
Program 11 Kultúra 
 
Zámer programu:  
Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj kultúry  mesta a podpora rozvoja 
cestovného ruchu - prezentácia Spišskej Novej Vsi a ko mesta s pozitívnym 
vzťahom ku kultúrnemu dedi čstvu s bohatou ponukou kultúrnych aktivít. 
 

T e x t 2009 2010 2011 

Rozpočet programu (v tis. Sk) 14 946 17 302 15 356 

Rozpočet programu (v EUR) 496 116 574 321 509 725 

 
Komentár:  
Činnosti v oblasti kultúry sú zabezpečované viacerými subjektmi v riadení Mesta – 
Kanceláriou primátora mesta, MKC. Činnosti, aktivity a podujatia v oblasti kultúry 
a prierezovo aj v oblasti – programe Komunikujúce mesto – podprograme propagácia 
mesta sú významným podporným mechanizmom pre rozvoj cestovného ruchu, preto 
sú súčasťou tohto programu aj činnosti a rozpočet ZOO. Celková plánovaná suma na 
rozvoj kultúry v roku 2009(aj ako pridanej hodnoty k rozvoju cestovnému ruchu) 
v meste tvorí 3,09 % z celkového rozpočtu mesta 
 

Podprogram  11. 1 Podujatia pre verejnos ť 
 
Cieľ:   
Prostredníctvom rôznorodej žánrovej ponuky kultúrny ch podujatí 
pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjekt ov pôsobiacich v oblasti 
kultúry, poskytnú ť verejnosti možnosti kvalitného kultúrneho  a spolo čenského 
vyžitia.  
 

T e x t 2009 2010 2011 

Rozpočet podprogramu 
(v tis. Sk) 

3 560 3 940 3 876 

Rozpočet podprogramu 
 (v  EUR) 

118 170 130 784 128 659 

 
Komentár:   
Finančná čiastka je plánovaná na krytie nákladov pri organizácii a spoluorganizácii 
kultúrnych podujatí a slávností. Každoročne podporujeme rôznou formou konanie 
spoločenských podujatí (napr. venovaním ceny do tomboly na rôzne plesy, ceny 
pretekov, či kultúrnym programom). Tradičnými podujatiami sú Otvorenie letnej 
turistickej sezóny, Deň detí, Promenádne koncerty, Kultúrne podujatia počas leta, Trh 
ľudových remesiel. V roku 2009 plánujeme rozšíriť ponuku kultúrnych podujatí 
o premietanie každú sobotu od polovice júna do augusta. Zabezpečíme tak konanie 
kultúrnych akcií počas letných víkendových dní (piatok a nedeľa – promenádne 
koncerty, sobota - premietanie. Prostriedky sú určené i na spomienkové slávnosti. 
Taktiež zahŕňa výdavky spojené s organizovaním Spišského a vianočného trhu. 
  



Prvok 11.1.1 Tradi čné kultúrne podujatia pre verejnos ť 

Gestor Kancelária primátora 
 
Opatrenie: 
Zvýši ť dostupnos ť kultúrnych podujatí širokej verejnosti organizovan ím akcií na 
území mesta a obohati ť letnú dovolenkovú sezónu kvalitnou ponukou 
programov. Vytvori ť tak priestor pre aktívny relax rôznych vekových i 
záujmových skupín.    
 

T e x t 2009 2010 2011 

Rozpočet prvku (v tis. Sk) 1 930 2 150 1 930 

Rozpočet prvku (v  EUR) 64 064 71 367 64 064 

 
Komentár: 
Finančná čiastka je plánovaná na krytie nákladov pri organizácii a spoluorganizácii kultúrnych 
podujatí a slávností. 
Každoročne podporujeme rôznou formou konanie spoločenských podujatí (napr. venovaním 
ceny do tomboly na rôzne plesy, ceny pretekov, či kultúrnym programom). Tradičnými 
podujatiami sú Otvorenie letnej turistickej sezóny, Deň detí, Promenádne koncerty, Kultúrne 
podujatia počas leta, Trh ľudových remesiel. V roku 2009 plánujeme rozšíriť ponuku 
kultúrnych podujatí o premietanie každú sobotu od polovice júna do augusta. Zabezpečíme 
tak konanie kultúrnych akcií počas letných víkendových dní (piatok a nedeľa – promenádne 
koncerty, sobota - premietanie. Prostriedky sú určené i na spomienkové slávnosti. 
 

Merateľné ukazovatele: 

1 Počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok 

Rok   2009   2010   2011  

Plánovaná hodnota  54   52   52  

Skutočná hodnota          

2 Počet vystupujúcich súborov z partnerských miest za rok 

Rok   2009   2010   2011  

Plánovaná hodnota  2   2   2  

Skutočná hodnota          

 
 
 
 
 
 



Prvok 11.1.2 Spišský a Viano čný trh 

Gestor Oddelenie organiza čné 
 
Opatrenie:   
Ponúknu ť štandardnú kvality prípravy a organizovania trhov a zvýši ť 
návštevnos ť trhov  
 

T e x t 2009 2010 2011 

Rozpočet prvku (v tis. Sk) 1 630 1 790 1 946 

Rozpočet prvku (v  EUR) 54 106 59 417 64 595 

 
Komentár:   
Finančná čiastka je plánovaná na krytie nákladov pri organizácii trhov.  
 

Merateľné ukazovatele:  

1 Počet prevádzkových jednotiek v členení: predaj tovaru/kolotoče/reštaurácie 

Rok   2009   2010   2011  

Plánovaná hodnota  480/13/24   485/14/25   490/14/25  

Skutočná hodnota          

 
 
 

Podprogram 11.2 Zoologická záhrada 

Gestor ZOO 
 
Cieľ: 
Zvýšenie atraktivity a návštevnosti Zoologickej záh rady, ako významného 
produktu cestovného ruchu v meste 
 

T e x t 2009 2010 2011 

Rozpočet podprogramu 
(v tis. Sk) 

5 136 6 590 4 708 

Rozpočet podprogramu 
 (v  EUR) 

170 484 218 748 156 277 

 
 
Komentár: 
ZOO ako príspevková organizácia mesta má v najbližších dvoch rokoch príležitosť rozšíriť 
a skvalitniť najmä priestorové kapacity, ktoré zvýšia štandard práce ZOO smerujúcej 
k zvyšovaniu návštevnosti a k rozširovaniu osvetovo-informačných aktivít. Pre rok 2009 
a 2010 je preto predpokladaný nárast požadovaných/plánovaných zdrojov. 



Prvok 11.2.1 Osveta a vzdelávanie 
 
Opatrenie: 
Zvýši ť počet a účinnos ť informa čných, osvetových a vzdelávacích akcií.    
  

T e x t 2009 2010 2011 

Rozpočet prvku (v tis. Sk) 714 893 992 

Rozpočet prvku (v  EUR) 23 700 29 642 32 928 

 
Komentár:  
V rozpočte sú plánované náklady na dohody pre účastníkov podujatí a náklady na ich 
materiálové  zabezpečenie, propagáciu, nákup kníh a časopisov, spotreba PHM, maziva 
a olejov do MV, poštovné, ostatné služby – počítač, predaný materiál, cestovné, náklady na 
reprezentáciu, telefón, mzdové náklady.   
 

Merateľné ukazovatele: 

1 Počet kultúrno-osvetových podujatí 

Rok   2009   2010   2011  

Plánovaná 
hodnota 

 10   12   15  

Skutočná 
hodnota 

         

 
 

Prvok 11.2.2 Starostlivos ť o zvieratá 
 
Opatrenie:  
Skvalitni ť chov zvierat cudzokrajnej a domácej fauny  
 

T e x t 2009 2010 2011 

Rozpočet prvku (v tis. Sk) 1 335 1 567 1 669 

Rozpočet prvku (v EUR) 44 314 52 015 55 401 

 
Komentár:   
V rozpočte je plánovaný nákup zvierat, veterinárne služby a nákup krmív a steliva, školenia, 
energie, spotreba PHM, maziva a olejov do MV, dopravné a prepravné zvierat, drobné služby, 
mzdové náklady      
 

Merateľné ukazovatele: 

1 Počet prírastkov 



Rok   2009   2010   2011  

Plánovaná 
hodnota 

 8   9   10  

Skutočná 
hodnota 

         

 
 

Prvok  11.2.3 Prevádzka Zoologickej záhrady 
 
Opatrenie: 
Zabezpečiť skrášlenie areálu Zoologickej záhrady doplnením dr evín a rastlín, 
nových prvkov do detského ihriska a stálou údržbou chovných zariadení, a tým 
pôsobi ť na estetické cítenie návštevníkov   
 

T e x t 2009 2010 2011 

Rozpočet prvku (v tis. Sk) 1 787 1 630 1 747 

Rozpočet prvku (v EUR) 59 318 54 106 57 990 

 
Komentár:   
V rozpočte je zahrnutá spotreba materiálu, čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, 
náklady spojené s údržbou a opravou ubikácií, použitie palív ako zdroja energie, spotreba 
vody a náklady na stočné, PHM, nákup  DHIM, pracovných odevov a obuvi, maziva a olejov 
do MV, ostatné náklady na prevádzku (poistenie áut), odpisy DNM a DHM, odvoz odpadov, 
servis a údržba MV, mzdové náklady. 
 

Merateľné ukazovatele: 

1 Počet návštevníkov ZOO 

Rok   2009   2010   2011  

Plánovaná 
hodnota 

 70 tis.   75 tis.   80 tis.  

Skutočná 
hodnota 

         

2 Náklady spojené s údržbou chovných zariadení 

Rok   2009   2010   2011  

Plánovaná 
hodnota 

 280 tis.   235 tis.   240 tis.  

Skutočná 
hodnota 

         

 
 



Projekt  11.2.4 Zoologická záhrada 
Cieľ projektu:  
Zlepši ť podmienky chovu zvierat  
 

T e x t 2009 2010 2011 

Rozpočet projektu  
(v tis. Sk) 

1 300 2 500 300 

Rozpočet projektu  
(v  EUR) 

43 152 82 985 9 958 

 
Komentár:  
2009 – rekonštrukcia chovného zariadenia pre šimpanza (1 000), výstavba chovného 
zariadenia pre Pumu (300)                   
2010 – výstavba chovného zariadenia pre medveďa (2 500) 
2011 – výstavba chovného zariadenia pre mačku slaništnú (300) 
 
 

Podprogram  11. 3 Mestské kultúrne centrum 

Gestor MKC 
 
Cieľ:   
Uspokoji ť kultúrne potreby a zvýši ť záujem o kultúru a kultúrne vyžitie 
obyvate ľov nášho mesta 
  

T e x t 2009 2010 2011 

Rozpočet podprogramu 
(v tis. Sk) 

6 250 6 772 6 772 

Rozpočet podprogramu 
 (v  EUR) 

207 462 224 789 224 789 

 
Komentár:  Mestské kultúrne centrum ako príspevková organizácia mesta zabezpečuje 
a realizuje rozvoj kultúrnej, vzdelávacej a výchovnej činnosti podľa potrieb obyvateľov a 
návštevníkov mesta. Financovanie je zabezpečené zo zdrojov zriaďovateľa – transfer od 
mesta - vo výške 6 250 tis. Sk a z vlastných zdrojov vo výške 3 700 tis. Sk.  
 
  

Prvok 11.3.1 Záujmová umelecká činnos ť (ZUČ) 
 
Opatrenie: 
Udržať úrove ň ZUČ na úrovni roku 2008 a podporova ť činnos ť mladých ľudí v 
ich vo ľnom čase. 
 

T e x t 2009 2010 2011 

Rozpočet prvku (v tis. Sk) 3 125 3 386 3 386 

Rozpočet prvku (v  EUR) 103 731 112 395 112 395 



 
Komentár:   
MKC je zriaďovateľom niekoľkých úspešných súborov. Pri organizácií pracujú neprofesionálny 
folklórny súbor Čačina, ochotnícky divadelný súbor Hviezdoslav a detský folklórny súbor Ihrík. 
 

Merateľné ukazovatele: 

1 Počet súborov v zriaďovateľskej pôsobnosti MKC 

Rok   2009   2010   2011  

Plánovaná hodnota  3   3   3  

Skutočná hodnota          

 
 

Prvok 11.3.2 Kultúrne programy  
 
Opatrenie:   
Zabezpečiť atraktívnu a vyváženú ponuku kultúrnych programov pre obyvate ľov 
a návštevníkov mesta. 
 

T e x t 2009 2010 2011 

Rozpočet prvku (v tis. Sk) 1 875 2 032 2 032 

Rozpočet prvku (v  EUR) 62 239 67 450 67 450 

 
Komentár:   
Pri výbere programov sa riadi kritériami a požiadavkami občanov mesta. Našou prioritou je 
vychovávať kultúrou a ovplyvňovať vkus a úroveň diváka 
 

Merateľné ukazovatele:  

1 Celkové náklady MKC na obyvateľa mesta 

Rok   2009   2010   2011  

Plánovaná hodnota  260 Sk   280 Sk   300 Sk  

Skutočná hodnota          

2 Priemerný počet návštevníkov na podujatie v interiéri kultúrnych zariadení 

Rok  2009   2010   2011  

Plánovaná hodnota  290   310   330  

Skutočná hodnota          

 
 



Prvok 11.3.3 Kino Mier  
 
Opatrenie:   
Zabezpečiť dostupnos ť filmovej tvorby pre deti, mládež a dospelého divák a. Pre 
náročného diváka realizova ť Projekt 100, Filmový klub a Rómsky filmový festiva l 
Kalo Čangalo.   
 

T e x t 2009 2010 2011 

Rozpočet prvku (v tis. Sk) 1 250 1 354 1 354 

Rozpočet prvku (v  EUR) 41 492 44 945 44 945 

 
Komentár: 
Priestory Kina Mier (kapacita miest 399) sú využívané na organizované podujatia pre MŠ, ZŠ, 
SŠ. Hrací profil je zameraný na organizované filmové predstavenia pre deti, mládež 
a dospelého diváka.   
 

Merateľné ukazovatele:  

1 Počet predstavení 

Rok   2009   2010   2011  

Plánovaná hodnota  270   275   280  

Skutočná hodnota          

2 Priemerný počet divákov na jedno predstavenie (kapacita kina 399 miest) 

Rok  2009   2010   2011  

Plánovaná hodnota  48   60   70  

Skutočná hodnota          

 
 
 
 
 


