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   Mestské kultúrne centrum je príspevková organizácia mesta, ktorej základným poslaním je i 
napriek menej priaznivému ekonomickému prostrediu v našom regióne zabezpečiť optimálny 
štandard kultúrneho vyžitia občanov i návštevníkov nášho mesta .Svojou činnosťou však 
mnohokrát presahuje miestny, či regionálny charakter. 
MKC ako inštitúcia je špecifická tým, že vo svojich objektoch aktívne vytvára priestor pre 
kultúrne aktivity v záujmovej umeleckej činnosti občanov, ako aj cieľavedome a dramaturgicky 
zabezpečuje kultúrnu ponuku hodnotných programov rôznych žánrov. 
MKC je zriaďovateľom neprofesionálnych súborov Čačina, Ihrik, divadelný súbor Hviezdoslav 
a ďalších menších zoskupení záujmovej činnosti. 
 
  FOLKLÓRNY SÚBOR ČAČINA -  je prestížnym a nosným súborom, v ktorom 
  pracuje v priemere až 60 mladých ľudí v tanečnej, speváckej a hudobnej zložke. Vo svojom 
repertoári súbor interpretuje , spevy a hudbu hlavne regiónu Spiša, susedného Šariša, Zemplína 
a cigánske tance a spevy. 
   Folklórny súbor Čačina si svojou systematickou prácou od svojho vzniku  vybudoval 
významné postavenie medzi súbormi nielen v našom regióne, čo ho predurčilo reprezentovať  
naše tradície, zvyky a folklór na mnohých súťažných a nesúťažných festivaloch nielen na 
domácich pódiách, ale aj v zahraničí. 
    V roku 2011 sa  súbor zúčastnil na Medzinárodnom folklórnom festivale  v Legnici a 
Krynici( Poľsko) a v rámci aktivít Kancelárie primátora mesta úspešne reprezentoval mesto 
Spišská Nová Ves v Slovenskom dome v Budapešti .Okrem toho vystúpil na podujatiach : 

− Otvorenie Zimnej ulice po rekonštrukcii námestia v SNV 
− Máj, máj, zelený - Prvomájové popoludnie - Madaras park 
− Obec Jarabina 
− Obec Harichovce 
− Obec Bijacovce 
− Obec SpTeplica 
− ZMOS Sp.Tomášovce 
− Benefičný Koncert Košice , Sp.Nová Ves 
− TV Markíza 
− Sp.Kapitula 
− Obchodné centrum Madaras 
− Otvorenie letnej turistickej sezóny 
− Mesto plné detí – centrum mesta 
− Promenádne koncerty 
− Spišský trh  
− Dni mesta Spišská Nová Ves 
− Mikuláš v meste      

  
   DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR IHRIK  – združuje cca 40 detí, ktoré pod odborným 
pedagogickým a choreografickým vedením začínajú s folklórnym tancom a spevom. Tento 
súbor je zároveň prípravkou tanečníkov a spevákov pre folklórny súbor ČAČINA.  
                                                                        
   DIVADELNÝ SÚBOR HVIEZDOSLAV  v roku 2011 uskutočnil premiéru divadelnej hry 
V. Eftimiu :Človek, ktorý videl smrť ( 19.2.) v Spišskom divadle, ktorú  2x reprízoval v 
Spišskom divadle , 1x v Spišských Vlachoch a 1x na XIV.divadelnom Trebišove – malá krajská 
scénická žatva ochotníckych divadelných súborov košického kraja, kde sa umiestnil na 3.mieste.  

 
 V dňoch 25.-26.3.odohral v Pivnici (Srbsko) v rámci XVII. Ročníka festivalu divadelných 
inscenácií dolnozemských Slovákov (DIDA) predstavenie KOPERDANI (ODVRHNUTÉ 
DETI), ako hosť tejto prehliadky. Účasť si zabezpečil víťazstvom na 43.ročníku celoslovenskej 
prehliadky Palárikova Raková v roku 2010. 
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       V Spišskej knižnici spolu s MO MS členovia DS Hviezdoslav aktívne pôsobili ako 
recitátori (A.Wachterová, N.Hrabuvčinová, J.Gavlák, V.Peták, M.Ogurčáková, P.Konig) na 
2.ročníku poetických popoludní . 
    Členovia divadelného súboru účinkovali v Galérii umelcov Spiša , v Dome Matice 
Slovenskej.  S Divadelným štúdiom pri Dome Matice Slovenskej  spolupracovali na príprave 
inscenácie ŽENA BOMBA . S touto hrou sa na XIV. Divadelnom Trebišove umiestnili na 
2.mieste. 
  V rámci Štúrovských slávností v Levoči vystúpili členovia súboru( J.Gavlák a J.Pramuk ) s 
úryvkom divadelnej hry J.Chalupku : KOCÚRKOVO. 
   Uskutočnili sa  pravidelné  stretnutia členov súboru ( 6-krát) a 3x sa zišla celá členská 
základňa. 
   V mesiaci november súbor začal pripravovať novú inscenáciu  od Z. Zemaníkovej 
:Pesničkové nevesty. Premiéra sa uskutoční 31. marca 2012 v Spišskom divadle. 
   Člen DS Hviezdoslav Peter Konig účinkoval v programoch MKC a ako hosť v štyroch 
inscenáciách Spišského divadla .Pripravuje aj inscenáciu, ktorá bude mať premiéru v r.2012. V 
decembri  2011 dosiahol 50 rokov činnosti v ochotníckom divadle. 
  
   PONUKA KULTÚRNYCH PROGRAMOV: v tejto oblasti našej činnosti sa riadime 
prioritou kvality a výchovou vkusu a kultúrnej úrovne nášho diváka. O vysokej úrovni a kvalite 
ponuky svedčí tento stručný výpis podujatí realizovaných v minulom roku: 

− Štátna filharmónia Košice  : W.A. Mozart -  2 koncerty pre mládež 
− Divadelný súbor Hviezdoslav –  Človek , ktorý videl smrť - 2 predstavenia 
− Ľudová hudba Kandráčovci a Ander z Košic 
− Rozmarný duch – divadelné prestavenie hercov bratislavských divadiel 
− Collegium musicum – koncert legendy československej hudobnej scény 
− Veľkonočné stretnutie rodín 
− Veľký príbeh o láske – divadelné predstavenie pre SŠ 
− Divadlo Drak Prešov – 4 predstavenia pre MŠ a školské kluby 
− Miro Šmajda  a hud.sk. Rosemaid - koncert 
− Radošinské naivné divadlo : Nesladím  
− Štátna filharmónia Košice – L. Van Beethoven 
− Zabudnutý čert – divadelné  predstavenie 
− Život v obrazoch – Mestské divadlo Levoča – 2 predstavenia 
− Slovenské divadlo tanca – GASP 3 
− Miroslav Donutil: Cestou necestou 
− Partička – hudobno zábavné improvizačné posedenie 
− Marie Rottrová – galakoncert speváckej legendy s orchestrom D.Kaprasa 
− Diabolské husle 
− Medzinárodný organový festival Ivana Sokola Bine K. Bryndorf – Dánsko 
− Hana Zagorová- koncert stálice populárnej hudby a Petr Rezek 
− Medzinárodnárodný hudobný festival Musica nobilis – XVI. Ročník 
      Štátny komorný orchester Žilina (SR) 
− Ander a ĽH Kandráčovci 
− Peter Michalica (husle) – koncert letohrádok Dardanely Markušovce 
− Radošinské naivné divadlo – Radošinský výber 
− Anna Servická a ĽH Romana Barabasa 
− Filip Jančík ( husle ) – 3 koncerty pre SŠ 
− Pavol Hammel – The best of live – koncert 
− DS Hviezdoslav – Človek, ktorý videl smrť 
− Šťastie, zdravie, pokoj svätý 
− Štefanská zábava 
− Backwards – Beatles vianoce 
− Čaro vianoc 
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       Okrem toho MKC  pripravilo a zrealizovalo  ďalšie podujatia  a akcie, z ktorých uvedieme  
napr.  PROMENÁDNE KONCERTY pred Redutou  ( jún – august ) 

− Divadlo Babadlo 
− Dychová hudba Popradčanka 
− Divadlo na kolesách 
− Spevácke skupiny Lipa, Rozmarín, Senior 
− Divadlo na hojdačke 
− Hudobná skupina Trend 
− Divadlo Cilinder 
− Ľudová hudba Romana Barabasa 
− Spišský salón kresleného humoru – Konstantin Kazanchev – Ukrajina 
 

   
Filmový festival LETNÝ BAŽANT KINEMATOGRAF  a LETNÉ KINO PRED  
REDUTOU, kde sme uviedli filmy: 

− ONCE 
− Ako sa zbaviť priateľov a zostať úplne sám 
− Kvaska 
− Občiansky preukaz 
− Kuky sa vracia 
− Duch vianoc 
− Marhuľový ostrov 
− Najväčší z Čechov 
− Twins 
− Good bye Lenin 
− Mamma Mia 
− Nejako sa to komplikuje 

 
   Je to len stručný výpočet a prehľad hlavných podujatí MKC, okrem toho sa uskutočnilo 
množstvo akcií v spolupráci s CVČ Adam, Spišským osvetovým strediskom, Galériou umelcov 
Spiša a Múzeom Spiša, štátnymi a  neštátnymi organizáciami a združeniami: 

− XV. Ples ľudí s dobrým srdcom – koncertná sieň Reduty 
− IMT SMILE – Akustik tour 2011– koncertná sieň Reduty 
− Farár z Marsu – muzikál  - KD Mier 
− Ordzovianka 
− Spiš rock  fest – festival spišských rockových skupín – amfiteáter Madaras 

park 
− Grafiti Spiš 2011 – 4.ročník – sídl. Západ 
− Vám, vám, jedine len Vám – koncert v rámci Mesiaca úcty k starším – 

koncertná sieň Reduty (Ivan Ožvát,  Ľudmila Hudecová – spev,     Viera 
Kunzová – klavír                                        

− Ples pre ZO VSE 
− Vitaj Mikuláš 
− Silvester pred Redutou 
 

  Podujatia, na ktorých sme participovali poskytnutím technického vybavenia, priestorov a 
služieb bez úhrady: 
    Ples detí mesta CVČ  Adam , vyhlásenie Športovec roka,  2 koncerty Chorus  Iglovia , Slávik 
Slovenska – okr.súťaž , Strunobranie – krajský súťažný festival , Večerný beh mestom, 
Cyklistické preteky, koncerty ZUŠ , Týždeň protidrogových  
podujatí, Predveľkonočné stretnutie rodín ,Čaro vianoc – vianočné stretnutie rodín v spolupráci 
so Spišským osvetovým strediskom a pod. 
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Kino MIER 
 
  Filmy, ktoré sa premietali z 35 mm celuloidových pásov sa stali minulosťou. Digitalizácia 
zasiahla aj túto oblasť kultúry. To znamená , zaniknú kiná, ktoré nebudú vybavené touto novou, 
prevratnou technológiou.  
Naše mesto sa predvídavo a rýchlo uchádzalo o grant z Audiovizuálneho fondu, kde MKC z 15-
tich uchádzačov boli najúspešnejší z 5-tich vybraných. Získali sme účelovú dotáciu 39 000 Eur 
a vďaka príspevku 100 tis. Eur z mestského rozpočtu sme veľmi rýchlo zrealizovali inštaláciu 
digitálnej techniky na prenos obrazu a zvuku. Tieto technológie sú špičkovej kvality a umožňujú 
premietať filmy v 2D a 3D kvalite. 
Prevádzka 3 D kina bola slávnostným predstavením započatá 5.októbra 2011.  Teší nás, že si 
novovešťania i návštevníci z miest a obcí našli cestu do KINA MIER, čo sa odrazilo na 
návštevnosti i náraste tržieb. 
     Kultúrny dom Mier  je využívaný okrem bežnej činnosti MKC aj základnými školami, MŠ, 
strednými školami, charitatívnymi organizáciami, cirkvou a rôznymi združeniami. 
Hrací profil Kina Mier je zameraný hlavne na filmovú produkciu prostredníctvom distribučných 
spoločností. Neodmysliteľnou súčasťou činnosti kina sú filmové predstavenia pre deti a mládež. 
Pre náročného diváka pravidelne organizujeme FILMOVÝ KLUB , kde zaraďujeme hlavne 
umelecky hodnotné európske filmy a ostatnú produkciu z celého sveta. 
 

 Európske 
filmy 

Filmy pre 
školy 

Filmový 
klub 

Ostatné 
filmy Filmy celkom 

Počet predstavení 121 39 38 124 322 

Počet divákov 8 194 8 264 1 225 4 865 22 548 

 
    V tomto kultúrnom zariadení sme okrem štandardnej činnosti realizovali ďalšie projekty, 
napr.: Projekt 100 – desať najzaujímavejších filmov, ktoré boli natočené za posledných 100 
rokov, výchovné hudobné a divadelné predstavenia pre MŠ, ZŠ,SŠ  
v počte 14 predstavení s návštevnosťou  3 640 divákov. 
    V KD Mier sa uskutočnili aj  akcie bez úhrady – Deti mestu – 3 predstavenia, Spoločnosť pre 
predškolskú výchovu – 1 predstavenie. 

 
Hodnotenie hospodárenia príspevkovej organizácie 

 
NÁKLADY    

 
    Podľa  položiek boli na jednotlivých účtoch dodržané plánované náklady,  okrem    účtu 
č.501 – spotreba materiálu ,kde bol plán stanovaný vo výške 6150 Eur a skutočnosť 10 598 
Eur , čo je prekročenie o 4 448 Eur . Dôvodom bolo nevyhnutné dovybavenie priestorov kina 
pred zahájením 3D projekcie v Kine Mier ( a to zakúpenie podsedákov pre najmenších divákov, 
prenosné pulty na uloženie 3D okuliarov , špeciálne utierky na 3D okuliare, zakúpenie farieb na 
vymaľovanie vstupu do objektu KD Mier. 
 Na účtoch č. 502 – Spotreba energie , účet č.511 – Opravy a údržba a účet č.512-  
Cestovné bol plán dodržaný. 
Účet č.513 - Reprezentačný fond bol prekročený o 352 Eur z dôvodu zvýšeného počtu podujatí 
a rokovaní s umeleckými agentúrami. Na účte č. 518 – Ostatné náklady -  plán 143 110 Eur , 
skutočnosť 178 022 Eur. Rozdiel vo výške 34 912 Eur bol spôsobený zaúčtovaním nákladov 
súvisiacich so zabezpečením kultúrnych podujatí ako ubytovanie účinkujúcich, preprava, 
honoráre umeleckým agentúram a skupinám ,  odborné vedenie neprofesionálnych súborov, 
občerstvenie umelcov, úhrady distribučným filmovým spoločnostiam za zapožičiavanie filmov,    
 poplatky fotokopírovanie, telefónne poplatky, zmluvy o účinkovaní, poplatky do fondov, 
správa a údržba softwéru a rôzne služby k programom t.j. ozvučenie,osvetlenie, výroba 



 

6 
 

plagátov, bulletinov, CD, DVD a taktiež špeciálne služby ako napr. revízie, ladenie hudobných 
nástrojov a pod.    
Niektoré nákladové položky nie je možné reálne naplánovať, nakoľko MKC zabezpečuje v 
priebehu roka aj množstvo veľkých neplánových podujatí a projektov. 
Ďalšími projektami sú napr. Otvorenie letnej turistickej sezóny, Spišský trh, Dni mesta, Mesto 
plné detí, promenádne koncerty, letný filmový festival pre Redutou, Vianočné trhy, Silvester a 
vlastné kultúrne podujatia pre verejnosť väčšieho rozsahu.   
 
Prekročenie výdajov bolo aj na  účte č. 521 – Mzdové náklady – plán 115 300 Eur , skutočnosť 
121 682 Eur, čo je prekročenie o  6 382 Eur. Uvedené prekročenie  súvisí so zvýšeným počtom 
vlastných  podujatí a podujatí, ktorých MKC je dodávateľom a zahájením premietania v 3D a 
2D formáte . Jedná sa hlavne o externých spolupracovníkov, ktorí pracujú  na dohody o 
vykonaní práce ( príprava a  technické zabezpečenie podujatí  v interiéri a v exteriéri a pod.) 
 
Účet č. 538 – Ostatné dane  - daň z komunálneho odpadu, koncesionárske poplatky, 
audiovizuálny fond, zrážková daň bol oproti plánu prekročený o 172 Eur. 
 
Účet č. 548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť -  krátenie DPH koeficientom, 
poistenie majetku a auta oproti skutočnosti roku 2010 je vyšší o 1 559 Eur, čo súvisí aj s 
poistením technológie 3D kina. 
 
Účet č. 551 – Odpisy dlhodobého majetku -  v celkovej výške 51 593 Eur – výnosový 
protiúčet 692 tiež v celkovej výške 51 593 Eur. 
 
Účet č. 553 – Tvorba ostatných  rezerv – rezerva na  elektrickú energiu, vodné a stočné, 
poplatky filmovej spoločnosti – požičovné )je vo výške 1 059 Eur. 
 
Účet č. 563 – Kurzové straty –  vo výške 566 Eur ( poplatok za zahraničné dodávateľské 
faktúry ). 
 Celková výška nákladov za účtovné obdobie roku 2011 činí  507 994 Eur. 

  
VÝNOSY 
 
      Výnosy z vlastnej činnosti  na účte 602 - Tržby z predaja služieb  Mestského kultúrneho 
centra dosiahli v roku 2011 výšku 159 369 € ( za kultúrne podujatia, filmy, tržby z vystúpenia 
vlastných neprofesionálnych súborov , výlep) . 
Na účte  648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti – dosiahli výšku 63 291  € ( 
krátkodobé a dlhodobé prenájmy),  týkajúce sa prenájmu v Redute, KD Mier , Country klub – 
Madaras park a s ním súvisiace prevádzkové náklady vyfaktúrované nájomcom. 
  
Na účte 691 –  Transfer MsÚ – stanovený plán   205 040 €, skutočnosť 214 000 Eur  
  , čo je o 8 960 Eur viac. Toto navýšenie transferu sa skladá z úpravy rozpočtu a 2 účelých 
dotácií: 
- III. Úprava rozpočtu vo výške 5 760  Eur-(Oprava mozaikovej podlahy v konc.sieni   
    Reduta) 
- Účelová dotácia – vo výške 1 000 Eur pre DS Hviezdoslav na úhradu dopravy na 
   divadelný festival DIDA v Srbsku v dňoch 25.-27.3.2011 
   Účelová dotácia - 2 200 € pre FS Čačina na úhradu nákladov na dopravu na  
   Medzinárodný  folklórny festival v  Legnici ( Poľsko) v dňoch 7.-19.7.2011 
Na účte   693 – Výnosy  bežných transferov zo štátneho rozpočtu v sume 15 744 Eur za 
kultúrne poukazy- Grant MK SR  
 Na účte 695 – Výnosy  bežných transferov z Európskych spoločenstiev – 1 806  
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Eur grant Europa Cinemas Paríž za filmovú produkciu v kine Mier, ktorú tvoria hlavne 
umelecky hodnotné európske filmy. Na týchto dvoch účtoch nie je stanovený plán. 
 
Celková výška výnosov za rok 2011 činí 508 102 Eur. 
 
Plánované výnosy roku 2011 boli prekročené a organizácia skončila s hospodárskym 
výsledkom + 108 Eur . 
 

1. 2. Hodnotenie z pohľadu plnenia rozpočtu príspevkovej organizácie 
 
Rozpočet bežných príjmov a výdavkov na rok 2011 bol schválený MsZ dňa 17.2.2011 ,Uzn. 
č.11/2011 Celkom bol upravený III. zmenou rozpočtu dňa 29.9.2011. 
 
Čerpanie rozpočtu 
 
Účet č. 610 – Mzdové prostriedky  
Položka mzdy bola vyčerpaná v celkovej výške 98 294 Eur a krytá príspevkom mesta, vlastnými 
prostriedkami . Plnenie je nižšie oproti plánu o 1 006 Eur. 
 
Účet č. 620 – Poistné a príspevok do poisťovní 
Krytie čerpania na poistné a príspevok do poisťovní bolo v súlade s rozpočtom a jeho krytie je z 
dvoch zdrojov v celkovej výške 35 819 Eur. 
 
Účet č. 630 – Tovary a služby 
Najvýznamnejšie položky tvorili výdavky na energie, poštovné a telekomunikačné služby, 
služby k programom, poplatky a odvody, odmeny a príspevky. Služby k programom sú zahrnuté 
v položke 637004 Všeobecné služby a na položke 637012  Poplatky a odvody sú výdaje za 
filmy. Položka 637026 – Odmeny a príspevky zahŕňa autorské odmeny za účinkovanie a 
položka 637027 – Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce – odmeny z dohôd o vykonaní 
práce a pracovnej činnosti. 
Krytie čerpania za tovary a služby je zo všetkých zdrojov 41 ,46, 111, 71 v celkovej výške 324 
261 Eur. 
 
Dosiahnuté výdavky v roku 2011 
Plán rozpočtovaných výdavkov na rok 2011 vo výške 415 200 Eur bol prekročený a jeho 
celkové čerpanie predstavuje sumu 458 964 Eur.  
 
Dosiahnuté príjmy v roku 2011 
V príjmovej časti rozpočtu bol plánovaný príjem  415 200 Eur a skutočné príjmy za rok 2011 sú 
vo výške 460 239 Eur.  
 
ZÁVER 
 
    V roku 2011 MKC  dosiahlo celkové náklady vo výške 507 994 Eur a celkové príjmy vo 
výške 508 102 Eur. Hospodársky výsledok z činnosti a prevádzky MKC je    + 108 Eur. 
     Rok 2011 bol pre MKC náročný, ale určite aj  úspešný. Aj napriek pretrvávajúcej svetovej 
finančnej kríze sme dosiahli značnú účasť a záujem občanov mesta či už o kultúrne programy, 
návštevu kina, predstavení Hviezdoslavovcov, ale i záujem o záujmovú umeleckú činnosť v 
súbore Čačina a Ihrik. 
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VYHODNOTENIE PLÁNU NÁKLADOV A VÝNOSOV ZA ROK 2011 
 

Číslo 
účtu               Ú   č    e    t    Rok 2010                   ROK    2011 

     Skutočnosť  Plán  Skutočnosť 
    v EUR 

501  Spotreba materiálu 9 111 6 150 10 598 
502  Spotreba energie 67 534 75 352 68 493 
511  Opravy 6 061 17 200 13 896 
512  Cestovné 477 790 456 
513  Reprezentačný fond 1 209 871 1 223 
518  Ostatné náklady 154 093 143 110 178 022 
521  Mzdové náklady 124 997 115 300 121 682 
524  Zákonné poistenie 35 507 34 953 34 364 
525  Ostatné sociálne poistenie 1 285   1 315 
527  Sociálne náklady 5 586 10 714 5 584 
538  Ostatné dane 2 035 1 800 1 972 
542  Pokuty a penále 19   14 
546  Odpis pohladávky 2 960     
548  Ostatné náklady na prev.činnosť 15 473   17 032 
549  Iné ostatné náklady       
551 Odpisy dlhodobého majetku 36 732 36 732 51 593 
552  Zost.cena predm.nehm.a hmot.inv.       
553  Tvorba ostatných rezerv 2 295   1 059 
558  Tvorba ostatných oprav.položiek 203     
563  Kurzová strata 290   566 
568  Ostatné fin.náklady 534   125 
591  Daň z príjmu       

          
  Náklady spolu: 466 401 442 972 507 994 
          

602  Tržby 134 386 201 200 159 369 
624  Aktivizácia HIM       
632  Daňové výnosy samosprávy       
641  Tržby z predaja DHM 664     
644  Úroky       
648  Ostatné výnosy 60 169   63 291 
653  Zúčtovanie ost.rezerv 587   2 295 
663  Kurzové zisky     4 
672  Náhrady škôd       
691  Dotácia MsÚ 183 892 205 040 214 000 
692  Odpisy 36 732 36 732 51 593 
693  Výnosy zo štát.rozpočtu (KP) 47 979   15 744 
695  Výnosy európ.spol. 3 430   1 806 

          
  Výnosy spolu: 467 839 442 972 508 102 
          
  Hospodársky výsledok: 1 438 0 108 

 

 
Predkladá: Ing. Emil Labaj , riaditeľ MKC Spišská Nová Ves 

 
             V Spišskej Novej vsi, dňa 13.3.2012 
 
 


