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1. Správa o činnosti Mestského kultúrneho centra 

za rok 2021 
 

Zmeny a novinky v MsKC v roku 2021 
 

 

➢ Knižnica získala grant 2000€ na nákup kníh z Ministerstva kultúry, 4000€ sa presúvalo 

z r.2020, čerpali sa v r. 2021. 

➢ Získanie finančného príspevku 2000 € z Fondu na podporu umenia na nákup 

kancelárskeho nábytku do knižnice. 

➢ Získanie finančnej dotácia z Regiónu Gron 2000 € a Nadácia ZSNP a Slovalco 4000€. 

➢ Kino Hron získalo 1568 € z Audiovizuálneho fondu na podporu návštevnosti.  

➢ Z dôvodu, že kvôli pandémie mala väčšina zamestnancov MsKC skrátenú mzdu na 80%,  

nepoužité financie na mzdy sa použili na zveľadenie a opravu priestorov v budove MsKC 

ako napr.: 

o V zasadačke  sa vymenil plechový strop za kazetový aj s novými svietidlami. Taktiež 

boli vymenené staré plné dvere za nové presklené, dokúpili sa predné stoly a rečnícky 

pult. 

o Vymenil sa plechový strop za kazetový na pánskych toaletách 1.posch.. 

o Upravila sa podlaha v dvoch kanceláriách v MsKC. 

o Vymenili sa umývadlá, batérie, obklady a podlaha v pánskom WC na prízemí. 

o Dokúpili sa 10ks zrkadiel do zrekonštruovaných spodných pánskych WC a 2 sušiče na 

ruky. 

o V bývalej miestnosti galérii Júliusa Považana  v budove knižnice sa zriadila 

garderóbka pre uloženie kostýmov, a vymenili sa tam svietidla za úsporné led 

svietidlá. 

o Opravila sa nefunkčná klíma v kine Hron. 

o V knižnici boli doplnené nové kazetové prvky a svetlá. 

o Opravila sa stará podlaha na 2. posch. v miestnosti pre umelcov/vedľa VIP/. 

o Opravilo sa nefunkčné internetové pripojenie do knižnice. 

o Vymenila sa led lampa v Kine Hron. 

o Opravila sa elektro rozvodová skriňa na 1.poschodí za HS. 

 

 

Mestská knižnica Michala Chrásteka 

  
 

❖  Knižničný fond pravidelne každý mesiac obohacujeme o knižné novinky podľa ponuky 

trhu aj požiadaviek čitateľov. Pri nákupe využívame zľavové rabaty, ktoré nám poskytujú 

jednotlivé vydavateľstvá a predajcovia.  Predajňa kníh Kniha pre Teba v Žiari nad 

Hronom poskytuje Mestskej knižnici 5 % rabat z ceny zakúpenej literatúry, 

distribútor Ing. Ivan Lazík 15 %, Slovart 35 %, PT Marenčin 40 %, Ikar a.s. 30 %.  

❖ Peniaze, ktoré knižnica každoročne dostáva od mesta sa využívajú na nákup knižných 

noviniek, časopisov a periodík. Náklady knižnice na nákup nových kníh  z  financií  

rozpočtu mesta predstavovali v roku 2021 4036,41 €, pričom cena kníh bola 4777,56 €.  

Spolu bolo zakúpených 352 kusov kníh.  

❖ Ceny kníh stúpli ako všetko ostatné, preto sa snažíme získavať peniaze aj z 

mimorozpočtových zdrojov. Ešte v roku 2020 sme získali z Fondu na podporu umenia 



 

 

 

finančné zdroje vo výške 4000 €  na nákup novej  literatúry. Financie však boli knižnici 

zaslané až na konci roka 2020, preto sme ich využili v roku 2021.  

❖ Z týchto prostriedkov sme zakúpili spolu 342 publikácií . Z toho je 145 kníh z beletrie pre 

dospelých, 67 z odbornej literatúry pre dospelých, 6 kníh z detskej náučnej literatúry a 

124 kníh z detskej beletrie. Z dôvodu pandemickej situácie na Slovensku, sme sa snažili 

pomôcť hlavne regionálnemu kníhkupectvu Kniha pre Teba a takmer 3/4 financií sme 

minuli práve tu. Časť kníh sme zakúpili u distribútora Ing. Ivana Lazíka, s ktorým už dlhé 

roky spolupracujeme pri nákupe prevažne odbornej literatúry. Ďalšie knihy sme kúpili vo 

vydavateľstve Marenčin PT. Jednalo sa o knihy vydané s podporou FPU, čo bola 

podmienka získania dotácie, za 20% celkovej sumy zakúpiť knihy vydané s podporou 

FPU.  

❖ Taktiež aj v roku 2021 sme žiadali podporu z Fondu na podporu umenia. V rámci 

programu Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra sme získali 2000 € na 

vybavenie knižnice. Z týchto peňazí sme si dali na mieru vyrobiť nové knižničné pulty, 

zakúpili sme regály na príručnú knižnicu, odkladacie skrinky na kancelárske potreby a 

knižničné dokumenty. Vytvorili sme čitateľský kútik so sedačkou a stolíkom na príjemné 

posedenie pri čítaní dennej tlače. Pre študentov je tu nové študijné miesto s novými 

písacími stolmi. 

❖ Žiadali sme aj dotáciu na nákup kníh  a z FPU sme dostali 2000 €. Zakúpili sme spolu 163 

publikácií, z toho 113 do oddelenia pre dospelých a 49 publikácií pre deti. 

❖ Celkovo v roku 2021 pribudlo do knižnice 926 nových publikácií. Do oddelenia pre 

dospelých 670 kusov, do detského oddelenia 256 kusov. 

❖ V roku 2021 sme darom získali 69 titulov v hodnote 769,67 €, ktoré sme vo fonde ešte 

nemali. Tiež sme mnoho poškodených kníh zamenili za darované v dobrom stave.. 

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

záujem pre ich zastaranosť, preto knižnica pravidelne dokumenty vyraďuje. V tomto roku 

sme takto vyradili 528 titulov prevažne zo skladových priestorov. Boli to hlavne 

publikácie vydávané v 60. a 70. rokoch, veľmi poškodené, alebo dokumenty o ktoré 

dlhodobo nie je záujem. 

❖ Pre detských čitateľov sme v Msk v minulom roku zorganizovali 30 kolektívnych 

podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 582 žiakov zo všetkých žiarskych základných škôl. Z 

dôvodu proti pandemických opatrení bolo podujatí oproti predchádzajúcim rokom oveľa 

menej. 

❖ 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. Keďže 

knižnica bola často zatvorená, čitateľom sme posielali väčšinou pripomienky a 

výpožičky sme im automaticky predlžovali. 

 

Dátum 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Upomienky poštou 179 165 160 206 40 129 

Upomienky e-mailom 647 528 511 647 174 539 

Pripomienky 2175 2097 2144 1862 809 931 

Oznámenie o rezervácii e-

mailom 814 686 737 619 373 558 

Oznámenie o rezervácii SMS 22 21 13 12 2 0 

Oznámenie o rezervácii 

poštou 6 3 2 3 0 0 



 

 

 

Spustením mobilnej aplikácie smartkatalóg sa nám podstatne zvýšil počet užívateľov on-line 

katalógu. Aplikácia pre mobilné zariadenia umožňuje vyhľadávanie kníh podľa rôznych 

kritérií, zisťovanie noviniek v knižnici, kontrolu svojho čitateľského konta, rýchlu rezerváciu, 

predĺženie výpožičky, vlastný plán svojich nasledujúcich výpožičiek.   

 

V minulom roku bola knižnica z rôznych dôvodov často zatvorená. Snažili sme sa  

čitateľom vyjsť v ústrety, mali možnosť pokiaľ to pandemická situácia dovoľovala 

zapožičania kníh bez prístupu na internet a bez prezenčných výpožičiek periodík. 

Pokiaľ boli opatrenia sprísnené , nosili sme čitateľom knihy priamo domov alebo sme 

využívali zapožičiavanie cez výpožičné okienko. Sme radi že nám čitatelia zostali verní a 

po ukončení všetkých zákazov sa k nám stále vracajú. 

 

Číselné ukazovatele činnosti knižnice:  

UKAZOVATEĽ Mer.

jedn. 

Vyhod. 

2016 

Vyhod. 

2017 

Vyhod. 

2018 

Vyhod.  

2019 

Vyhod.  

2020 

Vyhod.  

2021 

Knižničný fond kn.j.   

Celkový stav KF kn.j. 30712 30997 31 172 31355 31344 31 742 

Literatúra pre 

dospelých 

kn.j. 

19077 19087 19 292 19359 19425 19 520 

Literatúra pre deti kn.j. 8138 8370 8 393 8519 8445 8 566 

Sklad  3497 3540 3 487 3477 3474 3 656 

Ročný prírastok kn.j. 669 721 749 625 416 926 

Kúpa  kn. j. 352 349 351 318 310 352 

Dar kn. j. 130 145 167 85 106 69 

FPU  187 224 231 222 0 505 

Vyradené knihy  514 508 574 442 427 528 

Periodiká   13 13 13 13 9 9 

Výpožičky 

  

Literatúra pre 

dospelých kn.j. 39898 39703 39 053 37059 39396 39 286 

Literatúra pre deti kn.j. 7665 8062 8 238 7213 6928 7 412 

Výpožičky 

periodik kn.j. 7886 7408 8 543 6069 3751 4 044 

Počet 

vybavených 

rezervácií  1220 1165 

 

1 218 956 580 712 

Počet 

registrovaných 

informácií  5556 4891 

 

6 378 5366 4008 4 711 

Čitatelia   

Registrovaní 

používatelia  

os. 

 

1625 1594 1 530 

 

1495 

 

1340 

 

1 258 

Z toho: dospelí 

čitatelia 

os. 

 

1027 983 938 

 

966 

 

988 

 

862 

             deti os. 598 611 592 529 352 396 

návštevníci os. 17967 17578 17 032 15046 10939 10491 



 

 

 

Ďalšie činnosti   

MVS kn.j. 52 67 90 78 23 58 

M MVS kn.j. 2 2 0 0 0 0 

Internetové služby os. 1171 1232 1 114 958 143 0 

Kolektívne 

podujatia 

Pod. 

98 87 90 98 17 30 

Počet účastníkov 

podujatí 

os. 

1879 1779 1 824 1938 352 582 

Využitie www 

katalógu(počet 

vstupov) 

 

5658 5392 60 844 6330 11642 6 221 

Počet vyhľadávaní 

vo www katalógu 

 

36471 53799 48 543 37552 66626 40711 

 

  Kultúrno- spoločenské podujatia (bez vstupného) 

 

  Mesiac  Názov podujatia Druh podujatia Ročník Počet  Miesto 
Počet 

účast. 

  

Jún 

Neobyčajná cesta písmen Prvácka 

pasovačka 1 10 Msk 218   

Kamarátka knižka Zábavno-

informačná 

hodina 

Kom. 

centru

m 1 Msk 6   

Deti, Hurá do čítania Interaktívne 

pod. 2 2 Msk 46   

Júl 
Hrady – Prečítané leto 2021 Tematické 

podujatie ŠK 2 Msk 42    

September 

Krajina kde je Vila Vilôčka Interaktívne 

podujatie 3 2 Msk 44 

S knihou ma baví svet Tematické 

popoludnie ŠK 1 Msk 24 

Október 

Tmy sa báť nemusíš Zážitkové 

čítanie 2 7 Msk 118 

Rozprávková knižnica 

Interaktívne 

pod. nultý 1 Msk 9 

December 
Rozprávky pre neposlušné deti 

Súťažno-

zábavné pásmo 3 2 Msk 38 

 Čítanie nad zlato Literárna hodina 4 2 Msk 37 

Spolu    30 Msk 582 

 

Príjem z činnosti knižnice 2021: 960,10 

Nákup kníh, denná tlač, periodiká z rozpočtu mesta 2021:  4670 € 

Nákup kníh z FPU z roku 2020: 4000 € 

Nákup kníh z FPU 2021: 2000 € 

Nábytkové vybavenie z FPU: 2000 € 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prehľad dotácií MsK 2021 z Fondu na podporu umenia 

 
 

Názov projektu 

Téma 

projektu 

Žiadat

eľ 

Dátum 

podania 

proj. 

Realizáci

a 

Celkové 

 finančné 

prost. € 

Výška 

dotácie 

€ 

Výška 

spolufi

n. € 

Zdro

j  

finan 

Príjemne v 

knižnici 

21-512-00243 

Realizácie 

skvalitnenia 

int. vybavenia 

pre 

používateľov 

knižníc 

MsKC 

- Msk 
25.11.2020 

Do 

1.12.2021 
2 648,86 2 000 648,86 FPU 

Dobré knihy 

čitateľom 

21-514-03832 

Doplnenie 

knižničného 

fondu  

MsKC 

- Msk 
17.3.2021 

Do 

1.3.2022 
2 246  2 000 246 € FPU 

 

 

Výstavná činnosť 
 

Archeologická expozícia, pamätná izba Štefana Moysesa a Galéria Júliusa Považana 

plnohodnotne fungujú v priestoroch Kaštieľa Štefana Moysesa, kde boli presťahované 

v roku 2020 

       

4. Výstavná činnosť  

✓ príprava a realizácia autorských a dojednaných výstav tematicky zameraných na 

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

zemepisu a pod.  

✓ zabezpečovanie pravidelnej návštevnosti stálych expozícií a  inštalovaných výstav  

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

✓ sprevádzanie a lektorovanie návštev  inštalovanými výstavami  

 

V roku 2021 sa vzhľadom na pandemickú situáciu a následné opatrenia neuskutočnila 

žiadna výstava.  

 

 

 

 

Kino Hron 

 
❖ Činnosť kina v roku 2021 (tak isto ako v roku 2020) značne ovplyvnila celosvetová 

pandémia koronavírusu, kvôli ktorému boli zavedené celoštátne opatrenia na ochranu 

pred šírením tohto vírusu a teda v určitých mesiacoch bol zákaz organizovania 

akýchkoľvek kultúrnych podujatí (vrátane kina). V ostatných mesiacoch mohlo kino 

premietať za dodržania prísnych opatrení (znížená kapacita kinosály, zákaz 

občerstvenia, dezinfekcia rúk divákov a dotykových plôch po každom premietaní), čo 

sa podpísalo na celkovej návštevnosti a tržbách.  



 

 

 

❖ Vzhľadom na túto situáciu aj samotní distribútori obmedzovali ponuku premiérových 

filmov, čo sa tiež podpísalo na záujme divákov o návštevu kina, nehovoriac o ich 

strachu z možnej nákazy, ktorá ich odrádzala od návštevy filmových podujatí. 

 

❖ Prehľad obmedzení: 

1.1. - 16.5.  = zákaz kultúrnych podujatí 

17.5. - 30.6.  = zatvorené kino z dôvodu umiestnenia mobilného odberového miesta 

(testovanie pozitivity) vo vchode MsKC 

1.7. - 24.11. = premietanie s opatreniami (klasický hrací profil pri zníženej kapacite 

sály, od 18.10. sa premieta len pre testovaných/očkovaných, od 8.1. len 

pre očkovaných) 

25.11. - 31.12.  = zákaz kultúrnych podujatí 

 

❖ Základný hrací profil kina nebol pravidelný, kino premietalo v každý možný deň 

(okrem pondelkov), kedy nebolo v budove Mestského kultúrneho centra iné podujatie, 

ktoré by premietanie rušilo. Počet premietaní za deň bol rôzny – premietali sa 1 – 3 

filmy denne, v priemere 7 filmov za týždeň. 

 

❖ Počet organizovaných premietaní v r. 2021:  školské = 5. 

 

❖ Okrem bežného premietania kino prinieslo iba obľúbené letné Kino na schodoch. 

 

Príjmy a náklady kina Hron: 

 

 

 

Ročná štatistika Kino Hron 2021: 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Príjem z kina: 37 573 € 45 747 € 55 983 € 64 260 € 71 040 € 27 242 € 19 165 € 

Náklad na kino 

(požičovné za 

filmy):   

21 876 € 28 126 € 34 404 € 39 227 € 43 084 € 16 924 € 11 732 € 

rok mesiac 
počet 

premietaní 

počet 

divákov 

priemerná 

návštevnosť 

na 1 

predstavení 

2021 7-11 171 4 468 23 

2020 1-3, 6-10 194 6 552 25 

2019 1-12 366 17 714 48 

2018 1-12 391 15 830 38 

2017 1-9,12 373 16 654 36 

2016 1-12 389 12 957 30 

2015 1-12 361 10 883 27 

2014 1-12 234 8 327 35 

2013 1-12 53 2 235 39 

2012 1-12 105 3 100 37 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detailná štatistika premietaní (filmy bez festivalov) 2021: 

rok 2021 
Európske  

filmy 

Slovenské 

filmy 

Ostatné  

filmy 

Počet verejných projekcií 51 24 91 

Počet organizovaných 

projekcií 
0 0 5 

Návštevnosť 1 442 576 2 450 

 

 

 

ZPOZ 
 

 

1. Priority: 

 
❖ Výzdoba Biskupskej sály – zhotovenie dekoračnej ikebany na obradný stôl. Kvetinová ikebana 

dopĺňa historický priestor sály, je decentná a zároveň  slávnostná, kvety sú naaranžované 
v secesnej kovovej mise. Ikebanu vytvorila výtvarníčka Helena Schneiderová.                                                                                                                       
Umelecká drotárka Blažena Kriváková vytvorila originálny podnos na obrúčky, ktorý   
korešponduje s miestom konania sobášnych obradov v kaštieli. Pripomína motív kvetu, keďže 
barok sa vyznačoval výrazným ornamentom s rastlinnými motívmi, kvety boli významným 
prvkom barokového slohu. Podnos v sebe ukrýva aj prepojenosť so Svätým Krížom – pod 
obrúčkami je červený zamat s ozdobným prámikom - zo zamatu sa kedysi šili lajblíky, ktoré 
boli súčasťou svätokrížskeho kroja a prámikom sa lajblíky vyzdobovali.    

o Zakúpenie podnosu s pohárikmi na svadobný prípitok – v historickom 

barokovom  

o štýle. 
❖ Napriek pandémii nepoklesol záujem o sobášne obrady.  

rok 2021 mesiac 
počet 

premietaní 

počet 

divákov 

priemerná 

návštevnosť 

na 1 

predstavení 

 január 0    
 február 0    
 marec 0    
 apríl 0    
 máj 0    
 jún 0    
 júl 40 1 289 31 

 august 41 1 254 29 

 september 31 917 27 

 október 39 691 17 

 november 20 317 13 

 december 0    
 SPOLU: 171 4 468 23 



 

 

 

❖ Číselné vyhodnotenie sobášnych a smútočných obradov za uplynulé roky: 

Sobáše                   Pohreby 

2014: 38                2014: 50 

2015: 42                2015: 60 

2016: 58                2016: 56 

2017: 65                2017: 60 

2018: 59                2018: 59 

2019: 72                2019: 55 

2020: 63                2020: 48 

2021: 71                2021: 56 

    

 

2. Merateľné ukazovatele: 

 

Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom a následných opatrení 

Úradu Verejného zdravotníctva SR proti šíreniu ochorenia sa neuskutočnili podujatia:                    

Športovec roka, Učiteľ na jednotku, Koncert pre mamu, Deň matiek v Domove dôchodcov,                                   

Prijatia maturantov, Sľub priateľstva predškolákov, 76.výr. oslobodenia Sv. Kríža a 76.výr. 

víťazstva nad fašizmom – kladenie vencov na Námestí MS, Prijatie darcov krvi, vítania detí 

do života, Jubilanti mesta, Mesiac úcty k starším v Domove dôchodcov, vianočný program 

v Domove dôchodcov a Klube dôchodcov.  

 

Tradičné obrady 

Sobáše 71 (9 x sobáš v Parku Š. Moysesa,  

       5 x nádvorie kaštieľa,  

      16 x Biskupská sála, 41 x OS v MsKC) 

Pohreby 56 

Netradičné obrady a slávnosti   4 

SPOLU                                                                131  podujatí 

Príjmy z tradičných obradov:   4496,51 € ( 14 x sobáš v exteriéri, 9 x občiansky pohreb) 
 
 

3. Netradičné obrady a slávnosti: 

 
Mesiac Názov podujatia            Miesto Návštevnosť Výdavky Príjem Poznámka 

Apríl Otvorenie galérie Júliusa 

Považana 

Kaštieľ 
  

 
 

Jún 2x prijatie  deviatakov  (ZŠ 

na Ul. M. R. Štefánika, ZŠ 

na Ul. Dr. Janského) 

Divadelná 

sála 

5  tried 

deviatakov 

   

August 77. výročie SNP - 

kladenie vencov (tvorba 

a recitácia básne, 

sprievodné slovo)  

Pred ZŠ na 

Ul. Dr. 

Janského – 

socha L. 

Exnára 

   Spoluorganizátor: 

ZOSZPB 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 

➢ V roku 2021 bol DK kvôli pandémii zatvorený. 
 

Podujatia MsKC 2021 

 
➢ Aj rok 2021 bol poznačený pandémiou, keď boli kultúrne akcie povolené až v letných 

mesiacoch. V prvom polroku sme preto podujatia realizovali len online. Vďaka 

spolupráci s Regiónom Gron sa nám podarilo získať spolufinancovanie netradičného 

projektu Kultúra po ŽIARSKY(u), ktorý priniesol koncerty žiarskych umelcov na 

atraktívnych miestach nášho mesta. Tieto koncerty sme následne vysielali naživo online 

cez facebookovú stránku nášho MsKC. Postupne sa odprezentovali ľudovú hudbu  

Majerovcov na Svätokrížskom dvore, Lola a Piškóta na hrade Šášov, bluesmana Juraja 

Schweigerta v Kostole v H. Opatovciach a Braňa Višňanského so skupinou Radiopieces 

z nádvoria kaštieľa. Išlo o projekt, ktorý v žiarskej kultúre nemá obdobu. Získal stovky 

sledovateľov a veľmi pozitívne ohlasy, reakcie. 

➢ Prvou veľkou akciou v roku bol Dračí sprievod mestom pri príležitosti 

Medzinárodného Dňa detí. Keďže verejné podujatia boli ešte v tom čase zakázané, 

rozhodli sme sa pre detičky zorganizovať sprievod rozprávkových postavičiek mestom 

spolu s drakmi. Sprievod prechádzal celým mestom a končil v parku, kde sa detičky 

s rodičmi mohli stretnúť a zabaviť s veľkým drakom.  

➢ Hlavnou sezónou roka 2021 bolo leto. Prvým koncertom leta bol koncert domácej 

skupiny Janko Kulich & Kolegium, ktorý sa uskutočnil netradične na kopci Šibák. Aj 

navzdory sychravému počasiu ho navštívili stovky divákov. 

➢ Žiarske leto. Vďaka podpore od Nadácie ZSNP a Slovalco sme dokázali pripraviť  

bohatý kultúrny program na celé leto s desiatkami akcií. Dramaturgiu sme rozdelili na 

viacero častí ako Leto na námestí, Leto v kaštieli, Leto v parku a Leto na hrade Šášov. 

Žiarske Leto na námestí sme otvorili netradičnou, zábavnou ohňovou šou Drsňoušou, 

na ktorú prišli stovky Žiarčanov s deťmi. Na námestí hrala každý víkend iná skupina. 

Od menej známych ako sú Timea band, Davida Bíleka, Chill on the sun až po 

superstaristku Barboru Piešovú, o ktorú bol veľký divácky záujem. Mysleli sme aj na 

detského diváka, ktorému sme venovali dve produkcie ako Kráľovstvo odpadu 

a Rozprávkomat. Koncert skupiny Nightwish revival sme presunuli z Námestia do 

klubu Žiarčan kvôli nepriaznivému počasiu. 

➢ Ďalším novým projektom bola séria letných koncertov hudobných osobností rôznych 

žánrov LETO V KAŠTIELI poprvýkrát na nádvorí Biskupského kaštieľa. Toto 

jedinečné prostredie ponúka ideálny priestor pre exkluzívne koncerty takéhoto typu. 

Jediným problémom je tu však technické zabezpečenie ako sú pódiom so zastrešením, 

či zabezpečenie lavicového sedenia, ktoré každú akciu predražuje. Leto v kaštieli 

uviedlo koncerty husľového virtuóza Petra Michalicu, pesničkárky Simy Magušinovej, 

jazzmana Petra Lipu, hip hop formácie Moja reč, rockovej skupiny Korben Dallas, či 

indiepopovej skupiny Billy Barman pre mladšie ročníky.  



 

 

 

➢ Jedným z hlavných podujatí leta bola akcia Víno v kaštieli. Obľúbený projekt, ktorý 

sme preťahovali z parku na nádvorie kaštieľa a do jeho záhrady. Akcia to bola veľmi 

vydarená avšak nižšiu účasť spôsobil letný termín a veľmi horúce počasie. 

V programe vystúpili populárny herec Lukáš Latinák, domáca skupina Banda 

Americano, Ann Bartová a skupina Sounds2good s Lenkou Piešovou. 

➢ Leto v parku uviedlo koncert detskej hviezdy Zahrajka, najväčšiu akciu leta Beer fest, 

ale aj diskotéku pod holým nebom - Twenty five párty s D.Jom Pepem, ktorá bola 

spomienkou na legendárneho Jula Viršíka. Jednou z najobľúbenejších akcií v roku je 

festival piva, gulášu a muziky Beer fest. Po prvýkrát sme posilnili dramaturgiu 

programu o známejšie skupiny, čo malo za dôsledok zvýšenie diváckej účasti. Diváci 

sa mohli už od poobedia zabaviť na populárnych Gypsy čáves, Sokoloch, 

Duchoňovcoch, D.J. Salco, AC/DC revival, alebo domácej skupine Sitňan. Beer fest 

má obrovský potenciál stať sa akciou s tisíckami návštevníkov, čo však vyžaduje 

náročnejšie technické zabezpečenie. 

➢ Leto na hrade Šášov prinieslo obľúbené podujatie Šášovské hradné hry a po prvýkrát 

aj večerný koncert, v rámci ktorého sa predstavil známy hudobník MAOK.  

➢ Jeseň aj zima sa už niesla opäť v znamení pandémie, keď boli verejné akcie zakázané 

a my sme museli pripravené podujatia presunúť na rok 2022 Stihli sme však 

zrealizovať vypredaný koncert jedinečného českého pesničkára Jarka Nohavicu 

a obľúbený Mikulášsky sprievod mestom ako náhradu za tradičné Mikulášske oslavy 

na Námestí MS. Mikulášsky sprievod mestom sme realizovali už po druhýkrát a jeho 

popularita a obrovský divácky záujem ho predurčuje stať sa tradičnou súčasťou našej 

dramaturgie. 
 

Zrealizované podujatia MsKC za rok 2021: 

Por.č. Dátum Rozpočtované akcie pre rok 2020 

Skutočn

é 

náklady 

Skutočný 

príjem 

Návštev. 

1. 12.2.2021 Fašiangová veselica on - line 400 0  

2. 6.3.2021 Sitňan stream koncert 300 0  

3. 1.5.2021 Májová veselica stream  460 0  

4. 31.5.2021 Višňanský a Radiopieces stream 400 400*  

5. 4.6.2021 Rozprávková cesta mestom 1200 1000** 2000 

6. 7.6.2021 Majerovci stream 200 200**  

7. 14.6.2021 Schweigert stream 400 400**  

8 21.6.2021 Lolo a piškót– Gron on-line 400 400*  

  Lukaš Mališ – Gron on-line 500 500*  

9. 2.7.2021 Kolégium na šibáku 400 200* 50 

10. 10.7.2021 Víno v kaštieli 4990 1326 442 

11. 25.7.2021 Lipa pod platanom 1114 1005 67 

12. 30.7.2021 

Timea akustic trio – vystúpenie na 

námestí 350 0 30 

13. 1.8.2021 

Kyselí rafťáci – ohňová šou na 

námestí 650 0 200 

14. 6.8.2021 Dávid Bílek – vystúpenie na námestí 500 500* 50 

15. 7.8.2021 Šašovské hradné dni 1000 0 500 

16.  8.8.2021 

SimaMartausová Magušinová pod 

platanom 5526 4500 300 



 

 

 

17. 13.8.2021 

Barbora Piešová – vystúpenie na 

námestí 1000 1000** 100 

18. 15.8.2021 Michalica – koncert v kaštieli 1142 555 37 

19. 20.8.2021 

Chill on the sun – vystúpenie na 

námestí 500 500** 40 

20. 21.8.2021 Beerfest a Rozprávkomat 8000 5332 1774 

21. 22.8.2021 Moja reč – pod platanom 2374 690 46 

22. 27.8.2021 

Nightwish revival – koncert u 

žiarčana 600 0 60 

23. 28.8.2021 Oldies party v parku 1906 3020 302 

24. 29.8.2021 Korben dallas – pod platanom 3550 750 50 

25. 5.9.2021 Billy Barman pod platanom 3000 1080 72 

26. 10.9.2021 MAOK – vystúpenie na Šašove 600 90 73 

27. 18.9.2021 Stretnutie rodákov Horné Opatovce 700 0 30 

28. 25.9.2021 

Tanečné súťaže TŠK- Pohár 

primátora 2420 2420 242 

29. 11.10.2021 Jaromír Nohavica koncert  500 400 

30. 6.11.2021 MS v plesových choreografiách 1020 1020 102 

31. 5.12.2021 Mikulášsky sprievod mestom 900 900**  
32.  

33. 4.7.2021 

Divadelné predstavenia pre deti : 

Zahrajko v parku 1177 528 66 

 14.8.2021 Kráľovstvo odpadu 1180  80 

  Spolu: 33 48859 28816  

   *dotácia Región Gron 2000€ 

** dotácia Nadácia ZSNP a Slovalco 4000€ 

 

 

Zrealizované podujatia MsKC v spolupráci rok 2021:  

  Názov podujatia Miesto konania Účasť 

1. Slovalco guláš Areál parku Š. Moysesa 500 

2. Slovalco Family day Areál parku Š. Moysesa 3000  

3. Na krídlach anjelov MsKC 300 

 SPOLU: 3 Návštevnosť spolu: 3800 

 

 

 



 

 

 

2. Čerpanie rozpočtu za rok 2021 

 
Dôvodová správa k záverečnému účtu 

 

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 2021  bol zostavený v zmysle §10 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Celkové príjmy boli rozpočtované sumou  

646 720,00 € výdavky sumou  646 720,00 €|.   
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  92 017,41 €.   

• Mestské kultúrne centrum vykázalo za rok 2021 zo svojej hlavnej činnosti  kladný výsledok 

hospodárenia  22 842,09 €. Kladný výsledok hospodárenia bude  súčasťou rezervného fondu organizácie. 

• Činnosť MsKC bola v roku 20210 zabezpečovaná predovšetkým transferom z  rozpočtu mesta, z časti z 

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

rozpočtu za rok 2020  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 1-12. 

 

 

 

 

ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2021  

 

Údaje o plnení rozpočtu   /v euro/ 
PRÍJMY :  

 

Kód Názov Schválený 

2021 

Upravený stav 

k 31.12.2021 

Skutočnosť 

stav 

k 31.12.2021 

% 

212002 Príjmy z prenajatých pozemkov   

Beerfest, Deti v parku 

0,00 373,75 373,75 100% 

223001 Poplatky a platby z nepriemyselného 

a náhodného  predaja a služieb 

202 920,00 202 920,00 92 017,41      100% 

292017 Príjmy z vratiek 0,00 38,86 38,86      100% 

312001 Tuzemské  bežné granty zo ŠR  0,00 32 231,78  32 231,78  100% 

312007 Tuzemské bežné granty z rozp. obce 443 800,00 443 800,00 420 000,00 94,6% 

321 Tuzemské bežné granty 0,00 6 000,00 6 000,00 100%  
SPOLU: 646 720,00 685 364,39 550 661,80 80% 

 

 

 

 

Prehľad plnenia bežných príjmov 

 



 

 

 

Nedaňové príjmy (200)bez  vratiek a príjmov za prenájom pozemkov 
 

Názov Suma 

Príjmy zo vstupného 23 635,86 

Príjmy za služby 43 759,94 

Príjmy Knižnica 960,10 

Príjmy Kino 19 165,00 

Príjmy ZPOZ 4 496,51 

SPOLU: 92 017,41  

Granty a transfery - bežné transfery (300) 

Poskytovateľ Suma Účel 

ÚPSVaR 19 264,18  Chránené pracovisko (mzdy, poistné) 

ÚPSVaR - Európsky sociálny fond 3 399,60 Chránené pracovisko (mzdy, poistné) 

Mini. kultúry SR  6 000,00  Na nákup knižničného fondu 

Audiovizuálny fond 1 568,00  Podpora  návštevnosti  Kina Hron 

Fond na podporu umenia 2 000,00 Knižnica- nákup inventáru 

Medzisúčet Tuzemské  bežné granty zo ŠR 32 231,78  
 

Mesto Žiar nad Hronom 420 000,00 Tuzemské bežné transfery na činnosť  

Nadácia ZSNP a Slovalco 4 000,00 Podpora kultúrnych  podujatí   

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región 

GRON 

2 000,00 Podpora stream  koncertov v regióne ZH 

Medzisúčet tuzemské bežne a kap.granty 6 000,00 
 

SPOLU  458 231,78 
 

 

 

 

Príjmové finančné operácie 

453 Prostriedky z predchádzajúcich 

rokov 

4837,42 

 

 

Výdavky: 

 

 

Kód 

Názov Schválený 

2021 

Upravený 

stav 

k 31.12.2021 

Skutočnosť 

stav 

k 31.12.2021 

% 

600 Bežné výdavky 646720,00   685364,39  555499,22  81,0 % 

610 Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné 

os. vyrovnania  

  

287130,00 

  

   

288425,12  

  

242986,10  

84,2% 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 113410,00 

   

109410,00 

  

88776,89 

   

81,1%  

630 Tovary a služby 246180,00 

   

287529,27 

   

223736,23 

   

77,8%  

631001 Cestovné náhrady 100,00 100,00 0,00 0%   

632 003 Poštové služby a telekomunikačné 

služby 

6 500,00 6500,00 463,69 7,1% 

632004 Komunikačná infraštruktúra 0,00 440,86 440,86 100% 

632005 Telekomunikačné služby 0,00 5910,00 5906,72 99,9% 

633001 Interiérové vybavenie 1 500,00 3900,00 3803,74 97,5% 

633002 Výpočtová technika 1 060,00 1976,26  1969,54  99,6%  

633004 Prev. stroje, prístroje, zar., technika a 

náradie 

2 200,00 2200,00  936,08 

  

42,5% 

633006 Všeobecný materiál  13018,00  13018,00      8176,60 62,8% 



 

 

 

   

633009 Knihy, časopisy, noviny, učebn., uč. 

a komp. pom. 

4 000,00 11300,00 11272,90  99,7% 

633010 Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky 100,00 100,000 12,99 13,0% 

633013 Softvér a licencie 820,00 

  

820,00  813,73  99,2%  

633016 Reprezentačné   1200,00 1 200,00 208,36 17,3% 

634001 Palivo, mazivá, oleje 500,00  500,00 357,56 71,5%  

634002  Servis, údržba, opravy auta 850,00  850,00 814,25      95,8%   

634003 Poistenie aut 550,00  550,00 430,03 78,2%  

635002 Údržba výpočtovej techniky 500,00  500,00 225,69 45,1% 

635004 Prev. strojov, prístr., zariadení, 

techniky a náradia 

1350,00 

  

11500,00 

  

11482,04 

  

99,8%  

635006 Budov, objektov alebo ich častí 1400,00  29500,00 29428,78  99,7% 

636002 Nájomné za nájom prev. strojov, 

techniky a náradia 

 11000,00 14620,00 14610,19  99,9% 

637001 Školenia, semináre, ubytovanie,... 7000,00  7000,00  652,70 9,3% 

637002 Konkurzy a súťaže – kult. poduj. 67201,00   53590,15  52753,00  98,4% 

637003 Propagácia, reklama a inzercia 7000,00  7000,00 4131,65  59,0%  

637004 Všeobecné služby  40825,00  34850,00 34840,22  99,9% 

637012 Poplatky a odvody 40178,00   41746,00   16460,67   39,4% 

637013 Naturálne mzdy (ošatné ZPOZ) 2400,00  2400,00  2140,00  89,1% 

637014 Stravovanie 14628,00 14628,00  7142,40 48,8 % 

637016 Prídel do sociálneho fondu 2800,00 2800,00  1920,62 68,6 % 

637027 Odmeny zamestnancov 

mimopracovného pomeru 

15000,00 15000,0 9329,58 62,2 % 

637035 Dane 2500,00 2980,00 2974,52 99,8% 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

  Výdavky 2021 -  podrobne: 

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610,620)  



 

 

 

Názov položky Výdavok Popis 
Mzdy, platy, 

služobné príjmy 

a ostatné osobné 

vyrovnania , 

príplatky, poistné 

do poisťovní 

331762,99  Výdavky na mzdy a odvody  zahŕňajú plnenia zamestnancom 

v pracovnom pomere uhrádzané podľa príslušných predpisov, 

z toho transfer z ÚPSVaR na úhradu mzdových nákladov pre 

chránené pracoviská predstavuje  sumu  

 22663,78 €.  
 Počet zamestnancov k 31.12.2021 bol 23, z toho 6 vo 

vytvorenom  chránenom pracovisku. 

 

Služby a všeobecný materiál a položky (632,633)  

Názov položky Výdavok Popis 
Poštovne 

a telekomunikačné 

služby 

632003 

463,69 Výdavky na poštovné služby     

Komunikačná 

infraštruktúra 

632004 

440,86 Výdavky na internetové služby 

Telekomunikačné 

služby 

632005 

5906,72 Výdavky na Orange, a. s. za telef. hovory 

Interiérové 

vybavenie 

633001 

3803,74 2 sušiče na ruky do pánskych wc na prízemí 1154,88€ 

2648,86€nákup kancelárskeho nábytku do knižnice z  FPU 

  
Výpočtová technika 

633002 
1963,54  1ks notebook  730 €, 3 ks PC, 2ks výsuv pod klávesnicu 

1239,54€ 
Prevádzkové 

prístroje 

633004 

936,08 Prístroje pre technický úsek 647,08€+ 1 ks práčka 289€   

Všeobecný materiál 

633003 
8176,60 Kancelársky materiál, tonery, čistiace a hygienické potreby,  

upomienkové predmety ZPOZ, vstupenky MSKC,   ochranné 

rúška, odpadkové koše do wc, žiarovky , ID pásky,   materiál 

na opravy ,náhradné diely, materiál na Beerfest , spotrebný 

elektroinštalačný  materiál na opravy a hlavnú činnosť MsKC, 

ZPOZ, knižnice a kina, Svätokrížskeho domu, dielničky, 

dezinfekčný materiál, kúpa snímačov kódov pre knižnicu       
Knihy, učebnice, ... 

633009 
11272,90 Knihy a časopisy do knižnice 5272,90€ , dočerpanie FP z roku 

2020 vo výške 6000 € 

Pracovné odevy, 

obuv a ochranne 

pomôcky 

633010 

12,99 Nákup ochranných rukavíc 

Softvér a licencie 

633013 
813,73 Ročný upgrade-licencie programov HUMAN pre spracovanie 

miezd, knižničný systém – Clavius  evidencia periodík, 

účtovný program IVES, grafický program 
Reprezentačné 

633016 
208,36 Výdaje na reprezentačné účely 

 

 

Dopravné (634)  
Názov položky Výdavok Popis 

Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 357,66  Spotreba PHL Citroen a PHL, PZP  



 

 

 

634001 

Servis, údržba a opravy auta 

634002 
 814,25 Servisné práce a opravy Citroen 

Poistenie 

634003 
430,03 PzP a havarijné poistenie Citroen Jumper 

 

Rutinná a štandardná údržba (635) 
Názov položky Výdavok Popis 

Rutinná 

a štandardná údržba 

výpočtovej techniky. 

635002  

225,69  Oprava PC a záložný zdroj do knižnice 

Rutinná 

a štandardná údržba 

prevádzkových 

strojov, techniky 

635004 

11482,04 Oprava elektrorozvodnej skrine 411,60 €, údržba kino techniky 

a nákup lampy  3051,48€, prace spojené s opravou klímy do kina 

5 523,49 €, predné stoly do zasadačky a rečnícky pult 855,60 

€,oprava kabeláže  v knižnici na internetové pripojenie 1239 €+ 

drobný materiál na opravy MsKC   

Rutinná 

a štandardná údržba  

budov   

635006  

29428,79 Oprava pánskych wc na prízemí -podlahy+ umývadlá +dlažby+ 

batérie+ elektrikárske práce 9 752€, oprava stropu v kancelárii 

1251€, oprava podlahy v zasadačke 6379,20€, oprava stropu 

v zasadačke  5 817,60 €, výmena dverí v zasadačke 2 248 €, 

žalúzie k dverám do zasadačky 178,20 €,obklad za radiátory do 

výstavnej sene a zasadčky69,27€, kúpa led panelov do zasadačky 

646,27€, oprava žalúzii v kanceláriách MsKC 286,08 €, drobné 

opravy budov a priestorov  MsKC 

 

Nájomné za nájom (636)  
Názov položky Výdavok Popis 

Nájomné za nájom 

prevádzkových strojov, 

prístrojov a zariadení 

636002 

14610,19 Nájom techniky – na beerfest , SCO Family day, Oldies 

párty, akcii v Kaštieli,  nájom pivných setov , wc zariadení, 

zvuku, pódia, prestrešenia, stanov 

 

Služby (637)  
Názov položky Výdavok Popis 

Školenia,  kurzy, 

semináre, 

porady... 

637001 

652,70 Školenia pre zamestnancov, ubytovanie a občerstvenie  akcií pre 

ZPOZ, a umelcov, strava na  akciách MskC    

Konkurzy a súťaže 

637002 
52 753,00 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 

637003 

4131,65  Výdavky na Gibox MsKC 143 € mesačne + kino.mskcentrum.sk, 

Topico- tlač plagátov, výroba bannerov, reklamných pásoviek      

Všeobecné služby 

637004 
34840,22 Pranie obrusov 224,65 €, čistenie a prenájom rohoží 868,84€ , 

zmluvné platby za dramaturgiu  14 400€,  administrácia  a 

manažovanie podujatí, výdavky na zmluvné platby za ozvučovanie 

a osvetľovanie podujatí, personálne služby 4900€, BOZP 1368€, 

správa PC 600€, správa registra zmlúv 240€, upgrade nastavenia 



 

 

 

200€, výroba darčekových predmetov ZPOZ 1700 €,  technické 

zabezpečenie stream koncertov, služby k akciám/maľovanie na tvár, 

záchranná zdravotná služby a pod. 
Poplatky a odvody 

637012 
 16460,67 Bankové poplatky, poplatky SOZA (Slovenský ochranný zväz pre 

práva k hudobným dielam) 3 004,77€,  poplatky za požičovné 

filmov - Kino Hron    11 732€ , poplatky ostatné 159,90 € 
Naturálne mzdy 

637013 

2140,00 Príspevok na ošatenie  pracovníkom vykonávajúcim úlohy  ZPOZ  

bez odvodov 

Stravovanie 

637014 
7142,40  Príspevok zamestnávateľa na stravovanie vlastných zamestnancov 

Prídel do 

sociálneho fondu 

637016 

1920,62 Povinný prídel zamestnávateľa do SF z hrubých miezd 

Odmeny 

zamestnancov 

mimo pracovného 

pomeru 

637027 

9329,58 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 , fotenie 

a iné  pomocné práce).  

Dane, poplatky. za 

smeti 

637035 

2974,52 Poplatok za komunálny odpad, koncesionárske poplatky za RTVS, 

TV, platba dane z reklamy, členské poplatky Kino,  Audiovizuálny 

fond a pod. 

 

 

Prehľad podaných a schválených projektov za rok 2021: 

 

KOMU /Nadácia, 
grantový program/ KEDY Názov projektu s popisom 

 Požadovaná 
dotácia v € 

Schválená 
suma v € 

1. 

Oblastná organizácia 
cestovného ruchu  
Región GRON, 
Žarnovica  21.7.2021 

Podpora stream koncertov na 
najzaujímavejších miestach  v Žiari 
nad Hronom 

 

2000 2000 

2. 

Nadácia ZSNP 
a Slovalco, Žiar nad 
Hronom 19.7.2021 

Podpora umelcov  Kultúrneho leta  
2021 

 

10000 4000 

 SPOLU ZÍSKANÉ     6000 

  
 Merateľné ukazovateľe 2021 

Merateľný ukazovateľ Plán 2021 

Skutočnosť 

K 31.12.2021 

Počet kultúrnych podujatí spolu: 42 34 

Počet výpožičiek kníh v knižnici M. Chrásteka 55000 57986 

Počet expozícii vo výstavnej činnosti 8  0 

Príjmy z kultúrnej činnosti (vstupné ) 38416 23636  

Návštevnosť Kina Hron 9526 4468  

Návštevnosť kultúrnych podujatí  20320 5800  

 

 

 

 


