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1. Správa o činnosti Mestského kultúrneho centra 

za rok 2020 
 

Zmeny a novinky v MsKC v roku 2020 

 
 

➢ Získanie finančného daru 7000 € z Nadácie ZSNP a Slovalco na podporu miestnej kultúry 

a adventný koncert. 

➢ Knižnica získala grant 4000 € na nákup kníh. 

➢ Získanie finančného príspevku 1500,0 € z Banskobystrického samosprávneho kraja na 

Ochutnávku starých remesiel – workshopy zamerané na tradičné remeslá. 

➢ Získanie finančného príspevku 500,0 € z OZ Žiarska kotlina na Podujatia v Svätokrížskom 
dome – každoročné podujatia v priestoroch Sv. domu 

➢ V roku 2020 bol sprístupnený   bezbariérový prístup do knižnice M.Chrásteka a pribudla 

aj bezbariérová plošina v budove MsKC, ktorá vedie po hlavnom schodisku do kinosály 

a divadelnej sály. (Zakúpená bola z finančného daru Nadácie ZSNP a Slovalco na podporu 

miestnej kultúry a adventný koncert).  

➢ Získanie finančného príspevku 5951,0 € z Audiovizuálneho fondu pre podporu Kina 

Hron. 

➢ Získanie finančného príspevku 4414,0 € za kultúrne poukazy využité na návštevu kina,   

Zážitkových izieb a výchovné koncerty. 

➢ V budove MsKC sa zrekonštruovali pánske toalety na prízemí. 

➢ V bývalom Dome kultúry na námestí sa dokončila rekonštrukcia a zariadenie šatní, 

technického zázemia, podlahy v chodbe a kúrenia v sále, čím sa zvýšia možnosti 

kultúrneho využitia týchto priestorov. Opravila sa zadná opona na pódiu. 

➢ V zasadačke v MsKC sme staré konferenčné stoly nahradili novými. 

➢ Vo výstavnej sále sa vymenil plechový strop za kazetový aj s novými svietidlami. Vo 

výstavnej sále sa vymenili plné drevené dvere za presklené, tak aby bolo možné vidieť 

výstavy už z chodby. 

➢ Výmena kazetového stropu v kancelárii ZPOZ 

➢ Vymaľovanie toaliet v suteréne MsKC 

➢ Položenie plávajúcej podlahy v dvoch miestnostiach v budove knižnice 

➢ Výmena osvetlenia v knižnici – oddelenie dospelých 

➢ Výmena stupačkových uzatváracích ventilov na teplú a studenú vodu, cca 30 ks 

➢ Vynovenie exteriérovej výzdoby obradového miesta v Parku Štefana Moysesa –                

2 ks biele nadrozmerné ruže, červený behúň, biele vejáre a biele dáždniky(slnečníky) pre 

hostí na zmiernenie letných horúčav.  

➢ Doplnili sa dve obradné miesta, v sále Biskupského kaštieľa a na nádvorí biskupského 

kaštieľa. 

➢ Archeologická expozícia a Pamätná izba Štefana Moysesa bola presunutá do Kaštieľa 

Štefana Moysesa, kde ich spravuje Peter Mosný, kastelán, historik a pamiatkar mesta  Žiar 

nad Hronom.  

➢ Priestory v MsKC kde sídlila Archeologická expozícia a Pamätná izba Štefana Moysesa 

boli zrekonštruované pre potreby klubu seniorov, ktorý sa tam koncom roka 2020 

presťahoval aj s partnerskými klubmi. 

➢ Svätokrížsky dom prevzalo do správy MsKC. Upravil sa dvor, aby vyhovoval menším 

podujatiam a doplnil sa inventár do ukážkových ľudových izieb. 
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Mestská knižnica Michala Chrásteka 

 

❖ Mestská knižnica pre svoje dobré fungovanie potrebuje kvalitný a atraktívny 

knižničný fond. Ten 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 15 

% rabat z ceny zakúpenej literatúry, predajňa Panta Rhei 10 %, 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 

a časopisov a periodík.  

❖ Náklady knižnice na nákup nových kníh  z  financií  rozpočtu mesta predstavovali v 

roku 2020 3110,43 €, pričom cena kníh bola 5735,94€.  Spolu bolo zakúpených 310 

kusov kníh. 

❖ Ešte v roku 2013 sme sa zapojili  do projektu Jednu knihu ročne ( knižnici), ktorý 

vyzýva darovať knižniciam jednu knihu ročne (alebo aspoň raz za život). V roku 

2020 sme darom získali 106 titulov v hodnote 1556,64 €, ktoré sme vo fonde ešte 

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

❖ V snahe získať mimorozpočtové finančné zdroje  na nákup novej  literatúry 

vypracovala knižnica projekt  v rámci dotačného systému Fondu na podporu umenia. 

Získali sme 4 000 € na nákup literatúry. Financie však boli knižnici zaslané až na 

konci roka 2020, využijeme ich do 1.3.2021, kedy je aj termín ukončenia projektu. 

❖ Pre detských čitateľov sme v MsK v minulom roku zorganizovali 17 kolektívnych 

podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 372 žiakov zo všetkých žiarskych základných škôl. 

Z dôvodu protipandemických opatrení bolo podujatí oproti minulým rokom podstatne 

menej. 

❖ 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 427 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. 

❖ 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. Z dôvodu opakovaného uzatvorenia knižnice sme čitateľom posielali 

väčšinou pripomienky a výpožičky im boli automaticky predĺžené. 

 

Číselné ukazovatele činnosti knižnice:  

Dátum 2016 2017 2018 2019 2020 

Upomienky poštou 179 165 160 206 40 

Upomienky e-mailom 647 528 511 647 174 

Pripomienky 2175 2097 2144 1862 809 

Oznámenie o rezervácii e-mailom 814 686 737 619 373 

Oznámenie o rezervácii SMS 22 21 13 12 2 

Oznámenie o rezervácii poštou   2 3 0 

 

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

katalógu. Aplikácia pre mobilné zariadenia umožňuje vyhľadávanie kníh podľa rôznych 
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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. V termíne od 13.11.2019 

do 31.1.2020 prebiehala celková rekonštrukcia budovy. Neskôr bol vyhlásený zákaz 

vychádzania pre ochorenie Covid 19. V lete sa od 3.8.2020 do 31.8.2020 budoval 

bezbariérový prístup. Od 26.10.2020 do 30.10.2020 a od 21.12.2020 do 31.12.2020 bol 

opakovane  vyhlásený zákaz vychádzania. Keďže sme sa snažili čitateľom vyjsť v ústrety, 

mali možnosť zapožičania si kníh bez prístupu na internet a bez prezenčných výpožičiek 

periodík vždy vtedy, keď to opatrenia v súvislosti s pandémiou dovoľovali. Uvedené príčiny 

sa však podpísali na fungovaní a návštevnosti knižnice, i na počte podujatí a výpožičiek.  

 

Číselné ukazovatele činnosti knižnice:  

UKAZOVATEĽ Mer.jedn. Vyhod.

2016 

Vyhod. 

2017 

Vyhod. 

2018 

Vyhod.  

2019 

Vyhod. k 

31.12.2020 

Knižničný fond kn.j.  

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

Literatúra pre dospelých kn.j.  

19077 

19087 19 292 19359 19425 

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

Sklad  3497 3540 3 487 3477 3474 

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

Kúpa  kn. j. 352 349 351 318 310 

Dar kn. j. 130 145 167 85 106 

FPU  187 224 231 222 0 

UKAZOVATEĽ Mer.jedn. Vyhod.

2016 

Vyhod. 

2017 

Vyhod. 

2018 

Vyhod. 

2019  

Vyhod. 

2020 

Vyradené knihy  514 508 574 442 427 

Počet dochádzajúcich 

periodik 

 13 13 13 13  

9 

Výpožičky 
 

Celkový počet kn.j. 55449 55173 55 834 50341 

 

50075 

Literatúra pre dospelých kn.j. 39898 39703 39 053 37059 39396 

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

Výpožičky periodik kn.j. 7886 7408 8 543 6069 3751 

Počet vybavených 

rezervácií  1220 1165 

 

1 218 

956 

580 

Počet registrovaných 

informácií  5556 4891 

 

6 378 

5366 

4008 

Čitatelia  

Registrovaní používatelia  

osoba 

 

1625 

1594 1 530  

1495 

 

1340 

Z toho: dospelí čitatelia  

osoba 

 

1027 

983 938  

966 

 

988 

             deti osoba 598 611 592 529 352 

návštevníci osoba 17967 17578 17 032 15046 10939 

Ďalšie činnosti  

MVS kn.j. 52 67 90 78 23 

M MVS kn.j. 2 2 0 0 0 
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Internetové služby osoba 1171 1232 1 114 958 143 

Kolektívne podujatia podujatie 98 87 90 98 17 

Počet účastníkov podujatí osoba 1879 1779 1 824 1938 352 

Využitie www 

katalógu(počet vstupov) 

 5658 

5392 60 844 

6330 

11642 

Počet vyhľadávaní vo www 

katalógu 

 36471 

53799 48 543 

37552 

66626 

 

 

  Kultúrno- spoločenské podujatia (bez vstupného) 

 

  Mesiac  Názov podujatia Druh podujatia Ročník Počet 

podujatí 

Miesto Počet 

účast. 

Január Listovanie Literárna hodina 7 3 Msk 69 

Vieš čo je intuícia? Súťažno-zábavné pásmo 4-ŠK 3 Msk 66 

„Áno“ múdrej knižke Tematické podujatie 2-ŠK 1 Msk 22 

Február Listovanie Literárna hodina 7 2 Msk 41 

Soľ nad zlato Rozprávkové popoludnie 2-ŠK 2 Msk 46 

Maľované rozprávky Tematické podujatie 2-ŠK 1 Msk 22 

Čo neviem vytuším Tematické podujatie 2-ŠK 2 Msk 29 

Marec Listovanie Literárna hodina 7 2 Msk 39 

Cestovanie po 

knihorozprávkove 

Súťažno-zábavné pásmo 3-ŠK 

1 Msk 18 

Spolu    17  352 

 

Príjem z knižnice 2020: 1602 € 

Nákup kníh, denná tlač, periodiká z rozpočtu mesta 2020:  3748 € 

Nákup kníh z FPU 2020: 4000 € 

 

 

Prehľad dotácií MsK 2020 z Fondu na podporu umenia 

 
 

Názov projektu 

Téma 

projektu 

Žiadat

eľ 

Dátum 

podania 

proj. 

Realizáci

a 

Celkové 

 finančné 

prost. 

Výška 

dotácie 

Výška 

spolufi

n. 

Zdroj  

finan. 

 

 

 

Čítajme si ! 

19-514-03349 

Doplnenie 

knižničného 

fondu  

MsKC 

- Msk 
27.4.2020 

Do 

1.3.2021 
4000,00 € 

4 000,00 

€ 
0 € FPU 
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Výstavná činnosť, udržiavanie tradícií,  

Archeologická expozícia, Galéria Júliusa Považana 2020 
 

Priority: Archeologická expozícia:  

✓ ošetrovanie predmetov v expozícii a depozite 

✓ zhotovovanie štítkov k predmetom 

✓ získavanie predmetov od obyvateľov mesta a okolia pre AE 

✓ zhotovovanie darovacích zmlúv, výpožičky 

✓ administrácia krátkodobých a  dlhodobých výpožičných zmlúv  

✓ získavanie fotodokumentácie na skenovanie do depozitu AE 

✓ spracovávanie evidencie kníh a materiálov v AE 

✓ spolupráca s Klubom JDS a Klubom dôchodcov v ZH pri hľadaní starých zachovalých 

súčastí oblečenia a úžitkových predmetov 

✓ zaznamenávanie spomienok žijúcich starých Križanov pre budúce generácie 

✓ sprevádzanie v Archeologickej expozícii  

✓ poskytovanie materiálov z expozície pre štúdium na SŠ, VŠ 

✓ prieskum a príprava materiálu na výstavu Z truhlíc starých materí 

✓ prieskum a zapožičanie krojov a odevných súčiastok z pamätných izieb v obciach Dolná 

Trnávka, Horná Ždaňa, Lovča, Lutila, Združenie na záchranu hradu Šášov, zo 

súkromných zbierok Ľ. Pulišovej z Ladomerskej Viesky,  B. Krivákovej zo Žiaru nad 

Hronom, V. Stolárikovej z Hliníka nad Hronom, B. Šajgalíkovej z Dolnej Ždane. 

 

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

muž ducha a činu) 

✓ zabezpečovanie návštev škôl, stretnutia MO MS 

✓ sprevádzanie v expozícii a pamätnej izbe Š.Moysesa 

 

Od 1. 6. 2020 bola Archeologická expozícia a Pamätná izba Štefana Moysesa presunutá 

do Kaštieľa Štefana Moysesa, kde ich spravuje Peter Mosný, kastelán, historik 

a pamiatkar mesta  Žiar nad Hronom.  

  

 3. Galéria Júliusa Považana - výber z tvorby insitného maliara zachytávajúci kolorit života 

starých Križanov – propagácia na webstránke mesta, MsKC 

✓ návštevnosť galérie je zabezpečená v spolupráci s Mestskou knižnicou M. Chrásteka. 

Žiaci ZŠ v rámci  programov knižnice absolvujú aj výklad o živote a prehliadku 

obrazov J. Považana. 

       

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  
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VÝSTAVY: 

    Názov podujatia Dátum    Miesto Návštevnosť Poznámka 

 

Inšpirácia kremnickou 

paličkovanou čipkou – 

celoslovenská výstava 

s medzinárodnou účasťou 

22. 11. 19 – 

15. 1. 20 
Výstavná 

sieň 
 450 Projekt cez OZ 

Žiarska kotlina 
Bez vstupného 

Mám svojich starkých veľmi 

rád – tematická výstava prác 

žiakov  k súťaži CVČ 

24.10. 19 – 

31.1. 20 
Galéria 

na stene  
300 Garant: CVČ 

Bez vstupného 

Žiar nad Hronom – vtipné 

fotomontáže nášho mesta 
Grznárová a OU Žiarovky 

1. 2. – 

31.5.20 

Galéria 

na stene 
200   Bez vstupného 

32. JARNÝ SALÓN 2019 –

regionálna súťažná výstava 

neprofesionálnej tvorby   

7. - 28. 2. 

2020 
Výstavná 

sieň 
300 Garant:  POS ZH 

Bez vstupného 

NOSTALGIA –výstava 

fotografií Žiarčanky Zuzany 

Zúbrikovej 

5.6.-

4.9.2020 

Výstavná 

sieň 
200   Bez vstupného 

Obrázky sveta – výstava 

obrazov Petra Sasína pri 

príležitosti jeho 70. narodenín 

24.9.-

13.11.2020 

Výstavná 

sieň 
50 Bez vstupného 

Potulky históriou 6.8.-

31.10.2020 

Galéria 

na stene  
100 Bez vstupného 

 

Stále expozície do 1.6.2020 

 

Archeologická expozícia 

 

 

 

 
dlhodobo 

 

 

 
MsKC 

 

 

   

 

                                    

                          

                       
Bez vstupného 
                                                                                                                                                                                             

Galéria Júliusa Považana  
dlhodobo 

 
MsKC   

 

      

Bez vstupného 
 

Pamätná izba Štefana 

Moysesa 

 
dlhodobo 

 
MsKC 

    

     

MO MS 
Bez vstupného 

Spolu návštevnosť: 1600 

 

Návštevnosť výstav a expozícií:  

✓ Inšpirácia kremnickou paličkovanou čipkou - Celoslovenský projekt s 

medzinárodnou účasťou bol podporený z grantového programu OZ Žiarska kotlina a 

organizovaný v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom v Žiari nad Hronom.  

Začiatkom roka 2020 sa v našich priestoroch uskutočnila autorská výstava 24 čipkárok 

zo Slovenska a Čiech.   

✓ V mesiaci február sme realizovali výstavu Jarný salón, ktorého organizátorom je 

Pohronské osvetové stredisko. Bol to už 32. ročník regionálnej postupovej súťaže a 

výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum, v ktorej sa svojimi 

dielami predstavili autori z nášho regiónu.  
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✓ Vzhľadom na celoročný boj s pandémiou sme vo výstavnej sieni realizovali už iba dve 

výstavy miestnych umelcov a to v letných mesiacoch výstavu fotografií Zuzany 

Zúbrikovej pod názvom Nostalgia a  v septembri to bola výstava obrazov Pavla 

Sasina pod názvom Obrázky sveta pri príležitosti životného jubilea autora. 

Návštevnosť všetkých výstav bola obmedzená vzhľadom na aktuálne obmedzenia 

v danom období.    

✓ Výstavnú činnosť po odchode do dôchodku Aleny Galetovej prevzala 

zamestnankyňa Mgr. Jela Šuleková, ktorá zároveň pracuje pre Zbor pre občianske 

záležitosti.  

 

 

 

Kino Hron 

 
❖ Činnosť kina 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. - 9.3.  = kino premietalo v normálnom režime ako po minulé roky 

10.3. - 20.5.  = zákaz kultúrnych podujatí 

21.5. - 14.10.  = premietanie s opatreniami (klasický hrací profil pri zníženej kapacite 

sály) 

15.10. - 13.11.  = zákaz kultúrnych podujatí 

14.11. - 18.12.  = zatvorené kino z dôvodu neefektívnosti premietania (nedostatok nových 

filmov v ponuke, zlá pandemická situácia) 

19.12. - 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. 2020: 

- školských = 3, 

- firemných (CVČ ZH) = 2. 

 

❖ Okrem bežného premietania kino prinieslo iba tradičný festival Expedičná kamera, 

rozprávky zadarmo k MDD a Mikulášovi a obľúbené letné Kino na schodoch. 

 

❖ Za celý rok bolo v kine premietnutých aj 52% slovenských filmov, ktoré mali v tomto 

roku distribučnú premiéru, čím kino splnilo podmienku Audiovizuálneho fondu pre 

získanie finančných prostriedkov, o ktoré bude môcť požiadať v r. 2021. 
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Príjmy a náklady kina Hron 2020: 

 

Ročná štatistika Kino Hron 2020: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Príjem z kina: 35 807€ 44 785€ 51 662 € 61 197 71 040 29162 

Náklad na kino 

(požičovné, 

poštovné):   

25 385€ 27 617€ 34 404 € 42 167 43 084 16924 

rok mesiac 
počet 

premietaní 

počet 

divákov 

priemerná 

návštevnosť 

na 1 

predstavení 

2020 1-12 194 6552 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 

 

rok 2020 
mesiac 

počet 

premietaní 

počet 

divákov 

priemerná 

návštevnosť 

na 1 

predstavení 

 január 27 1 685 60 

 február 32 2 184 68 

 marec 9 665 74 

 apríl 0 0 0 

 máj 0 0 0 

 jún 28 292 7 

 júl 31 522 14 

 august 29 444 14 

 september 30 566 18 

 október 4 61 15 

 november 0 0 0 

 december 4 133 33 
 SPOLU: 194 6 552 25 
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Detailná štatistika premietaní (filmy bez festivalov) 2020: 

rok 2020 
Európske  

filmy 

Slovenské 

filmy 

Ostatné  

filmy 

Počet verejných projekcií 59 45 84 

Počet organizovaných 

projekcií 

2 0 3 

Návštevnosť 1 311 2 778 2 454 

 

 

ZPOZ 
 

1. Priority: 

 

❖ Vynovenie exteriérovej výzdoby obradového miesta v Parku Štefana Moysesa –                

2 ks biele nadrozmerné ruže, červený behúň, biele vejáre a biele dáždniky(slnečníky) pre 

hostí na zmiernenie letných horúčav. 

 

 

2. Merateľné ukazovatele: 

 

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

Úradu Verejného zdravotníctva SR proti šíreniu ochorenia sa neuskutočnili podujatia:                    

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

6 x Prijatia maturantov, 7 x Sľub priateľstva predškolákov, 75.výr. oslobodenia Sv. Kríža 

a 75.výr. víťazstva nad fašizmom – kladenie vencov na Námestí MS, Prijatie darcov krvi, 

vítania detí do života (marec, jún, december), Jubilanti mesta, Mesiac úcty k starším 

v Domove dôchodcov, vianočný program v Domove dôchodcov a Klube dôchodcov. 

4 sobáše v parku Š.Moysesa sa preložili na rok  2021, 1 sobáš do Kaštieľa – rok 2021. 

 

Tradičné obrady 

Sobáše 63 (8 x sobáš v Parku Š. Moysesa,                               

1 x nádvorie kaštieľa, 2 x Biskupský kaštieľ) 

Pohreby 48 

Uvítania detí do života   6 (3 individuálne, 3 spoločné, prijatých 7 detí) 

Netradičné obrady a slávnosti   9 

SPOLU                                                                126  podujatí 
 

Príjmy z tradičných obradov:   2764,95  € ( 8x sobáš v exteriéri, 5 x občiansky pohreb) 

 

 

3. Netradičné obrady a slávnosti: 

 
Počet 

poduja

tí 

Mesiac Názov podujatia            Miesto Návštevnosť Výdavky Príjem Poznámka 

1. Január Ples seniorov  

(moderovanie 

podujatia) 

Hlavná 

sála 
cca 130 hostí   Spoluorganizátor: 

ZOJDS, Klub 

dôchodcov 

Účinkujúci: TŠK 

Stella, tanečníci 

Seniori Optimisti   
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2. Január Novoročné stretnutie 

primátora  mesta 

s osobnosťami 

mesta(moderovanie ) 

Biskupský 

Kaštieľ  
100   Na pozvánky 

Účinkujúci: speváčka 

H. Husenicová 

3. Február Stretnutie s prvým 

narodeným občanom 

mesta v roku 2020 

Kancelária 

primátora 

mesta 

6    

4. Február Oceňovanie  

najúspešnejších 

športovcov mesta za 

rok 2019  

Hlavná 

sála 
cca 600 

 
1903 €   Na pozvánky 

Spoluorganizátor: ŠÚ  

MsÚ       

Účinkujúci: ACT4 

Slovakia - 

krasojazdkyne, 

breackeri , M.Párničan 

- rapper, moderátor R. 

Vrablec, svetlá- Fabo 
5. Február Jubilejný rubínový 

sobáš – obnovenie 

manželského sľubu  

po 40. rokoch 

 

Obradná 

sieň 
30   Rodinná oslava   

6. Jún Životné jubileum – 80 

rokov 
Obradná 

sieň 
30   Rodinná oslava 

7.-8. Jún 2x prijatie  deviatakov  

(ZŠ na Ul. 

M.R.Štefánika, ZŠ na 

Ul. Dr. Janského) 

Divadelná 

sála 
300    

9. August 76. výročie SNP - 

kladenie vencov 

(tvorba a recitácia 

básne, sprievodné 

slovo)  

Pred ZŠ na 

Ul. Dr. 

Janského – 

socha L. 

Exnára 

50   Spoluorganizátor: 

ZOSZPB 

 

Spolu 9 podujati a 1246 návštevníkov (nie sú započítaní hostia na tradičných a netradičných 

obradoch a slávnostiach) 

 

4. Údaje o účinkujúcich, ktorí vystúpili v programoch ZPOZ 

    

• Miestna kultúra:  

Uvítania detí do života  

- LDO ZUŠ Z.S. Parákovej – celoročná spolupráca 

 

Netradičné obrady a slávnosti 

• ZUŠ Z.S. Parákovej – celoročná spolupráca  

• žiaci zo základných  škôl v Žiari  nad  Hronom – celoročná spolupráca  

• TŠK Stella  

• Seniori Optimisti speváci a tanečníci 

• DJ Vlado Fabo  

• speváčka Hanka Husenicová 

• spevák a rapper M. Párničan 

• tanečníci break dance: Bboy Dio, Bboy Mates  

 

• Dovážaná kultúra: 

• ACT 4 Slovakia – krasojazdkyne na bicykloch 

• moderátor Richard Vrablec  
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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 2020 bol DK kvôli pandémii otvorený len v mesiacoch január, február, jún 

a august, pričom sa museli dodržiavať prísne hygienické opatrenia. 

 

Návštevnosť detí v roku 2020 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

počet detí 1649 1154 1169 856 952 1245 462 

počet 

strážených detí 

 

189 

130 92 37 82 71 

16 

príjem 1930 2439 1747 1178 1593 1390 528 

 

 

Podujatia MsKC 2020 

 

➢ Rok 2020 mal byť pre kultúru v meste jeden z najúspešnejších a najštedrejších. Mali 

sme pripravených množstvo nových projektov, podujatí, exkluzívnych koncertov, či 

divadiel. Všetky naše plány však zastavila pandémia.  
➢ Úvod roka bol pre MsKC prínosný. Tradičné a veľmi obľúbené podujatie Bál 

Žiarčanov zaznamenalo u divákov opäť veľký úspech a to aj vďaka známemu 

moderátorovi Vladovi Kobielskemu. Ten divákov síce prilákal, ale veľmi neohúril. 

Naopak výborné reakcie sme mali na tanečnú zábavu, tombolu a stravu. Veľmi dobré 

ohlasy sme mali aj na tradičnú Fašiangovú veselicu so skupinou Senzus, ktorá 

divákom priniesla veľa zábavy v niekoľkých tanečných kolách aj pri večernom 

Pochovávaní basy. Fašiangy v meste priniesli opäť obľúbený sprievod masiek aj 

svätokrížsku zabíjačku. Pripravili sme aj jedno prekvapenie v podobe kultového 

divadelného predstavenia Ťapákovci vo vypredanej Hlavnej sále MsKC s hviezdnym 

hereckým obsadením. Už tradične Žiarčanov potešil aj Valentínsky koncert 

romantických pesničiek v komornej atmosfére malej scény v kaviarni U Shakespeara 

so speváčkou Karolínou Šťastnou.  
➢ Prvý štvrťrok sme ukončili celomestským podujatím Športovec mesta. 
➢ Žiaľ, po tomto podujatí koronavírus narušil ďalšiu plánovanú dramaturgiu roka. Boli 

sme nútení najskôr preložiť a následne zrušiť veľké podujatia ako napríklad Divadlo 

Na koho to slovo padne, Radošinské naivné divadlo, Kollárovcov, SĽUK, Tarju 

Turunen, Skoromájovú veselicu, Žiarsky Deň detí, City fest, Žiarsky jarmok 

a desiatky ďalších menších i väčších podujatí. 
➢ Počas karantény prišla žiarska skupina Janko Kulich & Kolegium s netradičným 

projektom koncertov pod oknami a balkónmi na žiarskych sídliskách. Celkovo 

odohrali 17 koncertov pred stovkami divákov. Ich originálny projekt si všimli aj 

viaceré slovenské médiá a populárni umelci, organizátori, ktorí ho skopírovali 

a realizovali aj na ďalších miestach po celom Slovensku. 
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➢ V čase uvoľnenia opatrení sme prišli s návrhom letnej dramaturgie exteriérových 

akcií. Podarilo sa nám zrealizovať dva nové, veľké projekty -  festival žiarskych 

umelcov MuZHika a akciu pre deti s názvom Deti v parku. Festival MuZHika 

v priebehu jedného dňa odprezentoval takmer celú domácu hudobnú scénu za účasti 

stoviek nadšených divákov. Rovnako aj podujatie Deti v parku prilákalo svojim 

programom stovky divákov, avšak viaceré rodiny boli sklamané z dôvodu chýbajúcich 

sprievodných atrakcií pre deti. Napriek tomu však Žiarčania ocenili našu snahu 

vytvoriť nové podujatie pre detských divákov, za čo nám poďakovali  na sociálnych 

sieťach.  
➢ Leto však prinieslo aj tradičné podujatia ako Víno v parku a Beer fest. Návštevnosť 

oboch podujatí ovplyvnilo extrémne horúce počasie, ale aj tak si ho Žiarčania 

nenechali ujsť. Letnú dramaturgiu sme doplnili o výnimočný koncert hudobníka 

Maoka a o dve divadelné produkcie pre deti. 
➢ Pred opätovným spustením opatrení a zákazom kultúrnych podujatí sme ešte 

v septembri stihli zrealizovať predstavenie obľúbeného speváka Mira Jaroša. Následne 

boli opäť všetky podujatia zrušené do odvolania. 
➢ Rozhodli sme sa však, že sa pokúsime v týchto ťažkých časoch predsa len potešiť ľudí 

a tak sme prišli s nápadom zrealizovať Mikulášsky sprievod mestom. Akcia mala 

nevídaný úspech, keď náš sprievod v kostýmoch, ktorému dominoval Mikuláš na koči, 

sledovali z okien stovky divákov. Absolvovali sme niekoľko hodinovú cestu mestom 

a na námestí sme rozsvietili vianočný stromček. Z dôvodu bezpečnosti celej akcie sme 

ju boli nútení ukončiť skôr ako sme plánovali, nakoľko na námestí čakal na Mikuláša 

dav ľudí, čo porušovalo proti pandemické opatrenia. 
➢ Samostatnou kapitolou boli netradičné predvianočné koncerty v meste PANELOVÉ 

VIANOCE, ktoré sme realizovali priamo na sídliskách, či v uliciach mesta. O tom kde 

sa bude hrať, rozhodovali priamo Žiarčania prostredníctvom komentárov na fb stránke 

MsKC. Spolu sme priniesli 7 nádherných koncertov vianočných piesní rôznych 

žánrov. Projekt sme zakončili koncertom populárneho dua Ukitas pre všetkých 

zdravotníkov v areáli žiarskej nemocnice. 
➢ Rok 2020 bol pre nás a pre kultúru v meste naozaj tvrdý. Naučil nás však pracovať, aj 

myslieť úplne inak. Byť ľuďom na blízku najmä vtedy, keď nás potrebujú najviac. 

Dokázali sme vytvoriť nové podujatia, ktoré si našli aj nových divákov. V mnohých 

prípadoch sme im ponúkli kultúru priamo pod oknami ich príbytkov. Akcie MuZHika, 

Deti v parku, Panelové Vianoce, Mikulášsky sprievod mestom budeme určite 

organizovať aj v ďalších rokoch a veríme, že sa stanú stabilnou súčasťou každoročnej 

dramaturgie.  
 
 

Zrealizované podujatia MsKC za rok 2020: 

Por.č. Dátum Rozpočtované akcie pre rok 2020 

Skutočn

é 

náklady 

Skutočný 

príjem 

Návštev. 

1 10.1.2020 Bál  Žiarčanov 10889 9764 353 

2-3 21.2.2020 Fašiang v meste, Fašiangová veselica 3168 2940 350 

4 19.2.2020 Športovec roka 2019 1817 0 500 

5 7.3.2020 Tanečné súťaže TŠK- Pohár primátora 1600 2076 346 

6 1.8.2020 Žiarsky fest 900 810 270 

7 22.8.2020 Víno v parku 3069 1377 453 
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8 25.7.2020 Šašovské hradné dni 1000 0 500 

9 8.8.2020 Beerfest 2420 1917 639 

10 31.8.2020 

Deti v parku– Cesta rozprávkovým 

parkom 2500 486 270 

11 5.12.2020 Mikulášsky sprievod mestom 1600 70 600 

12-19 14.-20.12.2020 

Vianoce v meste 8x/Maroš Bango, Acapella, 

Timea, Ann Bartová, Rockovanka, Trepethe band, 

Ukitas, Vianočka 3600 0 1350 

20 21.2.2020 Divadelná  produkcia: Ťapákovci 0 4305 287 

21 14.2.2020 Malá scéna: Karolínka Šťastná 128  80 

22-43 7.-11.12.2020 

Neplánované akcie: Kolegium pod 

oknami 17 krát, workshopy na 

zachovanie tradičnej kultúry a remesiel 

5krát: Spracovanie včelích produktov, 

Spracovanie ovčej vlny, Plstenie, 

Tradičné pečenie netradične, Výroba 

mliečnych produktov 1500 1500 75 

44 26.6.2020 Hudobná produkcia: Maok 600 365 73 

45  2.9.2020 

Divadelné predstavenia pre deti : 

Miro Jaroš  0 804 296 

46 3.7.2020 Stratené rozprávky 200 0 50 

47 14.8.2020 Guliverov denník 200 0 50 

  Spolu: 47 35191 26414 6542 

 

 

Zrealizované podujatia MsKC v spolupráci rok 2020:  

  Názov podujatia Miesto konania Účasť 

1. Ples seniorov hlavná sála + zasadačka 165 

2. Gitarová prehliadka ZUŠ Obradná sieň 50 

3. EKO TOP film - Envirofilm Kino sála 400 

4. Ples športovcov hlavná sála 180 

5. Cestovateľský festival Cestou - necestou Kino  sála 300 

6. Výstava Kraslice Výstavná sieň 100 

7. Program RTVS „U vás doma“ Hviezdoslavova ulica 

Televízny 

program 

500 

8. Slovalco guláš Areál parku Š. moysesa 400 

9. Cyklistické preteky Okolo slovenska Mesto Žiar nad Hronom 500 

 SPOLU:9 Návštevnosť spolu: 2595 
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2.Čerpanie rozpočtu za rok 2020 
 

        
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 2020  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  74 538,61 

€.   
• Mestské kultúrne centrum vykázalo za rok 2020 zo svojej hlavnej činnosti  kladný 

výsledok hospodárenia 10 402,38 €. Kladný výsledok hospodárenia bude  súčasťou 

rezervného fondu organizácie. 
• Činnosť MsKC bola v roku 2020 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

ČERPANIE ROZPOČTU K 31.12.2020  

 

Údaje o plnení rozpočtu   /v euro/ 
PRÍJMY :  

 

Kód Názov Schválený 

2020 
Upravený stav 

k 31.12.2020 
Skutočnosť 

stav 

k 31.12.2020 

% 

212002 Príjmy z prenajatých pozemkov   

Beerfest, Deti v parku 
0,00 60,00 60,00 100% 

223001 Poplatky a platby z nepriemyselného 

a náhodného  predaja a služieb 
202 920,00 202 920,00 74 538,61 37% 

312001 Tuzemské  bežné granty zo ŠR  0,00 37  825,17 37 825,17 100% 

312007 Tuzemské bežné granty z rozp. obce 443 800,00 443 800,00 433 800,00 98% 

321 Tuzemské bežné granty 0,00 420,00 420,00 100%  
SPOLU: 646 720,00 685 025,17 546 643,78 80% 

 

Prehľad plnenia bežných príjmov 

 

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

Názov Suma 

Príjmy zo vstupného  21 095,02 

Príjmy za služby 19 233,24 

Príjmy Knižnica 1 601,50 

Príjmy Kino 29 161,50 

Príjmy ZPOZ 2 794,95 

Príjmy vstupné Detský kútik, záž.izby 652,40 

SPOLU:  74 538,61  

Granty a transfery - bežné transfery (300) 

Poskytovateľ Suma Účel 

ÚPSVaR  24 104,73  Chránené pracovisko (mzdy, poistné) 

ÚPSVaR - Európsky sociálny fond 4 936,44 Chránené pracovisko (mzdy, poistné) 

Mini. kultúry SR, Fond na podporu 

umenia/FPU/ 

0,00  Na nákup knižničného fondu 

Audiovizuálny fond 5 951,00  Podpora  návštevnosti  Kina Hron 

Banskobystrický samosprávny kraj 1 500,00 Na kultúrne aktivity , ukážky remesiel 

Ministerstvo kultúry 1 333,00 Na kultúrne poukazy - zážit.izby, kino, 

dielničky 

Medzisúčet Tuzemské  bežné granty zo ŠR 37 825,17  
 

Mesto Žiar nad Hronom 433 800,00 Tuzemské bežné transfery na činnosť  

Občianske združenie Žiarska kotlina 350,00 Podpora podujatí vo Svätokríž. dome 

Coop Jednota ZC 70,00 Podpora Mikuláš 

Medzisúčet tuzemské bežne a kap.granty 420,00 
 

SPOLU  472 045,17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdavky: 
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Kód 

Názov Schválený 

2020 
Upravený 

stav 

k 31.12.202

0 

Skutočnosť 

stav 

k 31.12.2020 

% 

600 Bežné výdavky 646 720,00 685 025,17 524 046,40  77 % 

610 Mzdy, platy, služ. príjmy a 

ostatné os. vyrovnania  
287 130,00 

  
305 171,17   240 640,50  79% 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 113 410,00  113 410,00 

    
87 106,35   77% 

630 Tovary a služby 246 180,00  266 444,00  196 299,55  74% 

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

632 003 Poštové služby a 

telekomunikačné služby 
6 500,00 2 500,00 1 184,89 47% 

632004 Komunikačná infraštruktúra 0,00 456,46 456,46 100% 

632005 Telekomunikačné služby 0,00 5 016,39 5 016,39 100% 

633001 Interiérové vybavenie 1 500,00 2 541,49 2 541,49 100% 

633002 Výpočtová technika 1 060,00 1 060,00 300,00 28%  

633004 Prev. stroje, prístroje, zar., 

technika a náradie 
2 200,00 5 484,40 5 484,40 100% 

633006 Všeobecný materiál 13018,00 16 904,11      16 904,11   100% 

633009 Knihy, časopisy, noviny, učebn., 

uč. a komp. pom. 
4 000,00   4 000,00 3 747,62 94% 

633010 Prac. odevy, obuv a prac. 

pomôcky 
100,00 100,00 12,99 13% 

633013 Softvér a licencie 820,00 1 263,78 1 263,78 100% 

633016 Reprezentačné  1 200,00 1 200,00 204,71 17% 

634001 Palivo, mazivá, oleje 500,00  500,00 212,37 42%  

634002  Servis, údržba, opravy auta 850,00 971,95 971,95 100%  

634003 Poistenie aut 550,00 550,00 472,42  88%  

635002 Údržba výpočtovej techniky 500,00 500,00 0,00 0% 

635004 Prev. strojov, prístr., zariadení, 

techniky a náradia 
1 350,00 1 761,60 1 761,60 100% 

635006 Budov, objektov alebo ich častí 1 400,00 34 000,05 34 000,05 100% 

636002 Nájomné za nájom prev. strojov, 

techniky a náradia 
11 000,00 11 000,00 1 109,00 10% 

637001 Školenia, semináre, ubytovanie,... 7 000,00 7 000,00 6 310,76 90 % 

637002 Konkurzy a súťaže – kult. poduj.  67 201,00 40 551,00 27 263,39 67 % 

637003 Propagácia, reklama a inzercia 7 000,00 7 000,00 3 306,02 47 % 

637004 Všeobecné služby 40 825,00 43 158,00 26 983,33 63% 

637012 Poplatky a odvody 40178,00 35 625,53  21 040,97   59% 

637013 Naturálne mzdy (ošatné ZPOZ) 2 400,00 3 820,00 3 820,00 100% 

637014 Stravovanie 14 628,00 14 628,00  7 560,12 53 % 

637015 Poistné 0,00 6,64 6,64 100% 

637016 Prídel do sociálneho fondu 2 800,00 2 800,00  2 412,85 86 % 

637027 Odmeny zamestnancov 

mimopracovného pomeru 
15 000,00 18 019,21 18 019,21 100 % 

637035 Dane 2 500,00 3 932,03 3 932,03 100% 

 

  Výdavky -  podrobne: 

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)  
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Názov položky Výdavok Popis 
Mzdy, platy, 

služobné príjmy 

a ostatné osobné 

vyrovnania , 

príplatky, poistné 

do poisťovní 

327 746,85  Výdavky na mzdy a odvody  v sume  345 339,82 € zahŕňajú 

plnenia zamestnancom v pracovnom pomere uhrádzané podľa 

príslušných predpisov, z toho transfer z ÚPSVaR na úhradu 

mzdových nákladov pre chránené pracoviská predstavuje  sumu  

 29 041,17 €.  
 Počet zamestnancov k 31.12.2020 bol 23, z toho 6 vo 

vytvorenom  chránenom pracovisku. 

 

Všeobecný materiál (633)  

Názov položky Výdavok Popis 
Interiérové 

vybavenie 
2 541,49 1ks kancelárske 

kreslo/pokladňa/,koberec/knižnica/klíma/ZPOZ/výstavné 

mreže /výstavná sieň/ 
Výpočtová technika 300,00 1ks tlačiareň/PaM/ 
Prevádzkové 

prístroje 
5 484,40 Prístroje pre technický úsek:  2ks reprobox , káble, prehrávač, 

bezdrôtové mikrofóny 4 ks   
Všeobecný materiál 16 904,11 Kancelársky materiál, tonery, čistiace a hygienické potreby,  

upomienkové predmety ZPOZ, vstupenky MSKC,  materiál na 

výzdobu HS, ID pásky,   materiál na opravy ,náhradné diely, 

materiál na Beerfest , spotrebný elektroinštalačný  materiál na 

opravy a hlavnú činnosť MsKC, materál na výrobu plôtika do 

Detského kútika, ZPOZ, knižnice a kina, Svätokrížskeho 

domu, dielničky, dezinfekčný materiál, kúpa  2 ks ozónových 

generátorov , celotvárových masiek a filtrov, A  - stojany do 

výstavnej siene, materiál na výrobu vozíkov, skrinky na 

hasiace prístroje, kúpa  samozatvárača do knižnice 
Knihy, učebnice, ... 3 747,62 Knihy a časopisy do knižnice  

Softvér a licencie 1 263,78 Ročný upgrade-licencie programov HUMAN pre spracovanie 

miezd, knižničný systém – Clavius  evidencia periodík, 

účtovný program IVES, gragfický program 
Reprezentačné 204,71 Výdaje na reprezentačné účely 

Dopravné (634)  
Názov položky Výdavok Popis 

Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 212,37  Spotreba PHL Citroen a PHL, PZP  

Servis, údržba a opravy auta  971,95 Servisné práce a opravy Citroen 
Poistenie 472,42 PzP a havarijné poistenie Citroen Jumper 

 

Rutinná a štandardná údržba (635) 
Názov položky Výdavok Popis 

Rutinná 

a štandardná 

údržba 

strojov,prístr., 

zariadení... 

1 761,60   Opravy reproduktorov, ročný servis na Kino Hron/1 641€/  

Rutinná 

a štandardná 

údržba  budov   

34 000,05 Kúpa dverí do výstavnej sály 2031€,  kúpa skladacích stolov do 

zasadačky 40 ks /3200€/, elektropráce  na rekonštrukcii pánskych 

wc na prízemí /3500€/, stavebné práce na rekonštrukcii pánskych 

wc zariadení na prízemí /14631€/-murarske práce a dodavka 

materiálu, oprava  kazetového stropu v zariadeniach wc   prízemie 

pánske  /1584€/,  oprava  kazetového stropu vo výstavnej  sále /4224 
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€/ , oprava kazetového stropu v kancelárii ZPOZ 

/611€/elektroinštalačné práce v zariadeni wc/1312€/+ spotrebný 

materiál na opravy kancelárii v MsKC  a knižnice /Led panely, 

stropné kazety do knižnice, podlaha v  kancelárii za vrátnicou 

 

Nájomné za nájom (636)  
Názov položky Výdavok Popis 

Nájomné za nájom 

prevádzkových strojov, 

prístrojov a zariadení 

1 109,00 Nájom techniky – na beerfest , nájom pivných setov  

 

Služby (637)  
Názov položky Výdavok Popis 

Školenia,  kurzy, 

semináre, 

porady... 

6 310,76 Školenia pre zamestnancov, ubytovanie a občerstvenie  akcií pre 

ZPOZ,vernisáž, a umelcov, strava na beerfest     

Konkurzy a súťaže 27 263,39 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 
3 306,02  Výdavky na Gibox MsKC + kino.mskcentrum.sk, Topico- tlač 

plagátov       
Všeobecné služby   26 983,33 Pranie obrusov 477 €, čistenie a prenájom rohoží 594€ , zmluvné 

platby za dramaturgiu  14320€,  administrácia  a manažovanie 

podujatí, výdavky na zmluvné platby za ozvučovanie a osvetľovanie 

podujatí  1450€, ukážky remesiel na fašiangy 110 €, personálne 

služby 4185€, BOZP 1368€, správa PC 600€, správa registra zmlúv 

240€, upgrade nastavenia 200€, výroba darčekových predmetov 

ZPOZ 1400€,   workshopy 1740€,     
Poplatky a odvody  

21 040,97 
Bankové poplatky, poplatky SOZA (Slovenský ochranný zväz pre 

práva k hudobným dielam) 1870€,  poplatky za požičovné filmov - 

Kino Hron    19610€  
Naturálne mzdy 3 820,00 Príspevok na ošatenie  pracovníkom vykonávajúcim úlohy  ZPOZ  

bez odvodov 
Stravovanie 7 560,12 Príspevok zamestnávateľa na stravovanie vlastných zamestnancov 
Odmeny 

zamestnancov 

mimo pracovného 

pomeru 

18 019,21 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 3 932,03  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 2020: 

       

 KOMU /Nadácia, KEDY Názov projektu s popisom Požadovaná Schválená Náš vklad 
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grantový program/ dotácia v € suma v € v € 

1. 
BBSK – dotácia 
poslancov 28.10.2019 

Ochutnávka starých remesiel – 
workshopy zamerané na tradičné 
remeslá 2500 1500 150 

2. OZ Žiarska kotlina 15.1.2020 

Podujatia v Svätokrížskom dome – 
každoročné podujatia v priestoroch 
Sv. domu 750 500 150 

       

 SPOLU ZÍSKANÉ    2.000 300 

 

1. Cieľom projektu Ochutnávka starých remesiel bolo  uviesť znovu do života rôzne 

remeselné techniky, odovzdať jedinečné remeselné postupy, aby neupadli do zabudnutia. 

Tvorivé dielne umožnili záujemcom vyskúšať si niektoré tradičné remeslá vlastnými rukami. 

Takto im bol ponúknutý priestor na vlastnú realizáciu, rozvoj talentu a remeselnej zručnosti. 

Návštevníkom sme umožnili získať zručnosť v ľudovej umeleckej tvorbe formou prednášok 

a tvorivých dielní zameraných na výrobu produktov z medového plastu, spracovanie mlieka, 

tradičné pečenie, výrobu vlny a plstenie. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu 

sa workshopy oproti pôvodnej žiadosti uskutočnili v priestoroch MsKC, konkrétne 

v Zasadacej miestnosti a počty účastníkov boli limitované na max. 15.  

Workshopy sa uskutočnili v priebehu jedného týždňa v dňoch od 7.- 11.12.2020 

Počet tvorivých dielní: 5  

Forma organizácie: jednorazové jednodňové  stretnutia  

Využitie získaných finančných prostriedkov: úhrada honorárov pre lektorov 

 

2. V rámci každoročného  projektu Podujatia v Svätokrížskom dome využívame priestor 

domu a jeho okolia na organizáciu vystúpení rôznych folklórnych a hudobných skupín a tiež 

tvorivých dielní pre deti a žiakov. Žiaci majú možnosť pozorovať prácu ľudových 

remeselníkov, oboznamovať sa s prírodným materiálom, či vyskúšať si svoju zručnosť a 

šikovnosť pri zhotovovaní výrobku pod vedením skúseného remeselníka. Takto zapájame  

širokú verejnosť do kultúrneho života mesta, ku ktorému patria sviatky ako sú Fašiangy, 

Veľká Noc jarmok alebo Vianoce. V tomto roku sa, žiaľ, vzhľadom k aktuálnym 

podmienkam mohli uskutočniť zo všetkých podujatí iba Fašiangy a to dňa 25. februára 

2020, počas ktorých vystúpil ako hudobný hosť Eduard Šarkӧzi a dielne lektorsky 

zastrešovali Štefan Faško, Ľudmila Pulišová a Helena Soboslayová. Podujatia sa 

zúčastnilo do 500 návštevníkov. 

Požadované financie z grantu boli využité na honorár pre lektorov a pre umelcov 

a materiál na tvorivé dielne.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Merateľné ukazovatele k 31.12.2020 

Merateľný ukazovateľ Plán 2020 Rok 2020 
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Počet kultúrnych podujatí spolu: 600 409 

MsKC 50 47 

knižnica  17 

kino  194 

Výstavy  7 

ZPOZ  135 

v  spolupráci  9 

Počet výpožičiek kníh v knižnici M. Chrást. 50 000 50075 

Počet expozícií vo výstavnej činnosti 8 7 

Príjmy z kultúrnej činnosti (vstupné) 290000 21095 

Návštevnosť Kina Hron 15000 6552 

Návštevnosť kultúrnych podujatí   50 000 19349 

MsKC   6542 

knižnica  352 

kino  6552 

ZPOZ  1246 

Výstavy  1600 

Detský kútik  462 

 v  spolupráci  
2595 

 


