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Príjmy : 403 725 € 

Výdavky : 469 843 € 

Strata :    66 118 € 

        

 

3. MsR  odporúča Mestskému zastupiteľstvu prijať uznesenie uvedené v bode č. 2 
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Návrh na uznesenie: 

1.    MsZ prerokovalo informáciu o plnení  rozpočtu MsKS Senec za obdobie 1-6/ 2018 

Príjmy : 403 725 € 

Výdavky : 469 843 € 

Strata :    66 118 €  

2.   MsZ schvaľuje informáciu o plnení  rozpočtu  MsKS  Senec za obdobie 1-6/2018  

Príjmy :  403 725 € 

Výdavky :  469 843 € 

Strata :    66 118  € 

 

 

          

 

 

     

 

 

 



Dôvodová správa 

 

 

 

 Hospodárením počas 1. polroka 2018 sme dosiahli príjmy vo výške  403725,2 € 
a výdavky vo výške 469843,12  €, čím sme  dosiahli  stratu 66 117,92 €. Strata bola spôsobená 
čerpaním grantov na 33,6 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá : Mgr. Peter Szabo, riaditeľ MsKS 

Vypracovala : Melánia Erbenová 

 



 
 

Hodnotenie úseku kina Mier Senec – prvý polrok 2018 
 

Prvý polrok 2018 je možné všeobecne  hodnotiť ako obdobie stabilizácie z hľadiska počtu 
návštevníkov, tržieb a celkového počtu zrealizovaných filmových predstavení.  
 
V hodnotenom období sa v kine Mier /1-5/2018) a na amfiteátri (6/2018) uskutočnilo 185 
filmových predstavení. Tržba dosiahla v hodnotenom období 50 523   Eur. Návštevnosť 
bola 10 586   divákov. 
 
Prehľad najúspešnejších filmov -  prvý polrok 2018 
1. Päťdesiat odtieňov slobody 
2. Coco 
3. Backstage 
 
Konštatujeme menší pokles návštevnosti kina v porovnaní s rokom 2017. Predpokladáme, že 
hlavným dôvodom je zvýšenie cien vstupného, ku ktorému bolo nutné pristúpiť na základe 
požiadavky filmových distribučných spoločností. Kino Mier Senec s cieľom vyhovieť 
návštevníkom, kino  dlhodobo udržiavalo ceny vstupného  čo na  najnižšej úrovni, avšak 
koncom r. 2017 bol tento stav z pohľadu distribučných filmových spoločností už 
neudržateľný a bolo nutné ceny vstupného zvýšiť.  
 
V programovej ponuke v prvej polovici r. 2018 sme sa už tradične usilovali vyhovieť 
všetkým kategóriám divákov. Pri zostavovaní programu sme vsadili na rôznorodosť 
filmovej ponuky, aby Senčania nemuseli cestovať do iných kín. Sústredili sme sa aj na 
slovenskú filmovú tvorbu, ktorá začína byť veľmi obľúbená u seneckých návštevníkov. Prvý 
polrok 2018 priniesol niektoré zaujímavé slovenské tituly (napr. Mečiar, tanečný film 
Backstage), na ktorých sme dosiahli zaujímavé výsledky z hľadiska návštevnosti, a to aj 
napriek tomu, že uvedené tituly vždy oslovovali len určitú špecifickú skupinu divákov 
(intelektuáli a staršia generácia – Mečiar, Dubček a  Backstage - hlavne mládež) 
 
V kine Mier Senec úspešne pokračujú tradičné detské filmové piatky pre celú rodinu, 
a nedeľné rozprávkové popoludnia.  Návštevnosť detských filmov vrátane tržieb je 
stabilná a vykazuje pri vychytených filmových tituloch rastúcu tendenciu. Momentálne asi  
desať percent premiér tvoria animované filmy.  
 
Pri zostavovaní programu filmových predstavení sme aj v prvej polovici roku  2018 ponúkali 
filmové tituly v premiérových dátumoch, aby sme naplno využili výhody digitalizácie kina 
a zároveň prispôsobili dátum premietania filmu do obdobia, kedy je film najviac mediálne 
propagovaný (t.j. v čase, kedy sa začínajú objavovať reklamné upútavky v TV a internetových 
médiách).  
Pokračovali sme v zlepšovaní propagačnej činnosti kina. Aktualizovali sme webovú stránku 
kina, ktorá dnes poskytuje všetky potrebné informácie o premietanom filme vrátane 
filmových trailerov a spĺňa štandardy moderného kina. 
On-line systém predaja lístkov, ktorý sme zaviedli v r. 2017, začína byť medzi návštevníkmi 
kina veľmi obľúbený. Registrujeme, že tento systém predaja lístkov  momentálne využíva 
viac ako 10% návštevníkov. V budúcnosti očakávame, že tento počet sa ešte zvýši.  
 
Vedúca kina Ležáková  



Kultúrne akcie za pol rok 2018 

 
 

Divadelnou komédiou  Láskanie 2 z Radošínskeho 
naivného divadla sa v kinosála začal rok 2018. 
Tragifraška Lás-ka-nie z roku 1992 sa zaraďuje medzi 
najoriginálnejšie, ale zároveň aj najúspešnejšie tituly 
dramatika Stanislava Štepku a Radošinského naivného 
divadla (hra dosiahla 222 repríz). Štepkovsky pôvabná 
tragikomédia o láske, láskaní i odmietaní s duchom pani 
Katky Kolníkovej v hlavnej úlohe. Nezameniteľná 
herečka Katarína Kolníková sa v úlohe starej mamy, 
Alžbety Láskavej, prichádza zo záhrobia pozrieť na svoju 
rodinu. Či sa už konečne po rokoch zmenila aspoň 
trochu k lepšiemu. Predstavenie bolo vypredané. 

 

 

Medzi veľmi úspešné detské predstavenie patril aj 
koncert Smejko a Tanculienka. Smejko a Tanculienka je 
hudobná dvojica, hrajúca detské piesne, ktorú tvorí 
manželský pár Petra Kováčová a Marek Kováč. V roku 
2017 sa k nim pridal Motýlik Huncúlik, ktorého hrá 
Barbora Malčeková. S novým CD a DVD Kuk, ani muk! 
mali turné po celom Slovensku a po veľkých mestách 
Českej republiky. Predstavenie sme pre veľký úspech 
realizovali 2x. 

 

 

 

 

    

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Petra_%C5%A0ev%C4%8D%C3%ADkov%C3%A1&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Marek_Kov%C3%A1%C4%8D&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Barbora_Mal%C4%8Dekov%C3%A1&action=edit&redlink=1


Vo  februárovom divadelnom predstavení 
Zoznamka, sa nám predstavili známi herci. 
Zážitková divadelná show pre všetkých, ktorí 
hľadajú lásku a zábavu – s dvojicou výborných 
komediálnych hercov, a to Oľga Belešová ako 
Pani Erika a Roman Pomajbo ako Pán Milan. 
Pani Erika, odborníčka na všetko, sa vrhla na 
novú podnikateľskú aktivitu. Slovensko je už 
skrásnené vďaka Poradni krásy ŠEREĎ, teraz 
treba pomôcť tým, ktorí ešte nenašli svoju lásku. 
S úžasným a úplne novým kolegom Pánom 
Milanom nájdu lásku každému z vás. Organizujú 
pre všetých záujemcov spoznávací zájazd do 
Bulharska. Čaká na vás množstvo zážitkov, veľa 
zábavy a k tomu môžete postretnúť aj životnú 
láskuϑ Pani Erika s pánom Milanom Vás naučia 
ako na to!:) 

 

28.2.2018 patrila kinosála športovcom. Konalo sa 
tu vyhlásenie najúspešnejších športovcov 
a klubov za rok 2017 v meste Senec. Ocenených 
bolo mnoho, lebo v Senci, je veľa úspešných 
športovcov, ktorí obhajujú svoje mesto na 
Slovensku, ale i ďaleko v zahraničí. Komisia 
športu má každoročne mnohé podnety  a návrhy, 
z ktorých musí vybrať  kandidátov vhodných na 
ocenenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Senecké javisko v mestskom kultúrnom stredisku znovu privítalo detských 
amatérskych hercov, ktorí počas 21. ročníka krajskej súťaže Stretnutie s malou Táliou 
predviedli svoj talent. Krajská súťažná prehliadka detskej divadelnej tvorivosti prebiehala 
počas troch dní od 14. do 16. marca. Moderovala Darina Mladenovová, pracovníčka 
Malokarpatského osvetového centra v Modre, ktoré spolu s BSK a MsKS organizujú toto 
podujatie. Počas troch dní sa predstavilo 13 detských divadelných súborov z Modry, 
Bratislavy, Malaciek a samozrejme zo Senca s pripravenými inscenáciami. Naše mesto 
reprezentovali DDS Mačiatka v tme a Mačky pod vedením Zuzany Kolejákovej a Mačky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby CINEAMA je 
najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň je vrcholným podujatím tohto druhu na 
Slovensku. Súťaž nadviazala a pokračuje v tradícii celoštátnej súťaže, ktorá sa konala v 
šesťdesiatych až osemdesiatych rokoch spoločne s českou súťažou. Pomenovanie CINEAMA a 
tento status nadobudla po roku 1992.  Súťaž je určená deťom, mládeži a dospelým.  Súťaž nie 
je tematicky zameraná, ani vymedzená. Súťaž sa koná každý rok.  

 



5.apríla k nám zavítala divadelná komédia 
A čo ja, láska?  Hru napísala autorka 
Tatiana Kusá, ako rozhlasovú hru, ktorá 
bola zinscenovaná pod názvom “A čo ja, 
miláčik?”. Medzi divákov sa vracia vo 
forme divadelnej produkcie KUMŠT 
PRODUCTION, ktorá v nej ponúkla 
účinkovanie skvelej Marte Sládečkovej, v 
televíznej inscenácii stvárňujúcej rolu 
zvodnej Skarlet. Tá si tentokrát pre zmenu 
vychutná úlohu zanedbanej manželky. Kto 
bude víťazom boja o “vyčudovaného” 
muža (Martin Mňahončák), sa možno 
vyjasní v závere tohto “súboja” žien – 
mladej, krásnej Skarlet (Dominika 
Kavaschová v alternácii so Zuzanou 
Porubjakovou) a prácou pohltenou  
manželkou Margit (Marta Sládečková). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. ročník medzinárodnej súťaže v pretláčaní rukou vyvrcholí 7. apríla 2018 v seneckom 
Mestskom a kultúrnom stredisku. Na jubilejný ročník sa už o dnešné ho dňa prihlásilo viac 
ako 200 športovcov z takmer 20 krajín troch kontinentov (Afrika, Ázia, Európa). Po prvýkrát 
sa na súťaži predstavia pretekári z Maroka a zo Srbska. Medzi najväčšie hviezdy podujatia 
patrila 9-násobná majsterka sveta, Senčanka, Lucia Debnárová. Za seneckými stolmi sa 
okrem nej predstavili aj medailisti z majstrovstiev Európy a sveta. Organizátori zaradili do 
programu aj súťaže v kategórii para-armwrestling a umožnili tak aj telesne postihnutým 
športovcom zúčastniť sa jednej z najkvalitnejších súťaží v Európe. 

 



 

V máji sme kinosále privítali aj hercov zo zvučnými menami ako Milan Kňažko, Milka 
Vašáryová, Gabriela Škrabáková a Peter Šimun v hre Klamstvo.  Milosrdná lož a nemilosrdná 
pravda. Dva mantinely, medzi ktorými sa odohráva táto divadelná komédia, a v podstate, aj 
celý náš život. Manželia Alice a Paul čakajú na večeru svojich dlhoročných známych, 
manželov Laurence a Michel. Alica je však nesvoja, pretože krátko pred tým zazrela v meste 
Michela, ako sa bozkával s cudzou ženou, čo ju stavia do morálnej dilemy: urobí svojej 
priateľke väčšiu službu ak jej to povie, alebo práve naopak, ak jej to zamlčí 

 
 

 

Senecké leto je kultúrna akcia, ktorá   
každoročne   otvára  letnú turistickú  
sezónu na Slnečných jazerách. Kultúrny 
a iný program Seneckého leta prebieha na 
troch pódiách. Hlavný letný amfiteáter 
ponúka širokú škálu zábavných žánrov pre 
všetky vekové kategórie. Na hlavnom 
pódiu sa striedajú spevácke telesá, 
tanečné súbory a hudobné skupiny, 
hovorené slovo, súťaže a iné formy 
zábavy. V areáli spríjemňujú 
návštevníkom atrakcie  rôzneho druhu. 
Podujatie graduje vystúpením známych 
umelcov populárnej hudby, veľkolepým 
ohňostrojom nad vodami Slnečných jazier 
a diskotékou do ranných hodín. 

 



Veľký letný karneval sa každoročne koná 
na konci školského roka. Deti aj ich rodičia 
sa prezentovali nádherným maskami 
vyrobenými a vymyslenými doma. 
Karneval sa konal 29.6.2018 od 13.00 hod 
v uliciach Senca a o 18.00 hod  začína 
sprievod masiek. Tiahne sa vyzdobenou 
pešou zónou za zvukov hudby 
a komentárov, moderátorov až na 
Slnečné jazerá JUH. Do sprievodu sa 
zapájajú tiež šermiari a jazdci na koňoch, 
zbrojnoši, vlajkonosiči bubnisti, senecký 
vláčik,  mažoretky,  hromadné masky zo 
základných škôl, pouličné divadlá , 
choduliari. Kultúrny program  prebiehať 
na 3 pódiách, kde sme videli rôznych 
umelcov, koncerty skupín, tanečné 
vystúpenia,  súťaže  a atrakcie pre deti. 
V rámci programu nechýbala aj dychová 
hudba do tanca pre staršiu generáciu. 
Maľovanie po tvári dotvára vymyslenú 
masku. Akciu dopĺňa množstvo 
sprievodných atrakcií.  

 

 Medzi naše tradičné akcie patria aj výchovné koncerty pre deti základných 
a stredných škôl. Na tieto podujatia sa prevažne používajú kultúrne poukazy, ktoré školy 
dostávajú ako dotačný program z Ministerstva kultúry. Na jedného žiaka pripadnú 3 ks  na 
kultúrne podujatia, a 1 ks na filmové predstavenie.  

 

Taktiež počas školského  roka sa u nás prezentovali  Základné umelecké školy 
a Základné školy, svojimi absolventskými koncernami alebo vystúpeniami pre 
školy,  materské školy a pre verejnosť. 

 

Kinosálu počas celého roka využívajú aj mnohé inštitúcie a organizácie. Medzi našich 
stálych organizátorov kultúrnych podujatí pre verejnosť a deti v maďarskom jazyku, patrí 
miestna organizácia Csemadoku. Senčania,  a mnoho ľudí z okolia tak majú možnosť vidieť 
mnoho programov z domácej, ale aj zahraničnej  produkcie v maďarskom znení. 

 

Vypracovala Jana Žilincová                   



Aktivity galérie Labyrint v číslach rok 2018/ 1. polrok 

 

PROGRAMOVÉ AKTIVITY 

1. VÝSTAVY................................................................................................................. 7 

Počet návštevníkov ...................................................................................................... 1100 

 

Január – SZUŠ Ateliér Kompas 

Február – SZUŠ Renáty Madarászovej 

Marec (mesiac knihy)- autorské výstavy: Boris Hrivňák, Klára a Jana Ogurčákové 

Apríl – SZUŠ Ateliér 

Máj – ZUŠ Fándlyho Senec 

Jún – AMFO – spolupráca MOS Modra 

 

2. VZDELáVACIA GALERIJNÁ ČINNOSŤ – Lektoráty  a komentované prehliadky   

................................................................................................................................... 12 

Počet sprevádzaných osôb ....................................................................................... 410 

 

2A.  VZDELáVACIA GALERIJNÁ ČINNOSŤ – Tvorivé dielne................................... 11 

Počet účastníkov........................................................................................................210 

 

Január – v Pezinku/ Galéria Fantázia (2x), AWA pre dospelých (1x) 

Marec– s Jankou Ogurčákovou (2x), AWA pre dospelých (1x) 

Apríl – Farba a štruktúra (2x), AWA pre dospelých (1x) 

Máj – na motív SZUŠ Ateliér so škôlkarmi, školákmi aj gymnazistami (2x) 

 

3. UMENIE OBČANOM...........................................................................................................11 

Počet divákov......................................................................................................................1010 

 

7.2.2018,  Talkšou Moniky Macháčkovej s Lujzou Garajovou Šramekovou                               35 

21.2.2018 Acapella Koncert FOR YOU                                                                                         80 

21.3.2018 „Kristína Debnárová a CHillsBand                                                                                21 

4.4.2018 Talkšou Moniky Macháčkovej s Petrom Batthyánym                                                   19 

18.4.2018 The Wet Floor Happening                                                                                             20 

16.5.2018 Noc Literatúry 2018                                                                                                      350 

19.5.2018 Noc múzeí a galérií                                                                                                         50 

06.6.2018 Benefičný koncert pre Peťa                                                                                           125        

19.6.2018 Cisárove nové šaty                                                                                                          213 

20.6 2018 Čarovné melódie zo sveta opery a operety                                                                   80 

21.6. 2018 Andamanské ostrovy                                                                                                     17 

 



 

4. SOBOTY PRE DETI......................................................................................................7 

Počet divákov...................................................................................................................216 

 

20.1.2018 Buwko & Sniwko                                                                                                                 50 

17.2. 2018 O čertovi KOlofónovi                                                                                                         36 

24.3.2018 Uštrikovaná rozprávka                                                                                                        49 

24.3.2018 Veľkonočné dielničky                                                                                                          26 

28.4.2018 Snívadielko (3x)                                                                                                                    55 

 

PODUJATIA MIMO DRAMATURGIU 

 

A. MESTSKÉ PODUJATIA....................................................................... 300  účastníkov 

B. Športovec roka recepcia                                                                                                          150 

Cena mesta  pre úspešných študentov                                                                                   150 

 

 

C. SPOLUPRÁCA SO ŠKOLSKÝM ÚRADOM V SENCI..........................370 účastníkov   

      

Január 018 olympiáda AJ  50 

Január 018 olympiáda NJ  30 

Febr. 018 olympiáda biológia  20 

Marec 018 olympiáda Fyzika  30 

Marec 018 Šaliansky Maťko  80 

Marec 018 Hviezdoslavov Kubín  130 

Máj 018 Olympiáda biológia  30 

    

                                                                                                  

 

D. SPOLUPRÁCA S NEZISKOVÝM SEKTOROM, OBČIANSKYMI A SPOLKOVÝMI 

AKTIVITAMI................................. ............................................................1080 účastníkov 

 

Spolupráca Csemadok  (pásma poézie, besedy, divadlo, koncerty)                                     300 

Spolupráca MM                                                                                                                        30 

Spolupráca Spolok protifašistických bojovníkov                                                                   50 

Spolupráca ZUŠ (koncerty, recepcie,... )                                                                               230 

Zóna bez peňazí                                                                                                                      470 

 

 

 



PRENÁJMY 

 

• KURZY – periodické.....................................................................................823/týždeň 

 

 

Darujte si seba                       30/týždeň 

Tanečná skupina študentky     5/týždeň 

Tango                                     12/týždeň 

ZUŠ-elokované pracovisko     65/týždeň 

Zbor MS                                 20/týždeň 

Skauting                                 20/týždeň 

Salsa, Zumba                           60/týždeň 

Orientálne a brušné tance      10/týždeň 

OZ Tancuľkovo                    300/týždeň 

Movement Therapy              20/týždeň 

Tao Joga                                  20/týždeň 

Helen Doron                          48/týždeň 

S3t Kidz                                    8/týždeň 

Čchi- kung                           20/týždeň   

Lono, rodinné centrum o.z.,  12/týždeň 

Mary Kay                                8/týždeň 

Pilates                                 30/týždeň 

Olejomaľba                            3/týždeň   

Ashtanga joga                        8/týždeň  

Hatha joga                                  6/týždeň 

Pilates- Jankovičová              30/týždeň 

Pilates pre tehotné              8/týždeň 

Masáže pre deti                     8/týždeň 

OZ Šidielko                         30/týždeň 

Šach                                      15/týždeň 

 

 

• KURZY – príležitostné záujmové..........................................................148 účastníkov 

 

Rešpektovať a byť rešpektovaný – Tancuľkovo                                                                  35 

Seminár k Tai chi – Tai chi                                                                                                  53 

Turnaje šach /liga – šach Senec                                                                                            60  

 

• PRENÁJMY - príležitostné občianske:..................................................875 účastníkov 

SMK                                                                                                                                           245 

Mary Kay                                                                                                                                   90 

Exynet                                                                                                                                        30 

Domové schôdze                                                                                                                        130 

Besiedky MŠ                                                                                                                              350 

Turcsányi                                                                                                                                     30 

SZUŠ Ateliér Kompas, SZUŠ Renaty Madarászovej, folklórny súbor Slnečnica                    300 

Csemadok                                                                                                                                    150 

  

Celková návštevnosť výstav, podujatí, a občianskych aktivít                                    5719                               

 

Celková návštevnosť voľnočasových aktivít                                                             17 283 
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ROZPOČET PRÍJMOV MSKS NA ROK  2018 
 
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 
 
08. 2. 0 Kultúrne služby 
 
08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby 
 
 

Nedaňové príjmy Skut.1-6/2017    Rozpočet 2018    Skut.1-6/2018   % plnenia  
v €  v €    v €   

     
223 Poplatky a platby 
z nepriem. a náhod. pred. 
a služieb – z toho         
          
          
- tržba kina 68 963 100 000 50 523 50,5 
         
- tržba kult. poduj. 26 287 43 000 25 256 58,7 
        
- tržba knižnica 3 169 6 100 3 100 50,8 
        
- tržba múzeum 156 750 223 29,7 
        
- tržba z reklamy 1 245 1 660 1245 75 
        
240 Úroky  0 5 0 

          
         
292 Ostatné príjmy 70 452 20 000 93 378 466,9 
        
        
        
Bežné príjmy 170 272 171 515 173 725 101,3 
        
        
        
300 Granty  bežný 250 000 685 321 230 000  33,6 
                     kapitálový                  50 000   
        
         
Príjmy spolu : 420 272 906 836 403 725 44,5 

 



ROZPOČET VÝDAVKOV MSKS NA ROK 2018 
 
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 
 
08. 2 0 Kultúrne služby 
 
08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby 

600 Bežné výdavky  
Skut. 1-
6/2017 

Rozpočet 
2018   

 Skut. 1-
6/2018      % plnenia 

v € v €     v €   

     611 Mzdy 151 024 358 281 166 904 46,6 
        
620 Poistné 53 747 121 855 59 239  48,6 
        
630 Tovary a služby 149 277 374 700 154 638 41,3 
        
631 Cestovné 1006 2 000 506 25,3 
        
632 Energie,voda a komun. 16 351 58 000 21 108 36,4 
        
633 Materiál 30 170 84 500 28 823 34,1 
        
634 Dopravné 1 706 4 200 3 982 94,8 
        
635 Rutin. a štand. údržba 4 861 25 000 5 627 22,5 
        
637 Služby 95 183 201 000 94 592 47,1 
        
642 Nemoc 861 2 000 829 41,5 
        
        
        
Bežné výdavky 354 909 856 836 381 610 44,5 
        
Kapitálové výdavky 67 338 50 000 88 233                 176,5 
        
Výdavky spolu : 422 247 906 836 469 843 51,8 

 
 
 
 
 
 
 



 Mestské kultúrne stredisko v Senci počas sledovaného obdobia hospodárilo 
s finančnými prostriedkami a zvereným majetkom podľa schváleného rozpočtu na rok 2018. 
 V priebehu 1 – 6/2018 realizovalo opravy drobného charakteru vo vlastnej réžii, 
a opravy budovy súvisiace s bežnou prevádzkou v budove mestského kultúrneho strediska 
a parku oddychu, zamerané na  poskytovanie kvalitnejších služieb pre návštevníkov v jeho 
priestoroch. 
 Hospodárením počas 1. polroka 2018 sme dosiahli príjmy vo výške 403 725,2 € 
a výdavky vo výške 469 843,12 €, čím sme dosiahli stratu 66 117,92  €. 
 
 
 
Príjmy 
 
 
 V porovnaní s predchádzajúcim rokom klesla tržba kina 50 523 €, plnenie na 50,5 %. 
Počet odohraných filmových predstavení 185, počet divákov 10 586. Najúspešnejším 
predstavením  bol film   Päťdesiat odtieňov slobody,  Cocoa Backstage. 
 
Položka tržba kultúrne podujatia 25 256 €, plnenie na 58,7 %. Počas sledovaného obdobia 
sa uskutočnilo v priestoroch kinosály a nadstavby 95 kultúrnych podujatí , ktoré navštívilo 
cca 32 163 divákov. Jednalo sa o divadelné predstavenia pre dospelých, deti, výstavy, besedy, 
work shopy,  pohybové aktivity, atď. 
 
Položka tržba knižnica 3 100 €, plnenie na 50,8 %. V priebehu 1. polroka 2018 sa 
uskutočnilo 79 podujatí pre dospelých a pre deti a organizovali sa už tradičné podujatia ako 
knižná nedeľa, noc s Andersenom, kráľ čitateľov, čítajme si...2018, Celé Slovensko číta 
deťom, atď. V mesiaci  jún 2018 sa uskutočnil výlet do Banskej Štiavnice, ako odmena  
detským čitateľom. 
 
Položka tržba múzeum 223 €, plnenie na 29,7 %. V priestoroch múzea sa uskutočnili 
prednášky pre deti aj dospelých 7, vedomostná konferencia 1, noc múzea 1, boli 
nainštalované výstavy a expozície 3 – všetky akcie spolu navštívilo 3 475 návštevníkov . 
 
Položka  tržba z reklamy 1 245 €, plnenie na 75 %. 
 
Položka 292 ostatné výnosy 93 378 €, plnenie na 466,9 %. Uvedenú položku tvoria výnosy 
z kapitálového  transféru  85 817 €, výnosy z transf. AVF  1 333 €, rozpustenie rezervy z roku 
2017 -  5 850 € a 368 €  upomienky z knižnice, atď.  
 
Položka granty 230 000 €, plnenie na  33,6 %. 
 
 
      Rok 2017/ 1-6  Rok 2018/ 1-6 
 
Položka kino tržba    68 693 €  50 523 
Počet filmových predstavení   200   185 
Počet divákov     17 120   10 586 
 
Položka kultúrne podujatia tržba  26 287€  25 256  
Počet kultúrnych podujatí   95   89 



Počet divákov     32 163   31 475 
 
Položka knižnica tržba   3 169 €  3 100 €   
Počet zapísaných čitateľov   830   784 
Počet návštevníkov-čitateľov   1 906   1 928 
Počet besied     86   65 
Počet návštevníkov    2 616   2 590 
 
Položka múzeum tržba   156 €   223 
Počet podujatí     13   17 
Počet návštevníkov    3 296   3 475 
  
    
 
Výdavky 
 
 
 
 V 1. polroku 2018 v oblasti výdavkov bolo čerpanie nasledovné : 
 
Položka 611 mzdy 166 904 € - čerpanie 46,6 %, položka 620 poistné  59 239 € - čerpanie 
48,6  %.  
Položka 631 cestovné  506 € - čerpanie 25,3 %. 
 
Položka 632 energie 21 108 € - čerpanie 36,4 % , z toho elektrická energia – 6 221 € , plyn – 
10 783 €, vodné, stočné – 1 910 € a výkony spojov – 2 082 €, poplatky TV, rozhlas 112 €. 
 
Položka 633 materiál 28 823 € - čerpanie 34,1 %, z toho pomocný materiál 2 575 €, čistiaci 
materiál – 2 882 €, kancelárske potreby 1 684 €,  knihy  a odborná literatúra  8 583 €, stroje 
a prístroje – 1 727 €, výpočtová technika 445 €, interiérové vybavenie – 1 187,  softvér – 9 
330 €,  náklady na repre  711 € , atď. 
Položka 634 dopravné   3 982 € - čerpanie 94,8%,  z toho PHM  1 042 €, opravy 2 686 €, 
prepravné kino 198 € ,  diaľničná známka 56 €. 
 
Položka 635 rutinná a štandartná údržba 5 627  € - čerpanie 22,5 %. Počas sledovaného 
obdobia sa opravili  núdzové svetlá v kinosále – 565 € a bola opravená elektroinštalácia 
v parku oddychu 589 €. V budove kultúrneho strediska a v  parku oddychu  boli nainštalované 
nové Wifi pre potreby kina 640 €. Na druhom poschodí budovy kultúrneho strediska boli 
vykonané maliarske práce – vymaľovanie kancelárskych priestorov a oprava a maľovanie 
stĺpov v hale 560 €. V mesiaci jún bola presunutá a skontrolovaná kinotechnika na amfiteáter 
1 080 € , vykonávala sa pravidelná údržba výťahu 385 € a bola opravená farebná tlačiareň – 
výmena zobrazovacích jednotiek tlačiarne pre grafika – 1 360 €. 
  
Položka 637 služby  94 592 € - čerpanie 47,1 % - z toho kultúrne podujatia 29 839 €, 
požičovné 28 098  €, revízie 3 572 €, audit 1 800 €, propagácia 424 €, dohody 3 910 €, 
stravovanie 6 744 €, správa parku oddychu 5 807  €, poplatky SOZA, LITA  2 593 €,  prídel 
do SF 1 672  €, tlač programov 2 153 €, atď. 
 
Položka 642 nemocenské  861 € - čerpanie 57,4 %.  
 



 
 
 
Kapitálové výdavky  
 
 
 
 V sledovanom období jediným kapitálovým nákladom boli odpisy majetku 1 – 6/2018 
88 233 €.  
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