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   Mestské kultúrne centrum  je príspevková organizácia mesta, ktorej základným 
poslaním je uspokojovanie kultúrnych potrieb občanov  mesta. Svojou činnosťou 
však mnohokrát presahuje miestny, či regionálny charakter. 
MKC je zriaďovateľom neprofesionálnych súborov Čačina, Ihrik, divadelný súbor 
Hviezdoslav a ďalších menších zoskupení záujmovej činnosti. 
  FOLKLÓRNY SÚBOR ČAČINA -  je prestížnym a nosným súborom, ktorý 
reprezentuje mesto, región i Slovensko na mnohých podujatiach doma i v zahraničí.  
Minulý rok súbor vystúpil napr. V Dobšinnej, Kluknave, Danišovciach, Švedlári, 
17.novembra v partnerskom meste Havlíčkov Brod v Českej republike. Spevácka 
zložka súboru získala opäť cenu Laureát Makovickej struny. 
   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  je   súborom, ktorý vo svojej 77. sezóne 
pripravil premiéru  dramatizovanej poviedky autora Štefana Šimka KOPERDANI 
alebo ODVRHNUTÉ DETI a to 18. apríla 2009 v Spišskom divadle. Inscenácia 
získala na III.ročníku celoslovenskej súťažnej prehliadke neprofesionálneho 
činoherného divadla Diplom za žánrový prínos. 
Pod réžijným vedením Mgr.Valentína Petáka pripravil divadelný súbor  pásmo poézie 
a hudby venované básnikovi Milanovi Rúfusovi pod názvom Prišli sme život ži ť 
...dňa 27.11.2009 v priestoroch Galérie umelcov Spiša. Členovia tohto súboru 
hosťovali v inscenácii Na mescickim tarhu od  A.Kreta, ktorú pripravilo Spišské 
divadlo. 
 
   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 
 

− SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS  (ČR) 
− KANDRAČOVCI a hostia 
− KATKA KOŠČOVÁ – recitál speváčky 
− JAKUB PUSTINA – recitál operného speváka (ČR) 
− FOLKLÓRNY SÚBOR ŽELEZIAR Košice 
− MILKA ZIMKOVÁ – monodrámy známej herečky a spisovateľky                       

      -     RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO - premiérová inscenácia hry  
            S.Štepku : NIEKTO   TO RÁD SLOVENSKÉ 
      -     MUSICA DE CHIESA – koncert 
      -     MAREK ŠTRBÁK – organový koncert, Medzinárodný organový festival Ivana Sokola 
      -     XIV. Ročník MEDZINÁRODNÝ HUDOBNÝ FESTIVAL MUSICA NOBILIS 
           - Moyzesovo kvarteto a Marián Varga 
           - Marián Lapšanský , klavír a Cyril Šikula , flauta 
      -     SPIŠSKÝ SALÓN KRESLENÉHO HUMORU č.17 – Slavomir Luczyňski                                                      
      -     REPETE Návraty 
      -     THE BACKWARDS – koncert revival.skupiny The Beatles 
      -     JOSEF LAUFER a orchester GOLEM (ČR) 
 

                                           
    
  Okrem toho MKC  pripravilo a zrealizovalo  ďalšie podujatia  a akcie, z ktorých 
uvedieme napr.  PROMENÁDNE KONCERTY pred Redutou ( jún – august ) 
 i kultúrny program k akciám Deň polície , Spišský trh,  Dni mesta , Mikuláš v meste, 
filmový festival LETNÝ KINEMATOGRAF a Kino pred Redutou. 



   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, z ktorých uvedieme 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 Iglovia , Slávik Slovenska – okr.súťaž , Strunobranie – krajský súťažný festival 
, Večerný beh mestom, Cyklistické preteky, koncerty ZUŠ , Týždeň protidrogových 
podujatí, Čaro vianoc – vianočné stretnutie rodín v spolupráci so Spišským 
osvetovým strediskom a pod. 
 
Kino MIER 
 
     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. 
 
Celkový počet predstavení celkom:             336                     ( v r. 2008  274 ) 
Počet divákov :                                        17 951                     ( v r. 2008 14 916 ) 
 
 Z toho Filmový klub: 
 
Počet predstavení:                                         38                     ( z toho 27 EÚ ) 
      
    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 koncerty pre MŠ, ZŠ ( l.stupeň 1443 divákov , 
2.stupeň 1802 divákov ).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU  
 
   Plán programového rozpočtu na rok 2009 bol v rámci programu 11. Kultúra 
rozdelený do troch podprogramov: 
                                                                                                       Plán: 
11.3.1. Záujmová umelecká činnos ť                                          111 449 € 
Zámer: Udržať úroveň ZUČ na úrovni r.2008 a podporovať maldých ľudí. 
FS Čačina, FS Ihrik, DS Hviezdoslav 
 
Merateľné ukazovatele:        
                                                  Počet súborov v pôsobnosti MKC  
Rok                                            2009       
Plánovaná hodnota                    3                   Skutočnosť             3 
 
11.3.2. Kultúrne programy                                                             66 869 € 
 Zámer: Zabezpečiť atraktívnu a vyváženú ponuku kultúrnych programov. 
Vychovávať kultúrou a ovplyvňovať vkus a úroveň diváka. 
 
Merateľné ukazovatele :    
                                           Celkové náklady MKC na obyv.mesta        
Rok                                       2009 
Plánovanovaná hodnota      8,64 €             Skutočnosť              11,67 € 
 
                                           Priemern ý počet návštevníkov na podujatie v interiéri  
Rok                                     2009 
Plánovaná hodnota             290                  Skutočnosť             234 
 
 
11.3.3.  Kino Mier                                                                            44 579  €     
Zámer: Zabezpečiť dostupnosť filmovej tvorby pre deti, mládež, dospelého diváka, 
realizovať Projekt 100,  FK a Rómsky festival Kalo Čangalo. 
Hrací profil je zameraný na organizovanie filmových predstavení pre deti a mládež, 
dospelých s kapacitou 399 miest. 
 
Merateľné ukazovatele:    
                                             Počet predstavení  
Rok                                       2009                                
Plánovaná hodnota              270                  Skutočnosť              336 
 
 
                                             Prieme rný po čet návštevníkov na 1 predstavenie  
Rok                                       2009 
Plánovaná hodnota              48                     Skutočnosť                53 
  
   V roku 2009 príspevková organizácia začala účtovať o uvedených podprogramoch 
a v rámci možného sledovania v účtovníctve dosiahla nasledovné čerpanie: 
 
  
 Program  11.3.1.                                    Popis čerpania                                                           Suma                                                                                                                                                                                       
                                                                 Úrazové,garančné poistenie                                                     50,7 
                                                                 Energie, vodné, stočné                                                         7294,53 
                                                                 Materiál                                                                                 1283,78 
                                                                 Reprezentačné                                                                         43,- 



                                                                 Prenájom dopravných prostriedkov                                      3107,75 
                                                                 Všeobecné služby                                                                 2465,53 
                                                                 Poistenie                                                                                    33,6 
                                                                 Odmeny a príspevky                                                                552,68 
                                                                 Odmeny na základe dohôd o vyk.pr.                                      4566,- 
 Celkom čerpanie bežného rozpo čtu:                                                                                               19 397,57 
                                                         
 
 

 
 Program  11.3.2.                                    Popis čerpania                                                           Suma                                                                                                       
                                                                 Úrazové,garančné poistenie                                                        2,1 
                                                                 Poštové a telekomunikačné služby                                              0,6 
                                                                 Materiál                                                                                     464,29 
                                                                 Reprezentačné                                                                         633,22 
                                                                 Prenájom dopravných prostriedkov                                          465,81 
                                                                 Prevádz.strojov, prístrojov, zariadení                                       122,5 
                                                                 Budov,priestorov, objektov                                                     1119,31 
                                                                 Všeobecné služby                                                                65225,14 
                                                                 Stravovanie                                                                            1170,51 
                                                                 Poistné                                                                                   1868,08 
                                                                 Odmeny a príspevky                                                            12775,92 
                                                                 Odmeny na základe dohôd o vyk.pr.                                       202,61 
 Celkom čerpanie bežného rozpo čtu:                                                                                              84 050,09 
                                                         
  
 

 
 Program  11.3.2.                                    Popis čerpania                                                           Suma 

 
                                                                 Úrazové,garančné poistenie                                                     35,4 
                                                                 Cestovné náhrady tuzemské                                                    33,04 
                                                                 Energie, vodné,stočné                                                          7294,53          
                                                                 Poštovné a telekomunikačné služby                                    1328,52 
                                                                 Materiál                                                                                   629,83 
                                                                 Výpočtovej techniky                                                                213,48                                           
                                                                 Prevádz.strojov, prístrojov                                                        42,61 
                                                                 Budov, priestorov a objektov                                                      2,49 
                                                                 Školenia, kurzy, semináre                                                       280,- 
                                                                 Materiál                                                                                22604,17 
                                                                 Poplatky a odvody                                                                   692,96 
                                                                 Odmeny a príspevky                                                               262,52 
                                                                 Odmeny na základe dohôd o vyk.pr.                                     3793,93 
 Celkom čerpanie bežného rozpo čtu:                                                                                              37 213,48 

 
 
Celkové čerpanie rozpo čtu v roku 2009:                                             401 315,08 € 
     Z toho: 

 
11.3.1 19 397,57 
11.3.2 84 050,09 
11.3.3 37 213,48 

Podporné a interné služby: 260 653,94  
 
   Podporné a interné služby neboli súčasťou programového rozpočtu v roku 2009, 
avšak pre objektívne posúdenie výdavkov na horeuvedené podprogramy sme sa 
rozhodli, že budúci programový rozpočet bude obsahovať ešte jeden podprogram – 
11.3.5  Podporné a interné služby. 
 



EKONOMIKA  
 
PRÍJMY: 
 
     Mestské kultúrne centrum v roku 2OO9 dosiahlo príjmy za celkovú činnosť vo 
výške 437 563 €. Túto sumu tvoria príjmy z vlastnej činnosti 100 466 € a výnosy z 
prevádzkovej činnosti 58 544 €  t. j. spolu príjmy z vlastnej činnosti 159 010 € , čo je 
oproti plánu  122 822€ plnenie  rozpočtu na 129%. 
Okrem uvedených príjmov obdržalo MKC schválený príspevok z rozpočtu mesta na 
činnosť a prevádzku vo výške 223 857 €. Ďalej MKC získalo príjmy z Ministerstva 
kultúry SR za KP vo výške 8 158 € a grant z Europa Cinemas Paríž vo výške 4277 €. 
 
 
VÝDAJE: 

 
    Podľa jednotlivých položiek boli prekročené náklady  na účte spotreba energie –  
č.ú. 502    o 4 089 € aj napriek tomu, že našej žiadosti o zvýšenie rozpočtu o 15.435 
€ bolo vyhovené. Ďalšou položkou, v ktorej bol prekročený plán sú ostatné náklady.  
Plán 64 230 € bol prekročený o 51 214€. Účet č.518 – ostatné služby -  na tejto 
položke sú účtované všetky výdaje 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,    ekonomické  pora- 
denstvo , fotokopírovanie, telefónne poplatky, zmluvy o účinkovaní, poplatky do 
fondov, správa a údržba softwéru a rôzne služby k programom t.j. ozvučenie,  
osvetlenie, výroba plagátov, bulletinov, CD, DVD a taktiež špeciálne služby ako napr. 
revízie, ladenie hudobných nástrojov a pod. 
   Uvedené  náklady nie je možné reálne naplánovať, nakoľko MKC zabezpečuje 
 v priebehu roka množstvo veľkých podujatí a projektov ako 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. 
  Mzdové náklady neboli prekročené, pričom bola dosiahnutá úspora 3 060 €. Taktiež 
neboli prekročené výdaje na cestovné, reprezentačný fond, spotreba materiálu. 
 
 
 
 
ZÁVER 
 
    V roku 2009 MKC  dosiahlo celkové náklady vo výške 435 412 € a celkové príjmy 
vo výške 437 563 €. 
Hospodársky výsledok z činnosti a prevádzky MKC je + 2 151 €. 
 
 
 
 
 
 
 


