor  376 37 

              MK SR  92 140 

Počet dochádzajúcich 

periodík 

 23 18 

Výpožičky    

Celkový počet kn.j. 55848 57645 

Literatúra pre dospelých kn.j. 38963 39821 

Literatúra pre deti kn.j. 8634 8380 

Výpožičky periodík kn.j. 8251 9444 

Výpožička na čitateľa  2,47 2,74 

Čitatelia    

Registrovaní používatelia osoba 1959 1907 

Z toho: dospelí čitatelia osoba 1351 1305 

             deti osoba 608 602 

návštevníci osoba 25448 23022 

Ďalšie činnosti    

MVS kn.j. 149 139 

M MVS kn.j. 0 0 

Internetové služby osoba 4462 3429 

Kolektívne podujatia podujatie 131 120 

Počet účastníkov osoba 2925 2776 

Počet vybavených 

rezervácií 

osoba 1020 1173 

Počet registrovaných 

informácií 

osoba 5518 5725 

Využitie www katalógu, 

počet vyhľadávaní 

osoba 158138 83398 

Využitie www katalógu, 

počet vstupov 

osoba 6447 5748 



 Pre detských čitateľov Mestská knižnica zorganizovala 120 kolektívnych podujatí, 

na ktorých sa zúčastnilo 2 776 žiakov zo všetkých žiarskych základných a 

materských škôl.  

 Ďalej organizovala besedu pre deti so spisovateľkou Martou Hlušíkovou, pre 

dospelých s Denisou Ogino a pre žiakov druhého stupňa Zuzkou Šulajovou.  

 Tiež sa zapojila do celoslovenských podujatí Celé Slovensko číta deťom a  

čitateľského maratónu Čítajme si organizovanom v  spolupráci s Linkou detskej 

istoty. 

 Pracovníčky MsK sa  aktívne zúčastňujú školení, seminárov a workshopov 

súvisiacich s náplňou ich práce. V roku 2014 to boli: 

 Deň knihovníkov Banskobystrického kraja v Krajskej knižnici Ľudovíta 

Štúra vo Zvolene, na ktorom bola naša kolegyňa Božena Kaššová ocenená za 

dlhoročnú prácu pre slovenské knihovníctvo. 

 Dni verejných knižníc v SNK v Martine, 

 Tvorivé čítanie v  Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi. 

 

Kultúrno- spoločenské podujatia (bez vstupného) 

  Mesiac  Názov podujatia Počet 

poduj

atí 

Miesto Počet 

účastní

kov 

Počet 

účastníkov v 

mesiaci 

január Rozprávky o psíčkovi a mačičke 1 MsK 20  

 

 

 

 

240 

Čarovanie s fantáziou 4 MsK 96 

Zuzanka Hraškovie 2 MsK 41 

Zverinec na 7.poschodí 1 MsK 20 

Dobrodružstvá na polici 3 MsK 63 

február Jedna bodka, dve bodky 1 MsK 20  

 

 

 

375 

Vráťme deťom rozprávky 10 MsK 183 

Celé Slovensko číta deťom – celoslovenské 

podujatie 

 

1 

MsKC  

150 

Aprílový Hugo 1 MsK 22 

marec Bublinkové rozprávky- beseda s Martou 

Hlušíkovou 

 

1 

MsKC  

120 

 

 

 

 

 

 

 

408 

Rozprávkové všeličo 

 

1 MsK 20 

Zavri očká, rozprávka ťa počká  

8 

MsK  

142 

Stretnúť knižku každý deň 3 MsK 56 

Marec mesiac knihy – beseda v škole  

1 

 

I.ZŠ 

 

70 

apríl 

 

Čítanie, to je teda zážitok - Prvácka 

pasovačka 

 

10 

MsK  

195 

 

 

 

 

 

 

333 

Osmijanko sa vracia 1 MsK 20 

Stretnúť knižku každý deň 2 MsK 33 

Sushi v dushi – beseda s Denisou Ogino 1 MsK 45 

Zavri očká, rozprávka ťa počká  

2 

 

MsK 

 

40 

máj Putovala rozprávka svetom 2 MsK 33  



Nerušte ma, čítam 3 MsK 47  

 

 

 

 

 

308 

 Za pokladom kapitána Červenofúza  

3 

MsK 61 

Moja kamarátka encyklopédia  

3 

 

MsK 

 

60 

Maľovaná cesta do rozprávky 

 

 

6 

 

MsK 

 

107 

jún Čítajme si – čitateľský maratón 1 MsK 65  

 

 

 

 

 

 

174 

Maľovaná cesta do rozprávky  

1 

 

MsK 

 

17 

Z rozprávky do rozprávky  

2 

 

MsK 

 

40 

Pátraj s nami 1 MsK 20 

Bájky ako ich nepoznáme 2 MsK 32 

september Aprílový Hugo 

 

2 MsK 36 36 

Október Beseda so Zuzkou Šulajovou 2 MsKC 170  

 

 

 

 

335 

Rozprávky na pekné snívanie 1 MsK 22 

Tŕnistá cesta životom 4 MsK 82 

Maľovaná rozprávka 1 MsK 18 

S Nosom Dlhonosom na cestách 2 MsK 43 

november Naša mama je bosorka 1 MsK 20  

 

 

 

 

 

 

339 

Námorník Kapko Dierka 10 MsK 166 

S Nosom Dlhonosom na cestách 1 MsK 22 

Ako išlo vajce na vandrovku 1 MsK 22 

Narodila sa knižka 1 MsK 22 

Tŕnistá cesta životom 1 MsK 18 

Zuzanka Hraškovie 3 MsK 55 

Hľadám lepšiu mamu 1 MsK 14 

december Prečo šumí les 8 MsK 156  

 

228 
Vianočná knižka sa otvára 2 MsK 42 

Tajomstvá spoza dverí 1 MsK 30 

  

Spolu 

 

120 

  

2776 

 

2776 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výstavná činnosť  

Archeologická expozícia, Galéria Júliusa Považana   
 

Novinky a prínosy: 

 zrealizovanie podkladov n a výrobu informačných tabúľ na pokračovanie 

Svätokrížskeho náučného chodníka – príprava textov, zabezpečenie agátového 

dreva na stĺpiky, rozmiestnenie tabúľ, dohodnutie inštalácie s pracovníkmi TS 

 dodanie podkladov z histórie  pri príprave voľného pokračovania brožúrky My 

Žiarčania 

 zber informácií o Svätom Kríži nad Hronom   

 

Ďalšia činnosť a priority:  

 

1. Archeologická expozícia: 

 práca v depozite múzea, evidencia zbierkových predmetov, označenie a ošetrovanie 

zbierkových predmetov, 

 zozbieranie a poskytnutie odborných informácií o významných návštevách v 

kaštieli vo Svätom Kríži -  portréty sú zavesené v expozícii múzea, 

 hľadanie nových zbierkových predmetov z nášho regiónu, oslovenie ich majiteľov, 

popis, zmluvy,  

 spolupráca s Mgr. Mosným (konzultácie ohľadne dôveryhodnosti historickej 

informácie a jej zdroja), 

 zber informácií o Svätom Kríži nad Hronom  od posledných  pamätníkov pre ďalšie 

spracovanie (nahrávanie p. J. Pavla narodeného v r. 1929), 

 zber informácií o mestskej časti nazývanej "Súhrada" za účelom plánovaného 

doplnenia historických informácií na dvoch tabuliach náučného chodníka, 

 zber informácií o Sv. Kríži potrebných k historicko-náučnému chodníku v Žiari, 

zostavenie odborného textu  na tabuliach, výber najvhodnejšieho miesta osadenia 

tabúľ,  

 vytvorenie informačnej brožúrky pre verejnosť (Projekt Svätokrížsky náučný 

chodník), 

 hľadanie ľudí ochotných na nahrávanie, vytvorenie kontaktov,  nahrávanie 

pamätníkov, 

 odborný výklad pre žiakov v expozíciách na požiadanie, 

 sprevádzanie v expozícii múzea a pamätnej izbe Š.Moysesa, 

 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, 

 spolupráca s Klubom jednoty a Klubom dôchodcov v ZH 

 nahrávanie zvykoslovia v ZH a okolí, 

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

 účasť na archeologickom výskume v parku Š.Moysesa, 

 vyhotovenie štítkov k nálezom, 

 príprava výstavy z tradičných ručných prác k Veľkej noci,  

 poskytovanie rozhovorov a písanie článkov do novín na spropagovanie múzea, 

 zabezpečenie výstavy k 70. výročiu  SNP z Banskej Bystrice, 

 pomoc pri inštalácii výstav a organizácii kultúrnych podujatí v MsKC. 

 

 



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

– muž ducha a činu): 

 zabezpečovanie návštev škôl,  spolupráca s  MO MS. 

  

 3. Galéria Júliusa Považana: 

 výber z tvorby insitného maliara zachytávajúci kolorit života starých Križanov – 

propagácia na webstránke mesta, MsKC. 

 

4. Výstavná činnosť:  

 príprava a realizácia autorských a dojednaných výstav tematicky zameraných na  

prezentáciu autorov z mesta a regiónu  (výtvarné umenie,  umelecká fotografia), 

 výstavy z oblasti histórie, archeológie, prírodovedy, geografie  a pod. , 

 spolupráca s BBSK–POS, MO MS, OZ,  múzeami a galériami na Slovensku, 

 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 

 

Leonardo Lacher - autorská 

výstava kubánskeho umelca 

15.11. 13- 

15.01.14 

Výstav. 

sieň 

Pokračovanie 

z min. roku 

      38 

Bez vstupného 

JARNÝ SALÓN 2014 - 
regionálna výstava výtvarnej 

neprofesionálnej tvorby   

6.2. – 3.3. Výstav. 

sieň 

    248 Garant: BBSK - 

POS Žiar n./Hr. 

Bez vstupného 

Motýlia krása –  panelová 

entomologická výstava 

a exponáty  Jaroslava Kúdelu 

a Miloša Machálika 

10.3. – 

15.4. 

 

Výstav. 

sieň 

   700 SMOPAJ Lipt. 

Mikuláš 

Bez vstupného 

ČARO  SLOVENSKÉHO  

ORNAMENTU  Štefana 

Leonarda Kostelničáka  -
spojená s odborným  seminárom 

o histórii a maľbe ornamentov 

14.05. -  

09.06. 

Výstav. 

sieň 

   252 Súkromné 

etnografické 

múzeum Humno 

Košice,  BBSK – 

POS, MO MS 

Bez vstupného 

NÁHODNÝ VÝSKYT – 
autorská výstava výtvarných diel  

Michaely Lajčiakovej  (BŠ) 

23.5. – 

11.6. 

Výstav. 

sieň 

   124 Bez vstupného 

 

Výstava výtvarných prác 
žiakov výtvarného odboru ZUŠ 

Z. Strnadovej - Parákovej 

13. - 26.6. Výstav. 

sieň 

   190 Bez vstupného 

 

Slovenské národné povstanie 

1944 – výstava k 70. výročiu 

doplnená bojovými exponátmi 
zberateľa  Filipa Zvaru 

1.7. – 15.9. Výstav. 

sieň 

   205 Múzeum SNP 

Banská Bystrica 

Bez vstupného 

Zuzana Kubičková 

OCHUTNÁVKA  ŠŤASTIA  

– olejomaľby a mandaly 

3. – 19.10. Výstav. 

sieň 

  149 Bez vstupného 

 



ČIPÔČKOVÁ KRÁSA -  
kremnická a hodrušská čipka – 

zachovanie pôvodných vzorov 

24.10. – 

24.11. 

Výstav. 

sieň 

  354 BBSK-POS, MO 

MS 

Bez vstupného 

 

Jolana PALAJOVÁ – 

autorská výstava k jubileu 

27.11.14  – 

25.01.15 

Výstav. 

sieň 

  263 Bez vstupného 

 

Drôt a plátno – ukážky  prác 

Blaženy Krivákovej a Heleny 

Schneiderovej  

január - 

september 

AE V rámci 

návštevy AE 

Bez vstupného 

 

 

Stále expozície:  

 

Archeologická expozícia 

 

 

 

 

dlhodobo 

 

 

 

MsKC 

 

 

   

  458 

 

 

 

Bez vstupného 

 

Galéria Júliusa Považana dlhodobo MsKC  V rámci 

návštevy 

knižnice 

Bez vstupného 

 

Pamätná izba Štefana 

Moysesa 

dlhodobo MsKC   256 MO MS 

Bez vstupného 

Osobnosti nášho mesta – 

životopisy a pomenovanie  

škôl, ulíc  podľa  Moysesa, 

Chrásteka, Strnadovej – 

Parákovej, Považana 

dlhodobo MsKC v rámci 

návštevy  AE 

a MsKC 

Bez vstupného 

 

Návštevnosť výstav a expozícií:     3.237 

 

      

        Pridružené aktivity v rámci programov MsKC: 

Názov podujatia Dátum    Miesto Návštevnosť Poznámka 

Fašiangy v meste - sprievod 

masiek, program na námestí  

4.3.14 Námestie MS   500 Stánky s 

občerstvením 

Jarmok remesiel, vystúpenie 

DFS Hronček, Hroniarik, FS 

Hron, MSS Sekera 

30.4. Námestie MS   500 24 ľudových 

výrobcov 

Žiarsky deň detí – Dinoshow, 

Divadlo PIKI, DFS Hronček, 

Lolo a Piškót 

31.5. MsKC   1000 Hry, súťaže, 

nafukovacie 

atrakcie 

Sľub priateľstva – tvorivé 

dielne pre predškolákov 

17.6. MsKC   152 Prstene z drôtu, 

náhrdelníky 

Lekvár starej mamy - varenie 

lekváru, ľudové zvyky a piesne 

25.9. Areál ZŠ Ul. 

Janského 

  500 Projekt 1. ZŠ -

spolupráca 

Tvorivé dielne - Mikuláš v 

meste 

5.12. MsKC      50 Výroba  a  

zdobenie 

medovníkov 

Návštevnosť aktivít:     2.702 

 

 

 

 



Kino Hron 

 
Mesto Žiar nad Hronom v roku 2013 verejne obstarávalo novú premietaciu techniku pre 

Kino Hron, a fyzická digitalizácia kina, t.j. výmena starej premietacej techniky za novú, sa 

realizovala v mesiacoch január, február a necelý marec 2014, kedy kino nepremietalo. 

Vo februári sa ako prvé uskutočnili  2 organizované premietania pre školu. 

 

 

Novinky a zmeny: 

 Slávnostné otvorenie zdigitalizovaného kina sa uskutočnilo dňa 26.3.2014 za 

účasti zástupcov Mesta Žiar nad Hronom, poslancov, zástupcov mestských 

organizácií, médií, partnerských firiem a sponzorov, a ostatných pozvaných hostí. 

 Prvé premietanie pre verejnosť sa konalo 29.3.2014, od kedy kino premieta nové 

filmy v čase ich premiéry, v digitálnej kvalite obrazu aj zvuku. 

 Nový hrací profil kina sa stanovil na utorky, stredy, piatky, soboty a nedele, kedy 

sa premietali vždy 2 filmy, a cez víkend rozprávka navyše. Hracie dni však neboli 

vždy dodržané, nakoľko by premietanie bolo rušené paralelnými akciami v MsKC. 

V polovici júna bol hrací profil kina znížený na 1 film denne + rozprávky cez 

víkend. 

 Okrem bežného premietania kino prinieslo aj priamy prenos Berlínskej 

filharmónie, pripravoval sa aj priamy prenos predstavenia Luskáčik ruského 

Bolšoj Baletu, avšak z technických príčin sa neuskutočnil. Nechýbala tradičná 

Expedičná kamera na jar, či Snow film fest v novembri, letné Kino na schodoch 

s česko-slovenskou kinematografiou zadarmo, nový projekt Kino naslepo, či 

Projekt 100 a obľúbená cestovateľská prezentácia, tento krát Petra Hirscha. 

 Počet organizovaných školských premietaní v r. 2014 spolu: 11. 

 Posledná decembrová akcia kina bol Hobití maratón – celodenné premietanie 

trilógie filmu Hobit spojené so sprievodnými tematickými podujatiami.  Podujatie 

skončilo veľmi úspešne, o čom svedčí aj návštevnosť (viď. tab. „Ročná štatistika 

akcií súvisiacich s kinom“). 

 

 Ročná štatistika kina Hron 

rok mesiac 
počet 

premietaní 
počet divákov 

priemerná 

návštevnosť na 1 

predstavení 

2012 1-12 105 3 128 36,95 

2013 1-12 53 2 235 39,39 

2014 1-12 234 8087 35 
        

 

2014 január 0 0 0 

  február 2 452 452 

  marec 6 134 19 

  apríl 23 758 21 

  máj 33 853 22 

  jún 27 1 154 37 

 

Júl 29 927 32 

 

August 30 653 20 

 

September 18 523 21 



 

Október 19 599 25 

 

November 24 1 137 44 

 

December 23 897 36 

  SPOLU: 234 8087 35 

  

Príjem z kina:     24 543€ 

Náklad na kino: 16 050€ 

 

rok 2014 Európske filmy Slovenské filmy iné 

Verejná projekcia 41 9 173 

Projekcia pre školy 5 1 5 

Návštevnosť 1 292 683 6 112 

 

 

Ročná štatistika akcií súvisiacich s kinom 

akcia v roku 2014 
počet 

predstavení 

počet 

divákov 

Expedičná kamera 1 47 

Snow film fest 1 64 

Peter Hirsch – 

prezentácia 
1 116 

Kino na schodoch 4 168 

Projekt 100 7 53 

Kino naslepo 4 87 

Hobití maratón 1 131 

Priamy prenos: 

Berlínska 

filharmónia 

1 13 

SPOLU: 20 6 796 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZPOZ  
 

 Naďalej pretrváva záujem snúbencov o osobné stretnutie s odbornou pracovníčkou 

ZPOZu,  v rámci ktorého snúbenci spolupracujú na obsahovej príprave sobáša 

(scenár sobáša, výber hudby, zisťovanie informácií  potrebných k napísaniu 

osobného príhovoru).  

 Už po druhýkrát sa vo februári 2014 uskutočnilo Oceňovanie najúspešnejších 

športovcov mesta v Hlavnej sále. V tomto roku MsKC vyplnilo dramaturgiu 

podujatia 4 vstupmi akrobaticko-tanečného zoskupenia VERTIGO a vystúpením 

siláka Apolóna. Výškové vystúpenia akrobatov, odohrávajúce sa niekoľko metrov 

nad zemou, bolo efektným zážitkom pre divákov. Práve Hlavná sála svojím 

priestorom  dáva možnosť na takéto vystúpenia, čo bolo pre pracovníkov MsKC 

rozhodujúce.  

 Pri príležitosti Dňa matiek MsKC v spolupráci s Mestom Žiar nad Hronom a ZUŠ  

Z.S. Parákovej  uskutočnilo v Divadelnej sále MsKC Koncert pre mamu 

s leitmotívom:  Srdce mamy. Opäť, tak ako vlani, sa stretol koncert s veľkou 

odozvou zo strany verejnosti, o čom svedčí obsadenie všetkých miest v sále. 

Bonusom podujatia bolo na konci programu odovzdávanie drôtených srdiečok 

prítomným ženám, ktorých výrobu zabezpečila umelecká drotárka Blažena 

Kriváková.  

 MsKC a ZPOZ v našom meste dlhodobo spolupracuje s umeleckou drotárkou 

Blaženou Krivákovou. Pravidelne zhotovuje spomienkové darčeky pre snúbencov, 

pre rodičov detí vítaných do života, pre učiteľov... V tomto roku sa vďaka finančnej 

dotácii od Nadácie ZSNP a Slovalco obradná sieň výrazne zatraktívnila 

prostredníctvom drôtenej svadobnej party, ktorej autorkou je Blažena Kriváková. 

Parta sa inštaluje na sobášne obrady a vytvára ozdobnú klenbu nad snúbencami. 

Takýmto spôsobom si pripomíname ľudové tradície, pretože svadobný veniec – 

parta predstavovala u našich predkov najhonosnejší prvok svadobného odevu 

nevesty. Rozmery svadobnej party: 1 m x 1,60 m – je to najväčšia parta na 

Slovensku a pravdepodobne aj v Európe a vo svete.   
 V mesiaci november sa začalo s prečalúnením kresiel v obradnej sieni 

(čalúnnictvo Peter Martinca), dokončenie prác sa plánuje v prvom štvrťroku  2015. 

 Ústredná rada Združenia ZPOZ Človek-človeku v Banskej Bystrici v mesiaci 

december vydala KOLOBEH 2 - druhý zborník smútočných príhovorov a poézie 

autorky Silvie Hlôškovej – odbornej pracovníčky ZPOZ v ZH. Zborník vyšiel 

v náklade 800 ks a distribuoval sa do všetkých obcí a miest Slovenska, ktoré sú 

členmi Združenia  ZPOZ.   
 

Merateľné ukazovatele pre ZPOZ: 

 

 

Tradičné obrady 

Sobáše 38 

Pohreby 50 

Uvítania detí do života 25 (12 spoločné, 13 individuálne, prijatých 57  detí) 

Netradičné obrady a slávnosti 38 

SPOLU                                                               151  podujatí 

Príjmy z podujatí ZPOZ: 749,17 € (4x obč. pohreb, 2x sobáš v exteriéri, Športovec mesta–predané 

vstupenky)   

 



Netradičné obrady a slávnosti: 

 

Mesiac Názov podujatia            Miesto Návštevnosť Výdavky Príjem Poznámka 

Január Ples seniorov  

(moderovanie 

podujatia) 

Hlavná 

sála 

220 hostí   Spoluorganizátor: 

ZOJDS, Klub 

dôchodcov 

Účinkujúci: TŠK 

Stella, tanečníci 

Seniori Optimisti   

Január Novoročné 

stretnutie 

primátora  mesta 

s osobnosťami 

mesta 

(moderovanie 

podujatia) 

Divadelná 

sála  

   Na pozvánky 

Účinkujúci: FS 

Hron 

Február Stretnutie s prvým 

narodeným 

občanom mesta 

v roku 2014 

Kancelária 

primátora 

mesta 

    

Február Oceňovanie  

najúspešnejších 

športovcov mesta 

za rok 2013  

Hlavná 

sála 

523 

 

1878 € 54 € Na pozvánky + pre 

verejnosť 

Spoluorganizátor: 

ŠÚ  MsÚ 

Účinkujúci: 

akrobaticko-tanečné 

zoskupenie Vertigo, 

silák Apolón, 

moderátor Richard 

Vrablec 

Marec Žiarsky talent 

2013 

Oceňovanie 

najúspešnejších 

žiakov ZŠ a SŠ 

Nadáciou ZSNP a 

Slovalco 

Obradná 

sieň 

   Spoluorganizátor: 

Nadácia ZSNP a 

Slovalco 

Marec „Učiteľ  na  

jednotku“ – 

program pri 

príležitosti Dňa 

učiteľov na tému: 

BUDÚCNOSŤ 

 

Hlavná sála 314 1797,52€  Na pozvánky 

Spoluorganizátor: 

ŠÚ MsÚ 

Účinkujúci: 

speváčka Kristína, 

LDO ZUŠ 

Z.S.Parákovej, 

DJ Fabo 

Apríl 69. výr. oslob. Sv. 

Kríža – kladenie 

vencov (tvorba 

a recitácia básne, 

sprievodné slovo)  

Námestie 

MS 

   Spoluorganizátor: 

ZO SZPB 

Účinkujúci: speváci 

Seniori Optimisti   

Apríl Čaro ornamentu 

(recitácia básne) 

Výstavná 

sála 

    

Máj 69. 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:  

„Srdce mamy“ 

 

 

Divadelná 

sála 

 

 

300 

 

 

267,9 €  Bez vstupného 

Účinkujúci: ZUŠ 

Z.S.Parákovej  

Máj Krajská 

prehliadka 

programov ZPOZ: 

„V tichu a piete“  

Obradná 

sieň 

krematória 

Kremnička 

    

Máj 5x prijatie 

maturantov 

(Gymnázium M. 

Rúfusa, SOA, 

SSOŠT) 

Obradná 

sieň 

 

 

 

 

10 tried 

maturantov  

   

 

 

 

 

Máj Deň matiek : 

„Slnečnica“ 

Domov 

dôchodcov 

a soc. 

služieb v 

ZH 

   Účinkujúci: 

Hronček z CVČ, 

žiaci zo ZŠ na Ul. 

Dr. Janského 

Máj 2x pomaturitné 

stretnutie  

(absolventi SEŠ 

po 43 rokoch, 

absolventi SVŠ po 

50 rokoch) 

Obradná 

sieň 

   Účinkujúci: Štefan 

Hlôška – fúkacia 

harmonika 

Jún 7x „Sľub 

priateľstva“ 

predškolákov 

Obradná 

sieň 

152 

predškolákov 

83,60 €  Účinkujúci: 

predškoláci 

z elokovaných tried 

MŠ 

Jún 2x prijatie  

deviatakov  (ZŠ 

na Ul. 

M.R.Štefánika, 

ZŠ na Ul. Dr. 

Janského) 

Obradná 

sieň 

5 tried 

deviatakov 

   

August 70. výročie SNP - 

kladenie vencov 

(tvorba a recitácia 

básne, sprievodné 

slovo)  

 

Pred ZŠ na 

Ul. Dr. 

Janského – 

socha L. 

Exnára 

   Spoluorganizátor: 

ZOSZPB 

Účinkujúci: speváci 

Seniori Optimisti 

September Prijatie 

novomanželov 

Vyhne – 

hotel 

Termál 

  250 €  

Október 1x návšteva 90 

ročnej jubilantky 

    Rodinná oslava 

Október „Tri groše“ 

program pre 60, 

70, 80, 90 ročných 

jubilantov mesta  

Hlavná sála cca 300 hostí 1455€   Účinkujúci: Jiří 

Štědroň, LDO ZUŠ 

Z.S. Parákovej,  

ľudový súbor 

Hronček z CVČ, 

deti z  MŠ na Ul. 

Sládkovičovej, 

Seniori-Optimisti 

speváci a tanečníci 

zo ZO JDS, 

hudobná skupina 

duo Jewel 

Október Program pri Domov    Účinkujúci: Seniori-



príležitosti 

Mesiaca úcty k 

starším 

dôchodcov Optimisti tanečníci 

a speváci zo ZO 

JDS, deti z MŠ na 

Ul. Sládkovičovej, 

LDO ZUŠ 

Z.S.Parákovej, 

ľudový súbor 

Hronček z CVČ 

Október 

 

Rozhlasová 

relácia k Pamiatke 

zosnulých 

Cintorín 

mesta Žiar 

nad Hronom 

    

November Prijatie darcov 

krvi 

Obradná 

sieň 

50   Spoluorganizátor: 

ÚS ČK 

Účinkujúci: deti 

z Elokovanej triedy 

MŠ na Ul. 

Rázusovej 

December 2x vianočný 

program: „Čas 

Vianoc-čas na 

úprimnosť“  

Domov 

dôchodcov, 

Dom 

seniorov 

   Účinkujúci: deti z 8. 

A 10. MŠ, žiaci zo 

ZŠ na Ul. 

Jilemnického,  žiaci 

zo ZŠ s MŠ Š. 

Moysesa 

December Žiarsky talent 

2014-oceňovanie 

najúspešnejších žiakov 

ZŠ a SŠ Nadáciou 
ZSNP a Slovalco 

Obradná 

sieň 

   Spoluorganizátor: 

Nadácia ZSNP a 

Slovalco 

 

 

 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 

 ľudový súbor Hronček z CVČ 

 FS Hron 

 DJ Vlado Fabo 

 Štefan Hlôška – hráč na fúkaciu harmoniku 

 

 Dovážaná kultúra: 

 speváčka Kristína 

 akrobaticko-tanečné zoskupenie Vertigo 

 silák Apolón 

 moderátor Richard Vrablec 

 spevák Jiří Štědroň 

 

 



Miestna kultúra   

 

 Priebežné dopĺňanie databázy žiarskych neprofesionálnych umelcov, 

 Príprava a distribúcia propagačného materiálu k vystúpeniu Mr. Toonsa pre školy, 

oslovenie škôl, dohodnutie vhodného termínu vystúpenia, 

 pomoc pri príprave projektov pre MsKC, 

 sumarizácia podkladov pre mesačný program kultúrnych podujatí MsKC, 

 komunikácia s miestnymi školami (výstavy, podujatia pre deti..) a príprava 

propagačných materiálov podujatí alebo výstav určených pre školy, 

 príprava propagačných materiálov k Múzeu AE SAV a propagácia, pomoc pri 

príprave výstav, 

 utriedenie dokumentov v archíve k AE SAV a administratívna pomoc v múzeu: 

vypracovanie elektronickej evidencie predmetov, zmluvy o výpožičkách, 

predĺženie zmlúv o vypožičaných predmetoch z iných múzeí, 

 spolupráca pri vytvorení informačnej brožúrky o novom historicko-náučnom 

chodníku v Žiari za účelom informovania verejnosti, 

 kultúrne poukazy – propagácia, evidencia, komunikácia s MK SR, príprava údajov 

pre vyúčtovanie na konci roku, podanie novej žiadosti, 

 výstava fotografií „Školáci v Angole“ so zámerom podporiť dobročinnú zbierku 

(príprava, propagácia, oslovenie škôl), 

 komunikácia s regionálnymi remeselníkmi a predajcami na Skoromájové slávnosti, 

 oslovenie predajcov, zabezpečenie atrakcií na Žiarsky deň detí, 

 propagácia podujatí v MsKC elektronickou formou podľa aktuálneho zoznamu 

kontaktov, 

 príprava podkladov a vypracovanie rôznych štatistických správ a výkazov 

a výročných správ o realizovaných podujatiach,  

 pomoc na kultúrnych podujatiach MsKC, 

 odborný výklad žiakom v Zážitkových izbách vytvorených v priestoroch MsKC, 

 príprava propagačných materiálov podujatí alebo výstav určených pre školy,  

 pomoc občianskemu združeniu Horné Opatovce pri príprave pravidelného 

spomienkového podujatia, 

 informovanie miestnych inštitúcií (najmä školy) o zaujímavých projektoch – 

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

 príprava podkladov  na informačný panel  o osobnostiach Žiaru. 

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

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 1356 detí, z čoho 85 bolo na 

stráženie. Pomerne vysokú návštevnosť sme zaznamenali aj počas víkendov, a to v počte 

524 detí, z toho 35 na stráženie. 

 

V roku 2014 DK počas pracovných dní navštívilo 1388 detí, z čoho bolo 157 detí 

na stráženie. Počas víkendov to bolo 438 detí, z toho 32 na stráženie.  

 

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 218 detí za 

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

114 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.  

 

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. Organizujeme aj pravidelné 

mesačné tvorivé dielničky, ktorých sa zúčastnilo 73 detí. V roku 2014 sa v DK uskutočnili 

4 detské oslavy. K lepšej atmosfére v DK prispievajú aj detské pesničky, na ktoré deti 

pozitívne reagujú, a 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, Lolo a Piškót a Mikuláš, ako aj 

bezplatné otvorenie jeho priestorov pre deti z materských škôlok, ktorých za rok 2014 

prišlo až 100.   

 

           Fungovanie 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.  

 

                                  Návštevnosť detí v roku 2014 

 

2013 2014 

počet detí 1278 1649 

počet 

strážených detí 86 

 

189 

príjem 1642 1930 

 



Podujatia MsKC   

 

 

Celoročná dramaturgia MsKC sa opiera o niekoľko dôležitých faktov s jediným 

cieľom a síce, uspokojiť spoločenskú objednávku občanov nášho mesta bez vekového či 

žánrového obmedzenia. Základným pilierom sú tradičné, celomestské podujatia, ktoré 

každoročne inovujeme a dopĺňame o atraktívne programy, či sprievodné podujatia. 

Druhým dôležitým pilierom je podpora domácich umelcov a ich tvorby. Pre zatraktívnenie 

kultúrneho života v meste pozývame do našich sál tých najžiadanejších umelcov rôznych 

žánrov a preto je dramaturgia nabitá profesionálnymi divadlami, koncertmi hviezd, či 

menšinovými žánrami. Každoročne dramaturgiu prehodnocujeme, obmieňame tak, aby si 

na svoje prišiel každý. Vysoká návštevnosť a nebývalý záujem o kultúru je najlepším 

dôkazom dialógu medzi MsKC a divákom. 

 

1. Novinky v dramaturgii a nové projekty 

Zmenami v koncepcii prešlo niekoľko tradičných podujatí. Sme veľmi radi, že sa 

nám úspešne podarilo presunúť z Námestia MS do Mestského parku dve veľké podujatia 

akými sú Žiarsky Deň detí a Beer fest. Tento krok sa ukázal ako správny, keď obe akcie 

zaznamenali rekordnú divácku účasť, nehovoriac o spokojnosti návštevníkov s prostredím, 

službami, sprievodnými podujatiami, ktoré na námestí neboli realizovateľné, ale v parku 

našli svoje miesto. Navyše pivný festival Beer fest sme po prvýkrát spojili so súťažou 

o Zlatú varešku vo varení gulášu, o ktorú bol veľký záujem. Aj tento fakt spôsobil, že sme 

do dramaturgie zaradili nové - podobné podujatie a síce Varenie vianočnej kapustnice na 

Námestí MS v rámci predvianočných trhov. Ďalšou novinkou je talkshow producenta 

MsKC Janka Kulicha so známymi osobnosťami umeleckej scény s mesačnou periodicitou, 

ktorá výborne pokrýva spoločenskú požiadavku na kabaretné a zábavné programy.  

 

2. Tradičné a celomestské podujatia 

Medzi tradičné a celomestské podujatia patria okrem už spomínaných akcií Žiarsky 

Deň detí, či Beer fest aj Bál Žiarčanov, Športovec mesta, Fašiangová veselica, Učiteľ na 

jednotku, Skoromájové slávnosti, Žiarsky chlpáč, Svetovo, Žiarske leto, Žiarsky jarmok, 

Sitňan fest, Jubilanti mesta, Žiarivé Vianoce a Mikulášske slávnosti. Je to množstvo 

projektov a každý jeden z nich je skombinovaný s domácou, či dovážanou kultúrou 

a sprievodnými podujatiami. Do povedomia chceme určite dať úspešné projekty 

organizované našim ZPOZom Športovec mesta, Učiteľ na jednotku, či Jubilanti mesta, 

ktoré dokážu spojiť stovky ľudí daného odvetvia či kategórie. Veľmi nás teší aj 

návštevnosť na našich veseliciach. Práve tie patria medzi naše najväčšie ťaháky a oproti 

divadlám, či koncertom ponúkajú divákom možnosť zábavy a tanca s občerstvením. Veľmi 

obľúbeným podujatím sú Skoromájové slávnosti. Tie tvoria hneď tri projekty. Jarmok 

remesiel, Stavanie Mája a Veselicu v Šláger štýle. Rovnako je tak tomu aj pri podujatí 

Žiarsky Bál, ktorý sa do plánu podujatí zapísal na trvalo a je oň veľký záujem.  Najväčším 

a najpopulárnejším podujatím žiarskeho regiónu je určite City fest, ktorý v roku 2014 trhol 

divácky rekord. Je ozdobou našej dramaturgie a jeho kredit každým rokom stúpa. 

 

3. Domáca kultúra 

Podporu domácej kultúry, umelcov a ich tvorby považujeme za kľúčový fakt. 

V našej dramaturgii dávame priestor a možnosť zviditeľniť sa ako hudobníkom, tak 

i divadelníkom či výtvarníkom. Slúžia na to podujatia pod názvom Impro šou, vďaka 

ktorým každoročne nájdeme množstvo talentov. Avšak aj na profesionálnej scéne a našich 

podujatiach poskytujeme domácim umelcom priestor. Pravidelne ich obsadzujeme do top 



podujatí MsKC ako sú napr. Fašiangová veselica, Žiarsky Deň detí, Kultúrne leto, Sitňan 

fest, City fest a malá scéna MsKC. Vybraným umelcom zabezpečujeme aj ich sólo 

projekty, koncerty, produkcie s plnou podporou MsKC. Nesmieme zabudnúť ani na projekt 

týždeň nahrávania, v rámci ktorého oslovujeme domácich umelcov s možnosťou nahrať 

v našich priestoroch CD s 50% dotáciou z ceny nahrávania a ďalšími výhodami. Tento 

projekt býva spravidla vždy plne obsadený a žiarsky umelci ho využívajú na plno. 

V ostatnom roku sme sa rozhodli pre natočenie DVDčka o žiarskom folklóre s FS Hron 

s podporou Nadácie Slovalca a ZSNP, ktorý me koncom roka pokrstili na podujatí 

s populárnym SĽUKom. Každý rok dávame príležitosť žiarskym umelcom spojiť sa so 

známym, profesionálnym telesom, čo im pomáha v presadzovaní sa v rámci širšieho 

regiónu i Slovenska. 

 

4. Dovážaná kultúra  

Malá i veľká scéna ponúkla v roku 2014 naozaj to najlepšie čo mohla. Podarilo sa 

nám do nášho mesta priniesť tie najžiadanejšie koncertné produkcie a divadlá s hviezdnym 

hereckým obsadením. Zvlášť nás teší to, že sa nám podarilo úspešne spustiť veľkú scénu 

v budove bývalého Domu kultúry. Vďaka tomu sme mohli priniesť do Žiaru muzikál 

Elánu Osmy svetadiel, či najnáročnejšie predstavenie Divadla Astorka. Divákom určite 

neušlo, že sme vzhľadom k zvýšenému dopytu navýšili počet hudobných a divadelných 

produkcií v rámci roka. Medzi tie najúspešnejšie považujeme koncert T. Klusa, M. 

Žbirku, Fragile a už spomínané Divadlo Astorka, či muzikál Osmy svetadiel. 

 

 

5. Výchova diváka, detská produkcia 

Jednotlivé podujatia MsKC si už našli svojho diváka. Vypredané sály, vysoká 

návštevnosť a spokojný divák nám dáva priestor zamyslieť sa aj nad tým, čo treba robiť 

ďalej – v blízkej budúcnosti. Našou prioritou je práca s detským divákom. Podarilo sa nám 

spustiť detské divadelné nedele, aby sa deti naučili do divadla chodiť s rodičmi a aby sa 

v divadle vedeli správať. O všetky divadelné produkcie pre deti bol vysoký záujem, 

niektoré z nich (Fíha Tralala, Tri prasiatka) boli dokonca vypredané. Svoje miesto 

v dramaturgii má tiež obľúbený Maškarný bál a samozrejme aj tradičné podujatia ako 

Žiarsky Deň detí, či Mikulášske slávnosti. Teší nás záujem rodičov a to, že deti chodia do 

divadla. Veríme, že práve oni budú našim budúcim divákom. 

 

 

Zrealizované podujatia MsKC za rok 2014: 

  Podujatia - 1. polrok 2014 Náklady Príjmy Návštevnosť 

Január 

Bál Žiarčanov 7164 6143 204 

Mr.Toons predstavenie 300 477 500 

Literárčenie 0 0 20 

Február 

Tanečné súťaže  1712 2388 493 

Workshop – nahrávanie 
kapiel 670 0 40 

Malá scéna – The Kreins a M. 
Huba 330 84 130 

Oceňovanie športovcov 1511 54 523 

Improshow 195 12 12 

Detský maškarný bál 345 318 162 

Marec Pohár Primátora - tance 1538 1052 263 



Fašiang v meste 141 0 500 

Fašiangová veselica 1556,7 1160 232 

Divadlo OOPS - kabaret 2132,65 2509 193 

Učiteľ na jednotku 1780 0 300 

Kino fest – Cestovateľska 
prezentácia Hirsch 58 116 116 

Expedičná kamera 0 141 47 

Koncert  La Gioia 2662,2 3132 261 

Apríl 

Divadlo  Mandarinková izba 2550 2324 208 

Divadlo  O troch grošoch 472 590 118 

Recitál L. Bílej 2793 2940 120 

Literárčenie 195 10 10 

Skoro Máj, veselica 2277 1841 183 

Improshow 195 22 22 

Stavanie mája 141 0 500 

Máj 

Muzikál  8.svetadiel 14808,66 16744 617 

Deň matiek 268,2 0 250 

MS Choreografie 898 1820 260 

Literárčenie 0 0 10 

Malá scéna- NY kapela a Banda 
Americano 500 250 50 

Agathocles - metalový 
koncert 0 60 120 

Jún 

Žiarsky chlpáč – výstava 
psov 48,4 110 200 

Deň detí 3180 0 4000 

Svetovo – world music fest 2000 0 600 

 Fíha tralala 830 2406 507  

Improshow v Green parku 195 0 40 

Deň dospelých detí – Oldies 
party 2000 843 153 

Divadlo Astorka – Sen noci 
svätojánskej 4350 7392 561 

  

SPOLU: 58483,81 54244 10814 

   
  

Podujatia II. polrok 2014 Náklady v € Príjmy v € Návštevnosť 

Júl  

 ZH Band v Lune 200 100 50 

Funky Emotions v Green P. 250 155 34 

René Lacko v Green Parku 150 105 35 

August 

CityFest 37239 37571 8500 

BeerFest – Najguláš 863 70 1200 



Šašovské hradné dni  999,95 0 500 

Bystrík v Tulipáne 500 280 15 

The Fusion v Tulipáne 250 155 22 

Kolégium v Starom dvore 300 180 80 

Sitňan v Starom dvore 300 180 100 

Divadlo Aladinova lampa 260 0 130 

September 

Horné Opatovce  409 0 300 

Kysucký prameň 1315,2 1644 274 

Tok Slov s M. Kramárom 600 660 100 

RND: Sčista - jasna 5572,9 6747 519 

Literárčenie 95 0 10 

Október 

Ochutnávka šťastia 1404 2372,88 290 

SĽUK & HRON 3937 2889 318 

Tok Slov s R. Štúrom 600 660 100 

Sitňafest 2900 1933 327 

Halloween 600 140 32 

Metalový koncert 0 50 100 

Jubilanti mesta 1104 0 300 

Improšou 195 12 12 

ZH jarmok 3500 0 2000 

ZH jarmok-ochutnávka vína 590 0 200 

November 

Tok Slov so S. 
Malachovským 600 660 100 

Literárčenie 95 0 10 

Divadlo Štyria na kanape 5646,6 6274 446 

H. Zagorová 5337,9 5931 299 

Balzar Trio v Lune 240 0 60 

Rozprávkovo 800 0 300 

T. Klus 3343,9 4213 248 

Snow Film Fest 0 187,6 64 

December 

M. Žbirka 15034 1000 547 

Fragile 2649,6 3624 302 

Divadlo Tri prasiatka 800 1310 262 

Vianočka 1200 260 80 

Vianoce v meste - 
Najkapustnica 2270 462 1500 

Silvester 1500 0 1500 

Improšou: Pepa Nos a hostia 340 23 32 

Mikuláš v meste 500 0 500 

 
Spolu II. polrok 104491,05 79848,48 21798 

 
Spolu celkom  2014 162974,86 134092,48 32612 

 

 



Podujatia v spolupráci: 

 Stretnutie primátora s osobnosťami mesta, 
 Ples seniorov  

 Majstrovstvá v aerobiku 
 40. výročie klubu karate 
 Kurz hlaholiky        

 Pohár primátora 
 Divadlo ZUŠ premiéra 
 LDO ZUŠ divadlo – 6 x 
 ZUŠ predstavenie pre školy 3 x 
 Výstava: „Školáci v Angole“ 

 MS dorastu v kulturistike 
 4 ZH motojazda 

 Mladý technik 
 ZH maratón 
 Deň tanca 
 Deň žiarskych škôl 

 Absolventský koncert ZUŠ 
 „wanted“ záverečná show 

 Otvorenie Biosovej školy 
 Tibet výstava 
 Beseda o šmejdoch 
 Roadshow pre učiteľov 
 DSS LV – BK – Na krídlach anjelov 
 Poznaj svoje možnosti 
 Pohár primátora v karate 
 CPPPaP – Stredoškolák 

 Galavečer SLOVALCO 
 Vianočná akadémia-vyhodnotenie  
 Nemak Mikuláš 
 Zimná besiedka  
 FLL – Lego Liga – regionálne kolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Čerpanie rozpočtu  za rok 2014 
 

  

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

Žiar nad Hronom.  Jej poslaním je zabezpečenie verejnoprospešných činností zameraných 

na uchovávanie a rozvoj kultúrnych tradícií, potrieb a záujmov obyvateľov mesta a jeho 

návštevníkov v oblasti kultúry. 

 

 

  Rozpočet MsKC  na rok 2014 bol navrhnutý ako vyrovnaný, t.j. rozdiel medzi 

príjmovou časťou rozpočtu a výdavkovou časťou bol 0. Celkové príjmy boli rozpočtované 

sumou 466 348,00 €. 

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 príspevku od zriaďovateľa, z 

vlastných zdrojov a sponzorských príspevkov, pričom vlastné zdroje používala prednostne. 

Príjmy z vlastnej  činnosti (vstupné, služby, členské,...) predstavujú sumu 190 014,58 € čo 

je o 91 766,58 € viac v porovnaní so schváleným rozpočtom.  

 

Na základe  splnenia všetkých podmienok hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti 

výsledok hospodárenia za účtovné obdobie je kladný + 8 799,57 € v podmienkach 

plnenia nákladov v objeme 611 330,17 € a dosiahnutím výnosov v objeme 620 129,74 €.  

  

Rozpočtované programy a jednotlivé aktivity MsKC boli v roku 2014 

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 2014  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. 

 

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2014 

 

Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov 

 
1.1.Príjmy 

 Položka 

  

  

Názov 

  

  

Schválený  

rozpočet 

na r. 2014 

Rozpočet 

po 

zmenách 

Skutočnosť 

k 

31.12.2014 

Plnenie 

v % 

  

200 Nedaňové príjmy     98 248,00 191 765,03 191 765,03 100,00 

223001 

Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a 

služieb 98 248,00 190 014,58 190 014,58 100,00 

243 Úroky    0,00 6,43 6,43 100,00 



292027 Iné    0,00 1744,02 1744,02 100,00 

300 Granty a transfery     368 100,00 422 431,31 422 431,31 100,00 

311 Tuzemské  bežné granty   0,00 18 548,10 18 548,10 100,00 

312007 Tuzemské bežné transfery v rámci VS z rozpočtu obce 368 100,00 356 100,00 356 100,00 100,00 

312001 Tuzemské bežné granty a transfery v rámci VS zo ŠR  0,00 45 783,21 45 783,21 100,00 

Bežné príjmy spolu: 466 348,00 612 196,34 612 196,34 100,00 

        

321 Tuzemské kapitálové granty   0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 

         

2.1. Príjmové finančné operácie       

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 0,00 27 589,36 27 589,36 100,00 

  PRÍJMY SPOLU:     466 348,00 641 785,70 641 785,70 100,00 

  

1.2. Výdavky    466 348,00 641 785,70 609 297,12 94,94 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os. vyrovnania 186 551,00 224 748,44 214 789,39 95,57 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 74 343,00 84 939,97 84 237,91 99,17 

630 Tovary a služby     205 454,00 323 605,41 301 777,94 93,25 

640 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO 0,00 601,93 601,93 100,00 

700 Kapitálové výdavky     0,00 7 889,95 7 889,95 100,00 

 

631 Cestovné náhrady     100,00 133,54 128,02 95,87 

631001 Tuzemské    100,00 133,54 128,02 95,87 

632 Energie, voda a komunikácie   8 500,00 8 819,96 8 804,45 99,82 

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby 8 500,00 8 638,10 8 622,59 99,82 

632004 Komunikačná infraštruktúra   0,00 181,86 181,86  

633 Materiál       22 893,00 55 047,82 51 395,58 93,37 

633001 Interiérové vybavenie   1 925,00 5 431,77 5 431,77 100,00 

633002 Výpočtová technika   780,00 2 630,82 2 630,82 100,00 

633004 

Prevádzkové  stroje, prístroje, zariadenie, technika a 

náradie 3 040,00 3 132,40 1 230,40 39,28 

633006 Všeobecný materiál   12 000,00 37 204,83 35 811,88 96,26 

633009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebnice ... 4 000,00 5 500,00 5 500,00 100,00 

633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 118,00 118,00 8,80 7,46 

633013 Softvér a licencie   700,00 700,00 698,05 99,72 

633016 Reprezentačné    330,00 330,00 83,86 25,41 

634 Dopravné       1 000,00 1 386,51 386,51 27,88 

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 0,00 386,51 386,51 100,00 

634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 

635 Rutinná a štandardná údržba   3 400,00 5 731,74 4 596,32 80,19 

635002 Oprava výpočtovej techniky   1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 

635004 

Prevádzkových  strojov, prístr., zariadení, techniky a 

náradia 1 000,00 3 000,00 2 864,58 95,49 

635006 Budov, objektov alebo ich častí  1 400,00 1 731,74 1 731,74 100,00 

636 Nájomné za nájom     1 500,00 2 108,99 2 090,59 99,13 

636002 

Nájomné za nájom prevádzkových strojov, techniky a 

náradia 1 500,00 1 500,00 1 481,60 98,77 

636003 Nájomné za nájom špeciálnych strojov... 0,00 608,99 608,99 100,00 

637 Služby       168 061,00 250 376,85 234 376,47 93,61 

637001 Školenia, semináre, ubytovanie, strava na akciach 5 500,00 6 700,00 6 597,28 98,47 

637002 Konkurzy a súťaže - kultúrne podujatia 77 900,00 133 905,93 133 905,93 100,00 

637003 Propagácia, reklama a inzercia  7 000,00 7 017,65 6 466,20 92,14 

637004 Všeobecné služby   22 430,00 41 638,94 41 638,94 100,00 

637012 Poplatky a odvody   24 520,00 24 127,55 14 737,06 61,08 

637013 Naturálne mzdy (ošatné ZPOZ)  3 200,00 3 826,00 3 152,64 82,40 



637014 Stravovanie    15 000,00 15 000,00 9 805,28 65,37 

637015 Poistné    111,00 111,17 111,17 100,00 

637016 Prídel do sociálneho fondu   2 400,00 2 400,00 2 312,36 96,35 

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 10 000,00 13 443,68 13 443,68 100,00 

637035 Dane    0,00 2 205,93 2 205,93 100,00 

642013 Transfery jednotlivcom a neziskovým PO 0,00 601,93 601,93 100,00 

642012 Transfery na nemocenské dávky 0,00 601,93 601,93 100,00 

Bežné výdavky spolu: 466 348,00 633 895,75 601 407,17 94,87 

      

700 Kapitálové výdavky     0,00 7 889,95 7 889,95 100,00 

713004 

Nákup prevádzkových strojov,  prístr., techniky a 

náradia 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 

717002 Rekonštrukcia a modernizácia  0,00 5 889,95 5 889,95 100,00 

VÝDAVKY SPOLU: 466 348,00 641 785,70 609 297,12 94,94 

 

 

1. Údaje o plnení rozpočtu                                                                                      

 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

k 

31.12.2014 

Bežný rozpočet       

Bežné príjmy 466 348,00 612 196,34 612 196,34 

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (na úhradu nákladov 

12/2013)  0,00 21  699,41 21 699,41 

Bežné výdavky 466 348,00 633 895,75 601 407,17 

Kapitálový rozpočet       

Kapitálové príjmy 0,00 2 000,00 2 000,00 

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 0,00 5 889,95 5 889,95 

Kapitálové výdavky 0,00 7 889,95 7 889,95 

 

1.1. Prehľad plnenia bežných príjmov 
 

▪  Nedaňové príjmy  (200) 

Názov Suma  

Príjmy zo vstupného 134513,12   

Príjmy zo vstupného sú doplnené o sumu z podujatí pre školy, 

ktoré nie sú zahrnuté v tabuľke podujatia MsKC 2014 

Príjmy za služby 25176,76   

Príjmy Knižnica 2670,73  

Príjmy KINO   24543,40  

Príjmy ZPOZ 749,17  

Príjmy vstupné Detský kútik  2361,40  

Refundácia poisťovňa Dôvera 1744,02  

Úroky 6,43  

SPOLU: 191765,03  

 
 

▪  Tuzemské bežné granty a transfery  (300) 

Poskytovateľ Suma Účel 

Ministerstvo kultúry SR   1 200,00 Nákup kníh do knižnice 

Ministerstvo kultúry SR 1 755,00 Technické vybavenie do Knižnice 

Ministerstvo kultúry SR 1 225,00 Na kultúrne poukazy/ Kino, zážitkové izby/ 

ÚPSVaR 35 365,71 Chránené pracovisko  



ÚPSVaR – Európsky sociálny fond  6 237,50  Chránené pracovisko 

Mesto Žiar nad Hronom 356 100,00 Transfer na činnosť  

Nadácia ZSNP a Slovalco 150,00 Dar  tombola ZH bál 

Nadácia ZSNP a Slovalco  2 500,00 Podpora detských podujatí počas roka 2014 

Nadácia ZSNP a Slovalco 10 000,00 CITY FEST ZH 

Nadácia ZSNP a Slovalco  20 000,00 

Podpora žiarskej tradičnej kultúry - stavanie mája, deň športu 

a zdravia 

Nadácia ZSNP a Slovalco 1 500,00 Výroba svadobnej party do obradnej siene MSKC 

Nadácia ZSNP a Slovalco 2 000,00 Žiarivé Vianoce 2014 

Dalkia Industry  Ziar nad Hronom 60,00 Nahrávanie CD nosiča pre D. Magdolena 

Verejná zbierka na Kino Hron 38,10 Na zakúpenie  plátna pre Kino Hron 

Bring Trucking 300,00 Nákup kníh do knižnice 

 SPOLU  420 431,31      

 

▪  Tuzemské kapitálové granty a transfery (320) 

Poskytovateľ Suma Účel 

Nadácia ZSNP a Slovalco 2 000,00 Zakúpenie harnoniky pre FS Hron 

 

 

2.1. Príjmové operácie 

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov  21 699,41 

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (Nemak, a.s.) 5 889,95 

SPOLU:  27 589,36 

 

Príjmové finančné operácie predstavujú  

a) zostatok prostriedkov z minulého roku a ich zapojenie do rozpočtu v roku 2014 na 

úhradu záväzkov zo miezd  a dodávateľských faktúr za mesiac december 2013  

b) zostatok nevyčerpaných grantov z r. 2013  od Nemak, a.s. 

 

 

1.2.  Prehľad plnenia bežných výdavkov 
 

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

• Priemerný evidenčný počet zamestnancov roku 2014 vo fyzických osobách 27,5 

prepočítaný 27,9.  

• Počet zamestnancov k 31.12.2014 bol 29, z toho 9 vo vytvorenom  chránenom 

pracovisku.  

Výdavky na mzdy zahŕňajú plnenia zamestnancom v pracovnom pomere uhrádzané podľa 

príslušných predpisov. Mzdy boli vyplatené v sume  214 789,36 Eur, z toho transfer na 

mzdové náklady (chránené pracoviská) z ÚPSVaR  predstavuje  sumu 41 603,21 Eur.  

 

1.2.2. Všeobecný materiál (633)  

Názov položky Výdavok Popis 
Interiérové vybavenie 5 431,77 3 ks kanc. kreslo, taburetky knižnica, čalúnenie kresiel do obradnej 

siene, svetlá do sobášnej siene, vybavenie vrátnice 

Výpočtová technika 2 630,82 Technika do knižnice – notebook, prem. Plátno a dataprojektor 

(detské odd. knižnica), 1 ks. PC, 2 ks laserová tlačiareň, 1 ks 

monitor, 2 čítačky čiarových kódov, 1 ks multifunkčné kopírovacie 

zariadenie, 2 ks laminovačky do knižnice,  2 ks počítač, 2 ks 

monitor, ext. disk 

Prevádzkové prístroje 1 230,40 prístroje pre technický úsek:  mixpult, chladnička 1 ks, mikrofóny, 

1 ks mikrofónový set s káblami    



Všeobecný materiál 35 811,88 kancelársky materiál, tonery, čistiace a hygienické potreby,  

žiarovky,  upomienkové predmety, vstupenky MSKC,  materiál na 

podujatia, spotrebný elektroinštalačný  materiál na opravy a hlavnú 

činnosť MsKC, ZPOZ, Knižnice a Kina. 

Knihy, učebnice, ... 5 500,00 pre Knižnicu MsKC 

Softvér a licencie      698,05 Ročný upgrade licencie programov HUMAN pre spracovanie 

miezd, knižničný systém - evidencia periodík, účtovný program 

IVES  

Pracovné odevy 8,80 Zamestnancom MsKC 

Reprezentačné 83,86       Výdaje na reprezentačné účely 

 

1.2.3. Dopravné (634)  

  - palivo, mazivá, oleje - spotreba PHL za  prenájom automobilu od firmy Citroen a PHL do 

agregátov   na kúrenie v DK 386,51 € 

  

1.2.4. Rutinná a štandardná údržba (635) 

Názov položky Výdavok Popis 
Rutinná a štandardná 

údržba prevádzkových 

strojov 

      2 864,58 Oprava mixpultu, oprava zosilovača a CD nahrávača, opravy 

radiátorov v knižnici, opravy  interiéru, oprava kresiel v sobášnej 

sieni        

Rutinná a štandardná 

údržba  budov 

a objektov 

1 731,74 Oprava  a výmena skiel, oprava poruchy kanalizácie a čistenie 

čerpadla, oprava dlažby na vrátnici 

 

1.2.5. Nájomné za nájom (636)  

Názov položky Výdavok Popis 
Nájomné za nájom 

prevádzkových strojov, 

prístrojov a zariadení 

1 481,60         prenájom pódia  na deň detí a CF, nájom hyg. zariadení na CF, 

nájom techniky na kúrenie v DK  

Nájomné za nájom 

špeciálnych strojov, 

techniky a náradia 

     608,99 prenájom dávkovača vody a stojanov na pitnú vodu, prenájom stanu 

na CF 

 

1.2.6. Služby (637)  

Názov položky Výdavok Popis 
Školenia,  kurzy, 

semináre, porady, 

konferencie 

 6 597,28 ubytovanie a občerstvenie  akcií a umelcov, školenia pre 

zamestnancov,        

Konkurzy a súťaže 133 905,93 

 

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),  

zmluvy o dielo s umelcami v rámci kult. podujatí, zmluvy 

o umeleckom výkone na divadelné predstavenia, koncerty, zvukové 

nahrávky a pod.  

Propagácia, reklama 6 446,20   Global 24 – reklama na webe 1989 €,   vyhotovenie reklamných 

bannerov a zápisov EKOS, s.r.o. 2805,24€,   za tlač reklamných  

plagátov 525,12 € , Gibox aktivácia kino.mskcentrum.sk 1129,19€    

Všeobecné služby   41 638,94 pranie obrusov,  čistenie a prenájom rohoží , zmluvné platby za 

dramaturgiu,  služby BOZP, výdavky spojené s organizáciou 

podujatí  

Poplatky a odvody  14 737,06 bankové poplatky, poplatky SOZA (Slovenský ochranný zväz pre 

práva k hudobným dielam), poplatky pre LITA - autorská 

spoločnosť,  poplatky za požičovné filmov - Kino Hron  



Naturálne mzdy 3 152,64 príspevok na ošatenie  pracovníkom vykonávajúcim úlohy  ZPOZ   

Stravovanie 9 805,28 príspevok zamestnávateľa na stravovanie vlastných zamestnancov 

Odmeny zamestnancov 

mimo pracovného 

pomeru 

13 443,68 vyplatené odmeny na základe uzatvorených 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).  

Dane 2 205,93 Poplatok. za kom .odpad, poplatky za RTVS, TV, platba dane 

z reklamy, členské poplatky Kino,  Audiovizuálny fond a pod. 

 

1.2.7.  KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 

717002 Zakúpenie a inštalácia premietacieho plátna  do Kina Hron  - dočerpanie z roku 2013  5 889,95 

713004 
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - harmonika pre FS 

Hron  
2 000,00 

SPOLU:  7 889,95 

 

 

2. 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 

2014 
 

2013 

Brutto Korekcia  Netto Netto 

a b c 1 2 3 4 

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

001 60480,51 6843,00 53997,51 56250,57 

A. Neobežný majetok                                         
r.003 + r.011 + r.024 002 25572,15 6843,00 19089,15 15419,20 

A.II. Dlhodobý hmotný majetok                                     
súčet (r. 012 až r. 023) 011 25572,15 6843,00 19089,15 15419,20 

5. Samostatné hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ) 016 25572,15 6843,00 19089,15 15419,20 

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

033 34668,02 0,00 34668,02 39376,39 

B.IV. 
Krátkodobé pohľadávky                             
súčet (r.061 až 084) 060 2103,60 0,00 2103,60 8822,20 

B.IV1. Odberatelia (311 AÚ) - (391AÚ) 061 2103,60 0,00 2103,60 8822,20 

B.V. Finančné účty súčet (r. 086 až 097) 085 32564,42 0,00 32564,42 30554,19 

B.V.1. Pokladnica (211) 086 541,38 0,00 541,38 1598,97 

2. Ceniny (213) 087 363,60 0,00 363,60 2584,80 

3. Bankové účty (221AÚ +/-261) 088 31659,44 0,00 31569,44 26370,42 

C. Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113 110 240,34 0,00 240,34 1454,98 

C.1. Náklady budúcich období (381) 111 240,34 0,00 240,34 1454,98 

 

 

 

O
z
n

a
č
e
n

ie
 

STRANA PASÍV 
Číslo 
riadku 

 
 
 
 

2014 2013 

a b c 5 6 



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

115 53997,51 56250,57 

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

116 8824,72 25,15 

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

120 25,15 3511,15 

A.II.1. Zákonný rezervný fond (421) 121 25,15 3511,15 

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

123 8799,57 -3486,00 

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 8799,57 -3486,00 

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

126 31228,44 47097,12 

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

127 0,00 9847,69 

4. Ostatné krátkodobé rezervy (323 AÚ, 459 AÚ) 131 0,00 9847,09 

B.III. Dlhodobé záväzky  súčet (r. 141 až 150) 140 801,46 546,51 

4. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 144 801,46 546,51 

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

151 30426,98 36702,92 

B.IV.1 Dodávatelia (321) 152 2402,68 975,21 

4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 155 387,30 1134,60 

9.  Iné záväzky (379AÚ) 160 302,78 247,57 

12. Zamestnanci (331) 163 14873,58 13882,96 

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

165 10556,30 11728,20 

15. Daň z príjmov (341) 166 110,00 454,55 

16. Ostatné priame dane (342) 167 1734,34 2279,83 

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

172 60,00 6000,00 

C. 
Časové rozlíšenie                                                                             
r. 181 + r. 182 

180 13944,35 9128,30 

2. Výnosy budúcich období (384) 182 13944,35 9,128,30 

  

3. Merateľné ukazovatele 
 

Merateľný ukazovateľ Plán 2014 Rok 2014 

Počet kultúrnych podujatí 50 85 

Počet výpožičiek v knižnici M. Chrásteka 55 000 57 645 

Počet expozícii vo výstavnej činnosti 8 13 

Príjmy z kultúrnej činnosti 50 850 190 014,58 

Návštevnosť Kina Hron 3 000 8 087 

Návštevnosť kultúrnych podujatí 20 320 38 506 

 

 

 


