
 

 

 

 

 



 

 

N á v r h    n a    u z n e s e n i e 
 

 

Mestská rada 6.5.2019 
 

- berie na vedomie 

Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za rok 

2018 

- odporúča – neodporúča MsZ schváliť 

Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za rok 

2018 

 

- odporúča – neodporúča MsZ 

uložiť riaditeľke KaSS v Prievidzi 

vyrovnať stratu vo výške – 11782,24 € z hlavnej činnosti z roku 2018 zo zisku z podnikateľskej činnosti 

za rok 2018, ktorý bol vo výške + 11 893,66 € 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo 13.5.2019 
 

I.   berie na vedomie 

Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za rok 

2018 

II.  schvaľuje – neschvaľuje 

Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za rok 

2018 

III.  ukladá 

riaditeľke KaSS v Prievidzi 

vyrovnať stratu vo výške – 11782,24 € z hlavnej činnosti z roku 2018 zo zisku z podnikateľskej činnosti 

za rok 2018, ktorý bol vo výške + 11 893,66 € 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia  

Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi  

za rok 2018 

 

 

     V roku 2018 zabezpečovalo KaSS svoju činnosť pod vedením Mgr. Dany Hornej 

s priemerným prepočítaným stavom 26 zamestnancov. Počas roka realizovalo stredisko 

nasledovné činnosti: 

 

 

I. Záujmovo – umelecká činnosť 

 

Zámer:  rozvoj tvorivých a prezentačných aktivít z oblasti folklorizmu, dychovej hudby, spevu, 
tanca, divadla, amatérskej a profesionálnej umeleckej tvorby. 

 

      V roku 2018 realizovali súbory záujmovej umeleckej činnosti divadelného, speváckeho                    

a hudobného charakteru v domoch kultúry 478 skúšok a nácvikov. V rámci podujatí uskutočnili 

89 vystúpení.  

     Divadlo „A“ a Divadlo Shanti počas roka predstavili na doskách Domu kultúry premiéry 
divadelných predstavení - bláznivú komédiu plnú pletiek a škriepok na motívy hry Carla Goldoniho 
„Škriepky v Chiozze“, vo februári uviedli inscenáciu monodrámy na motívy poviedky Alberta Marenčina 
„Príbeh oklamanej ženy“. Členovia divadelného súboru sa opäť i tento rok zapojili do celoslovenského 
podujatia „Noc divadiel“ s úspešnou komédiou „Škriepky“. Podujatie tentoraz niesol punc osláv                  
100. výročia vzniku Československa. V programe sa ďalej predstavili : Divadlo Spoza voza „Blues 
jedného otca“ v réžii Petra Pavlíka, žiaci Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch 
s predstavením „Dámska šatňa“, Divadelná spoločnosť a ich „Dračí príbeh“ v réžii Vojtecha Bartka. 
V decembri herci Divadla „A“ a Shanti v spolupráci s KaSS pripravili  rozprávkové  predstavenie 
venované všetkým deťom spojené s príchodom Mikuláša pod názvom „Rozprávková ulica“ .  

     Folklórne tradície uchovávajú, zveľaďujú a prezentujú folklórne súbory: FS Vtáčničiari,  Senior 
Vtáčnik, DFS Malý Vtáčnik a účinkovali v programoch: Fašiangový sprievod mestom, Vynášanie 
Moreny, Stavanie mája, Banícky jarmok. Členovia súboru pripravujú každoročne vianočný koncert, ktorý 
tentoraz niesol názov „A zrodil sa nový svet“. 

Spevácky zbor Rozkvet  vystúpil v kultúrnom programe na vianočných trhoch na Námestí slobody 

v Prievidzi, na jubilejnom koncerte v Dome kultúry pri príležitosti 50. výročia založenia súboru. 

DH Prievidžanka účinkovala v programe na Baníckom jarmoku 2018, na podujatiach - Pietny akt 

kladenia vencov pri príležitosti 73. výročia oslobodenia  mesta, Pietnom akte kladenia vencov                              

pri príležitosti výročia SNP.  
 
Kultúrny život mesta obohacujú aj detský folklórny súbor Sýkorky,  spevácke a folklórne skupiny 
Malinovec, Krovinky, Trávniček, Hájik, Hrádok a Malá Polianočka. Súbory pravidelne vystupujú                        
na podujatiach v mestských častiach Malá Lehôtka, Veľká Lehôtka, Hradec  a Necpaly ako napr. "Kto 
si rád zaspieva", „Ten Lihocký zadný vŕštek“, „Letný slnovrat“, "Deň matiek", Mesiac úcty k starším", 
„Fašiangy“, spoluúčinkujú  v programoch pre denné centrá, na podujatiach organizovaných KaSS alebo 
mestom Prievidza a zároveň na pozvanie rôznych inštitúcii podľa typu podujatia a príležitosti. 

      

 
 
 



 
 
 

Prehľad skúšok a vystúpení súborov 

  
Objekt Súbor Počet 

skúšok 
Počet  

účastníkov 
Počet  

vystúpení  

Dom kultúry Divadlo „A“ a Shanti 26 272 13 

FS OZ Vtáčničiari 65 947 10                

DH Prievidžanka  8 94 4 

SZ Rozkvet 69 1929 2 

Iné skúšky 43 1332 8 

KD Malá Lehôtka SZ Trávniček 43 613 11 

SZ Hájik deti 2 15 4 

Malá Polianočka 24 133 8 

KD Veľká Lehôtka DFS Sýkorky 81 878 12 

FSk Krovinky 34 259 4 

FS Malinovec 40 368 5 

KD Hradec  SZ Hrádok 43 463 8 

CELKOM  478 7303 89 

 
        Spomínané súbory účinkovali v programoch z oblasti  „Tradičnej kultúry“.  

 

 

II. Zábavno-relaxačná činnosť 

 

Zámer: rozsiahla ponuka kultúrnych aktivít podľa dopytu obyvateľov mesta v oblasti kultúrno-
spoločenského využitia voľného času a relaxu. 

A, Tradičná kultúra 

 

    Priestory Domu kultúry, napriek tomu, že disponuje mnohými malými miestnosťami na úkor 

väčšej divadelnej sály,  sa snažíme využívať v maximálnej miere. V tejto oblasti kultúry 

každoročne pripravujeme i podujatia konané v exteriéri. Uskutočnili sme 63 podujatí                                

pre  40 560 návštevníkov.  

Našou snahou je pripraviť počas roka čo najviac rodinných podujatí, teda podujatí, na ktorých 
sa stretne niekoľko generácií návštevníkov. 
      

     Cesta rozprávkovým lesom  je najväčšie rodinné podujatie s dôrazom na deti, ktoré KaSS  

organizuje každoročne na prelome mesiacov jún – júl. V roku 2018 sme premiérovo vyskúšali podujatie 

zorganizovať v novom priestore – na krásnej lúke na Mariánskom vŕšku. Rozprávková cesta viedla 

z parku pod vŕškom – Skotňa. V roku 2018 sa podujatie konalo  1. júla,  program bol situovaný do témy 

„Alica v krajine zábavy“. Pre deti bol pripravený skutočne bohatý program: nafukovacie atrakcie, kolotoč, 

vláčik, maľovanie na tvár, zvieracia fotostena. Pripravené boli aj pohybové aktivity, hry obrej veľkosti, 

rozprávkové, literárne a kreatívne stanovište. V programe na pódiu deti zabávali: kúzelník Peter Šesták, 

Mia s farbičkami a herci z Divadla pri kolkárni s rozprávkou, ktorú naštudovali priamo pre toto podujatie 

pod názvom Alica v krajine zábavy ( 2500 úč.) 

     Tradíciu organizovania Vatry SNP sme započali len v roku 2017. No už pri organizovaní druhého 

ročníka sa nám podarilo na toto podujatie prilákať množstvo divákov – odhadujeme 4000 návštevníkov, 

opäť niekoľko generácií. Podujatie sa konalo v krásnom prírodnom prostredí na Mariánskom vŕšku deň 



pred výročím SNP 28.8.2018. V programe sa predstavili domáce súbory FS Vtáčnik a FS Lubená. Po 

nich prišla na rad populárna súrodenecká skupina Kollárovci. Mariánsky vŕšok bol absolútne plný 

a davy ľudí sa výborne bavili. Samozrejmosťou tohto podujatia bolo zapálenie vatry a po zotmení 

premietanie filmu s tematikou SNP – Vlčie diery. 

     Banícky jarmok - program je jednoznačne najväčšie podujatie / každoročne 10-12 tisíc 

návštevníkov/, ktoré KaSS počas roka organizuje. Jarmok sa konal v dňoch 7. – 9. septembra 2018. 

Trom dňom plným hudby, spevu a tanca predchádza niekoľko mesačné plánovanie a organizovanie. 

V roku 2018 sme obyvateľom priniesli kvalitný program, ktorý na Námestie J. C. Hronského prilákal 

podľa odhadu rekordné množstvo ľudí. Bolo vidieť, že atmosféru, ktorú dav vytvoril, si užívali                             

aj účinkujúci. Opäť, tak ako každý rok, sme priniesli absolútne špičky slovenskej populárnej hudby. 

Hlavným ťahákom bola skupina Kandráčovci, legenda slovenskej rockovej scény – Tublatanka, Igor 

Kmeťo mladší, DJ Milan Lieskovský, King Shaolin, či Róbert Mikla. Nakoľko bol rok 2018 rokom výročí 

mesta Prievidza, väčší priestor na prezentáciu sme poskytli mnohým domácim účinkujúcim a našim 

rodákom počas všetkých troch dní. Novinkou bola prievidzská talkshow Také zo života, pod taktovkou 

moderátora Mária Šmýkala, ako aj stand-up v podaní slovenského komika Juraja „Šoka“ Tabáčka. 

Z ďalších domácich súborov účinkovali: SZUŠ XOANA, Divadlo Natraky, TS Fantastic, FS Senior 

Vtáčnik, SUBINA, Zatúlaní, Hybrid Kryptonit, The Kreins. V nedeľu, ktorá je už tradične zameraná pre 

seniorov, sa predstavila Akordeonika, Ján a Jaroslav Hruška, Marcela Lajferová a DH Prievidžanka 

(12 500 úč.) 

Reprezentačný Ples mesta Prievidza 2018 každoročne otvára plesovú sezónu v regióne horná Nitra. 

Koná sa pod záštitou poslankyne NR SR a primátorky mesta Prievidza JUDr. Kataríny Macháčkovej 

a je považované za vrcholné spoločenské podujatie v našom meste , ako aj v regióne. V ostatnom roku 

sa ples konal 13. januára 2018, podtitul plesu znel „Ľadové kráľovstvo“. Z technického hľadiska bolo 

novinkou to, že sme po prvýkrát v histórii domu kultúry vyrovnávali plochu podlahy nielen                      

na  balkóne, ale aj na parkete na prízemí sály. Čo je technicky nesmierne náročný proces. Bolo ho však 

potrebné urobiť, nakoľko nedisponujeme tanečnou sálou a záujem zo strany divákov o náš ples sa 

každým rokom zvyšuje. V programe sa predstavila špička aktuálnej hudobnej slovenskej scény – 

Kandráčovci, ktorí vytvorili skvelú atmosféru a parket doslova praskal vo švíkoch. Do tanca hrala                   

aj hudobná skupina Starmania, v ktorej podaní odzneli všetky notoricky známe piesne. Večerom 

sprevádzala šarmantná moderátorka hlavného spravodajstva TV Joj Lucia Barmošová. V programe                  

sa predstavili aj: SZUŠ XOANA, husľové trio Xplosion a Anička Bártová Band ( 190 úč.) 

 

 

Leto na Námestí slobody  

 

     Na letné mesiace sa tradične časť tímu KaSS PD „sťahuje“ na Námestie slobody. Podujatia, ktoré 

sme začali na námestí organizovať, ho začali postupne oživovať. Projekt Letná čitáreň (3000 úč.)          

sa teší veľkému úspechu u detí a rodičov. Počas pracovných dní sa animátorka venuje deťom 

a pripravuje pre nich rôzne kreatívne aktivity. Pre detského diváka organizujeme  aj podujatie 

Rozprávkové leto na námestí (1800 úč.). Každý štvrtok o 18-tej prinášame divadelnú rozprávku 

v podaní komorných divadiel, ktoré sa vo svojej činnosti zameriavajú na tvorbu pre deti. Rozprávky na 

námestie prilákala množstvo detí spolu s rodičmi a starými rodičmi. Piatky sú venované filmom. Každý 

prázdninový piatok prinášame pre divákov populárne premietanie na námestí - filmové tituly na plátne 

(920 úč.). Pri vyberaní filmových titulov sa zameriavame na ponuku ľahkého oddychového žánru - 

komédií, pretože v letných prázdninových mesiacoch nám na premietanie prichádzajú opäť celé rodiny 

aj s deťmi, i keď večerné filmy sú prioritne zamerané na dospelého diváka. Tradičným prázdninovým 

podujatím sú aj Prievidzské hody. Roky sa konali tradične v nedeľu, v roku 2018 – ktorý bol rokom 

výročí mesta Prievidza, sme pridali aj sobotu. Podujatie pod názvom Square Fest bol zameraný  na 

mladších divákov, predstavili sa hudobné skupiny: Talkshow, Aprílové počasie a raper Supa (70 úč.). Na 

druhý deň námestie privítalo skôr narodených, pre ktorých sme pripravili hodovú prehliadku dychových 

hudieb – Prievidzské hody. Účinkovali: DH Hodrušanka, DH Bojnická kapela a hosť z Česka DH 

Mistříňanka (350 úč.). 

 

 



 

 

Podujatia zamerané na zachovávanie tradícii a zvyklostí 
 
 

     Fašiangový sprievod mestom a pochovávanie basy - Koniec fašiangov symbolizuje 

pochovávanie basy a nástup pôstu, počas ktorého sú zábavy pri muzike zakázané. Preto spolu 

oslavujeme koniec fašiangov v uliciach a v maskách. O zábavu sa postarali Folklórny súbor Vtáčničiari, 

Malý Vtáčnik, Vtáčnik Senior a obyvatelia Necpál zo združenia FanNecpaly ( 100 úč.).  

Pochovávanie Moreny - Dva týždne pred Veľkou nocou sme sa lúčili so zimou, pálením Moreny, 

staroslovanskou bohyňou zimy a smrti.  Zvyky spojené s vítaním jari tradične predstavili členovia  DFS 

Malý Vtáčnik ( 150 úč.). 

Stavanie mája a majáles – Spoločné stavanie mája na námestí nesie taktiež svoju symboliku. Strom 

ozdobený stuhami tak odkazuje na zdravie pre všetky dievčatá a ženy obce a oslavuje vitalitu nositeliek 

života. O program sa postarali DFS Malý Vtáčnik, FS Vtáčnik a FS Senior Vtáčnik (200 úč.). 

Blší trh a výpredaj vyradených kníh– podujatie venované všetkým zberateľom, milovníkom vintage           

a retro kúskov, milovníkom kníh, organizujeme niekoľko krát do roka a teší sa veľkej návštevnosti,     

či už zo strany predajcov, ale aj návštevníkov (1830 úč.). 

Nedeľa s rozprávkou – Obľúbené podujatie pre rodiny s deťmi, organizované každú poslednú nedeľu 

v mesiaci, prináša interaktívne divadelné predstavenie, doplnené o tvorivé dielničky. Podujatie patrí 

medzi tie najnavštevovanejšie a takmer vždy je vypredané ( 365 úč.). 

Mikulášsky sprievod anjelov a čertov - Vianočné obdobie začína v meste Prievidza príchodom 

Mikuláša, ktorý každoročne otvorí „Vianoce v meste“ symbolickým rozsvietením stromčeka. Podujatie      

sa teší veľkej obľube a masovej  návštevnosti ( 1500 úč.). 

Vianočné trhy s kultúrnym programom – V predsviatočnom období zaplaví centrum mesta  sezónny 

vianočný trh, počas ktorého nesmie chýbať ani tematický kultúrny program. O ten sa už tradične 

postarali domáce zoskupenia, či kolektívy detí z vybraných prievidzských škôl. Takto sa im darí 

odprezentovať svoju činnosť a spríjemniť verejnosti tieto čarovné chvíle. Mesto Prievidza sa po už 

druhýkrát zapojilo  do  kampane  regionálnych  týždenníkov MY „Slovensko spieva koledy“, ktorej 

hlavným cieľom je spojiť  ľudí  vo všetkých   regiónoch  Slovenska  a  osláviť  príchod Vianoc  ( 200 úč.). 

Silvester na námestí - Veselá rozlúčka so starým rokom a vítanie nového roka 2019 v centre mesta. 

O zábavu sa v roku 2018 postaral DJ Kajo, ktorý zahral rôzne známe slovenské, české, ale aj svetové 

hity. O polnoci odštartoval veľkolepý hudobný ohňostroj ( 800 úč.). 

 
      
Podujatia pre dôchodcov – denné centrá 

 

     V rámci spolupráce a vzhľadom na priestorové možnosti denných centier, KaSS umožnilo počas 

roka 2018 bezplatne užívať priestory DK na ich schôdzkovú činnosť ako aj na podujatia kultúrno-

spoločenského charakteru. KaSS v spolupráci s mestom Prievidza pripravuje každoročne pre seniorov 

z denných centier spoločenské posedenie s kultúrnym programom pri príležitosti MDŽ, Dňa matiek, 

Mesiaca úcty k starším a Vianočný program. Za účasti primátorky mesta, viceprimátora  a poslancov 

MsZ je vždy pripravený bohatý kultúrny program spojený s malým občerstvením. Celkovo sa zúčastnilo 

1370 úč.  

 
     Z celého radu kultúrno-spoločenských podujatí v réžii KaSS, resp. v spolupráci s inými 

organizátormi môžeme ešte spomenúť podujatia : Tváre mesta (300 úč.),  Kultúra 2017 (200 úč.), 

Fúzie – festival nielen o jazze (120 úč.), 6. ročník Pedal Steel Guitar Session (345 úč.), Bažant 

kinematograf (1080 úč.), filmový festival Jeden svet (2270 úč.), Halloween party pre deti (135 úč.), 

organizované divadelné predstavenia Divadla „A“ a Shanti (1450 úč.), Noc divadiel (125 úč.), 

Zimné slávnosti (2250 úč.), slávnostné otvorenie parku na ul. A.Hlinku (50 úč.) a pietne podujatia: 

Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 73. výročia oslobodenia mesta Prievidza (170 úč.), Pietny 

akt kladenia vencov pri príležitosti výročia SNP (170 úč.), Deň bielych ruží ( 50 úč.).  

 
 



 

B, Dovážaná kultúra  

 

     KaSS svojou činnosťou ponúka počas celého kalendárneho roka možnosť hodnotného               

a zaujímavého trávenia voľného času a oddychu pre každého obyvateľa, či návštevníka mesta. 

Samozrejmosťou našej práce je prinášať divákom aj dovážanú kultúru. Minulý rok bol naozaj 

bohatý na skvelé divadelné tituly a hudobné zážitky. Medzi podujatia uskutočnené v divadelnej  

sále sme zaradili hudobno-zábavné programy, koncerty, divadelné predstavenia a rôzne 

kultúrne aktivity, tak, aby boli pre návštevníkov zaujímavé, lákavé, a aby si každý našiel ten 

svoj druh umenia. Uskutočnili sme 31 programov s návštevnosťou 12 230 divákov.                             

Pre detského diváka sme zrealizovali 8 predstavení pre 2680 úč. Medzi  najpopulárnejšie tituly 

patrili:  hudobno-tanečné predstavenia  „Smejko a Tanculienka“ 2x (725 úč.), Jelen Drums 

„Fíha tralala“ (300 úč.) či organizované divadelné predstavenia pre žiakov základných škôl 

5x (1655 úč.). Pre mládež a dospelého diváka sme uskutočnili  23 predstavení pre 9550 úč.: 

- Pyžamo pre šiestich - divadelná komédia , účinkovali: Gabriela Škrabáková, Danica Jurčová, 

Anna Nováková, Richard Stanke, Ján Dobrík, Michal Rovňák (390 úč.). 
- Valentínsky akustický koncert kapely Gladiator – novinka, ktorú sme započali minulý rok                           

– valentínsky koncert spojený s rautom  ( 230 úč.). 

- Neskoro večer – talkshow populárneho komika Petra Marcina s hosťami: Marekom Majeským, 

Tomášom Bezdedom a Vlastou Mudríkovou (400 úč.). 

- Shaolin Tour 2018 – unikátna šou, v ktorej predviedli svoje umenie a filozofiu mnísi Shaolin Kung 

Fu z Číny (600 úč.). 

- Adam Ďurica – Spolu tour 2018 – koncert populárneho speváka v rámci jeho tour po Slovensku 

(330 úč.). 

- Improvizačná show – Pánska šatňa, hrajú, spievajú a improvizujú: Martin Dejdar, Jiří Lábus, 

Pavel Nový, Jan Jiráň, Martin Janouš a Petr Hojer (200 úč.). 

- Screen Dancing – tanečná show Miroslava „Bruisa“ Žilku s hosťom – domácim súborom TS 

Fantastic (330 úč.). 

- Pavel Hirax Baričák - interaktívna prednáška s uznávaným autorom mnohých bestsellerov                       

na šťastný život (300 úč.).  

- Ona a On Tour – koncert Richarda Müllera prepojený s rozhovormi s Adelou Banášovou                      

(900 úč.). 

- Klaunovský program “ANIMA ALLEGRA”– Radostná duša – na pódiu sa predviedli umelci 

najslávnejšieho cirkusu na svete "CIRQUE DU SOLEIL" a legendárneho klaunovského divadla " 

LICEDEI" z Petrohradu, ktorí predviedli jedinečnú šou bez slov ( 500 úč.). 

- MANŽELSTVÍ V KOSTCE – divadelné predstavenie v podaní Zuzany Krónerovej a Oldřicha 

Navrátila ( 200 úč.). 

- Katapult – Turné 2018 „ŠŤASTNÉ NAROZENINY!“ – koncert skupiny Katapult v rámci                   

turné (320 úč.). 

- Meno – divadelná komédia Divadla L+S pod taktovkou slovenského režiséra Jakuba Nvotu                     
so skvelým  hereckým obsadením - Zuzana Mauréry, Richard Stanke, Ady Hajdu, Lucia Hurajová 

a Kamil Mikulčík  (320 úč.). 

- Odchody vlakov – divadelná komédia v podaní manželov Adely a Viktora Vinczeovcov                      

(380 úč.). 

- Jana Kirschner Komorne – koncert populárnej speváčky so sláčikovým kvartetom ( 310 úč.). 

- Umenie vraždy – celoslovenská premiéra divadelného predstavenia, hrali: Zuzana Fialová, 

Roman Poláčik, Jana Kovalčíková a Gregor Hološka (300 úč.). 

- Eva Holubová – Hviezda, divadelné predstavenie šité na mieru pre českú herečku Evu Holubovú 

(300 úč.). 

- O dvanástich mesiačikoch na ľade – ľadová šou pre deti na ľade v podaní ruských umelcov 

a športovcov (1200 úč.). 



- Vianočný koncert Kollárovcov – koncert populárnej bratskej kapely (500 úč.). 

- RND – Čo sa sníva trpaslíkom, predpremiéra novej hry z autorského pera Stanislava Štepku, 

účinkoval celý divadelný súbor RND  2x (770 úč.). 

- Peter Nagy – Pianko tour 2018 – koncert populárneho speváka (500 úč.). 

- The Golden Voices of Gospel – vianočný koncert gospelového zboru z New Yorku (370 úč.). 

 

     Z dôvodu nedostatočnej kapacity miest  divadelnej sály v Dome kultúry a  za účelom 

uskutočnenia týchto predstavení - exkluzívne turné 2 nezameniteľných osobností, 

legendárneho  Richarda  Müllera a moderátorky, herečky, Adely Banášovej v rámci turné „Ona 

a On Tour 2018“ (900 úč.),  klaunovský program Anima Alegra  (400 úč.) sme využili                               

aj priestory  Športovej haly v Prievidzi.  

 

  C, Podujatia v zariadeniach prímestských častí mesta 

     Podujatia a voľno-časové aktivity v kultúrnych domoch v prímestských častiach Veľká 

Lehôtka, Malá Lehôtka, Hradec a Necpaly boli organizované pre všetky vekové kategórie 

obyvateľov  s ohľadom na technické a priestorové možnosti objektov. Pravidelnú činnosť                      

za účelom stretnutia v  kultúrnych domoch realizovali členovia denných centier, Urbariátov, 

volebných  výborov, kurzov spoločenských tancov, organizovaných cvičení pre ženy, zumba, 

jóga a členovia krúžku stolného tenisu. Pri príležitosti sviatkov MDŽ, Deň matiek, Mesiac úcty 

k starším i v predvianočnom období KaSS v spolupráci s mestom Prievidza a dennými 

centrami každoročne pripravujú  pre seniorov spoločenské posedenie s občerstvením.  

     Vysielanie mestského rozhlasu je neoddeliteľnou súčasťou informačného systému mesta 

Prievidza. V priebehu roka 2018 prostredníctvom rozhlasu sa v mestských častiach 

informovalo o udalostiach vyžadujúcich bezodkladné vyrozumenie obyvateľov o kultúrnych, 

športových a spoločenských aktivitách konaných na území mesta. Hlásenia  rozhlasom bolo  

možné využiť aj komerčným spôsobom, zabezpečujú pracovníčky KaSS. 

 

Činnosť kultúrnych domov v roku 2018 : 

 

 

D, Mestská galéria  

     

     Mestská galéria Art Galéria je umiestnená v budove bývalého Kina Baník, spadá do pôsobnosti 

Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi, pod umeleckou gesciou občianskeho združenia Art 

point.  

V priebehu roka 2018 bolo uskutočnených 12 reprezentačných výstav, na ktorých sa zúčastnilo 670 

návštevníkov. Výstavy, ktoré sú spravidla verejnosti prístupné približne 1 mesiac  koncepčne pripravuje 

p. Roman Turcel, ktorý je predsedom OZ Art Point. Návštevníci mali možnosť vidieť výstavy zamerané 

na súčasných prievidzských autorov ako aj umelcov z ďalších regiónov Slovenska i zahraničia. 

Spomenúť možno: vernisáž výstavy Zuzany Čeryovej „Od prírody k abstrakcii“ (01/2018) , Igor 

Objekt  
Skúšky súborov  

za rok 2018 
Pravidelné stretnutia 

kluby, krúžky za rok 2018 
Prenájmy, podujatia  

za rok 2018 
Rozhlasové  

relácie  

počet skúšok  
počet 

účastníkov  
počet 

stretnutí  
počet 

účastníkov  
počet 

podujatí 
počet 

účastníkov počet vysielaní 

KD Malá Lehôtka 69 761 54 586 33 2426 39 

KD Veľká Lehôtka  155 1505 54 1061 26 1564 45 

KD Hradec  43 463 112 859 28 1768 86 

KD Necpaly - - 154 4647 43 4965 - 



Cvacho „Jarné prebúdzanie“ (03/2018), Ivanka Eldé  - večer      s autorkou (04/2018),  vernisáž  

výstavy  Pavla Cicka  (04/2018),  vernisáž    „Traja velikáni“  (05/2018),  

„Prvá republika“ (06/2018), „Výtvarná Prievidza“ ( 10/2018), „Reflexie“ (11/2018), „Mozaika 

života“ (12/2018). 

OZ Art point ako správca Art Galérie vytvára pre Mesto Prievidza „Zbierkový fond“ umeleckých diel ako 

dar od výtvarníkov a ďalších darcov. Aktuálne sa nachádza v zbierkovom fonde 33 umeleckých diel.  

 

     KaSS realizovalo v Kine Baník v roku 2018 z dôvodu obsadenosti alebo nedostatočnej 
kapacity priestorov v Dome kultúry:  Fúzie „festival nielen o jazze“, vianočné koncerty: Peter 
Nagy „Pianko Tour 2018“ a Kollárovci, organizované divadelné predstavenie pre školy, filmové 
festivaly SCANDI a BE2CAN. 
 
 

III. Mestská knižnica Mikuláša Mišíka 
 

 Zámer:  Uchovávanie a prezentácia nehmotného kultúrneho dedičstva, uspokojovanie 
informačných, vzdelávacích a rekreačných potrieb verejnosti. 

 
     Mestská knižnica sa v roku 2018 venovala aj naďalej oblasti verejno-prospešných služieb, 

hlavne prostredníctvom knižnično-informačných a vzdelávacích služieb. Tieto realizuje so 

zreteľom na komunitu obyvateľov troch veľkých sídlisk, na ktorých má svoje pobočky. 

     Mestská knižnica za rok 2018 eviduje celkovo: 2172 čitateľov, 24 017 návštevníkov, 49 100 

výpožičiek, 44 101 knižničných jednotiek, prírastok knižničných jednotiek 1182,  z toho 386 

nadobudnutých kúpou, 796 získaných darom, evidovaný úbytok 344 kníh. Počet titulov 

odoberaných periodík 22 . 

     V roku 2018 patrili medzi najpožičiavanejších a najčítanejších autorov: Dominik Dán, 

John Grisham, Jana Pronská a Jo Nesbo. Z regionálnych autorov zarezonovali autori ako: 

Lenka Gahérová, Marián Krčík, či Vanda Rozenbergová.  

     Knižnica aj v roku 2018 zorganizovala a zabezpečila kultúrne, spoločenské a vzdelávacie 

podujatia, ktoré súvisia s jej hlavnou činnosťou (literárne besedy, prednášky, súťaže, výstavy, 

informačnú výchovu a iné). Podujatia, ktoré sme realizovali v rámci celého roka 2018 sme 

rámcovali hlavne so zreteľom na vzbudenie záujmu o čítanie u detí. Podarilo sa nám 

usporiadať 427 podujatí pre 8189 návštevníkov, z toho 28 bolo zrealizovaných pre špeciálne 

základné školy v Prievidzi a 3 podujatia pre dospelých. 

     Okrem týchto interných podujatí sme sa zapojili do celoslovenských i medzinárodných 

projektov na podporu čitateľskej a informačnej gramotnosti či podporu čítania detí a mládeže, 

ako napríklad: Noc v knižnici s Hansom Christianom  Andersenom, Les ukrytý v knihe, 

Čitateľský maratón či Týždeň slovenských knižníc.  

    V roku 2018 sa nám podarilo zaznamenať aj niekoľko úspechov v rámci šírenia dobrého 

mena našej knižnice. V apríli sme dostali pozvanie na konferenciu o čítaní „Aby deti rady 

čítali“. Seminár o čítaní pre deti, organizoval Spolok slovenských knihovníkov, UK v Bratislave 

aj v spolupráci s Malokarpatskou  knižnicou v Pezinku  a konal sa v UK V Bratislave. Tu sme 

vystúpili s aktívnym príspevkom. Rozprávali sme o práci s detským čitateľom v našej knižnici                                   

a nezabudli sme rozprávať o podujatiach, ktoré v knižnici s deťmi realizujeme. Príspevok sme 

nazvali: „Očarení čítaním“. 
     Do projektu Národného lesníckeho centra vo Zvolene  Les ukrytý v knihe sme sa úspešne 

zapojili druhým rokom. Účasť v súťaži nám v celoslovenskom meradle vyniesla                                       

2. miesto spomedzi 52 knižníc z celého Slovenska. Ocenenie nás potešilo a za finančné 

ohodnotenie sme nakúpili knihy pre detských čitateľov. 

     V minulom roku sme sa uchádzali aj o podporu z grantových programov Fondu                  

na podporu umenia (ďalej len „FPÚ“). Podarilo sa nám uspieť v troch programoch. Úspešní 

sme boli v programe na nákup kníh /1700 €/. Uspeli sme aj v programe s infraštruktúrou. Tu 



sme  sa uchádzali o financie na obnovu interiéru všetkých troch pobočiek. Úspešnosť grantu 

nás potešila /40000 € so spoluúčasťou 2105,35 €/ a tak vďaka FPÚ môžeme inovovať 

kompletne všetko zariadenie knižníc. 
      A  aj vďaka úspešnému grantu FPÚ s názvom „Knihy, čo dávajú krídla“ /1500 €/ sa nám 

podarilo v uplynulom roku zrealizovať napríklad:  besedy s autormi kníh, tvorivé dielne, počas 

ktorých sme recyklovali  „nechcené“ knihy a stali sme sa aj aktívnymi účastníkmi dramatickej 

výchovy.  

     Autorské stretnutia a besedy nám umožnili sprostredkovať stretnutie naživo s tvorcami 

detskej literatúry. Deti mali možnosť zhovárať sa a dávať aj množstvo zvedavých detských 

otázok. Na množstvo  otázok  nám  s  radosťou  a  ochotou  odpovedali: Branislav Jobus,  

Gabriela Futová, Lena Riečanská, Lenka Gahérová.  Stretli sme sa aj s ilustrátorom 

Adolfom Dudekom, či papierológom Karolom Krčmárom. Počas leta  knižnica „vyšla“ za 

svojimi čitateľmi von. A tak sme fungovali celkom nezvyčajne, ale o to príjemnejšie 

v spoločnosti Mie Kráľovej.  Zaspievali sme si spolu s ňou a hrali sme sa s knihou.      
   V tvorivých dielničkách sme vdýchli druhý život nechceným knihám a vytvárali sme mnohé 

dielka, ktoré nás nesmierne potešili. Precvičili sme si zručnosť a naučili sme sa aj to,                             

že vzniknuté záložky, koláže, či aj papieroví anjeli  vedia potešiť a pohladiť na duši.  
    Príležitosť sme využili naplno aj  pri zapájaní sa do dramatickej výchovy. S radosťou                            

a nadšením sme sa dali vtiahnuť do príbehov spolu s Osmijankom, či interaktívnym 

zážitkovým programom s EDUdramou. Rozpútali sme neuveriteľne silné príbehy priateľstva, 

lásky a dobrodružnosti. Naša chuť čítať príbehy a knihy, o ktorých sme sa prostredníctvom 

úžasných hostí dozvedali, silnela a vytvárala takmer čitateľské závislosti. 

     Vďaka projektu sme  zrealizovali 19 podujatí, ktorých účastníkmi bolo viac ako 1256 detí 

a 28 x pedagogický sprievod. 

 
 

Činnosť Knižnice Mikuláša Mišíka v roku 2018: 

 

 
Pobočka Dom kultúry 

 
Deti 

 
Dospelí 

 
Spolu 

Počet výpožičiek – kníh  
(absenčne, prezenčne) 6153 5471 11 624 
Počet výpožičiek – periodiká  
(absenčne, prezenčne) 

412 2538 2950 

Počet zaregistrovaných čitateľov 650 200 850 

Počet návštevníkov 5364 2528    7892 

 

   
Pobočka Zapotôčky 

 
Deti 

 
Dospelí 

 
Spolu 

Počet výpožičiek – kníh 
(absenčne, prezenčne) 9113 7168 16 281 
Počet výpožičiek – periodiká 
(absenčne, prezenčne) 

1712 1254 2966 

Počet zaregistrovaných čitateľov 681 153 834 

Počet návštevníkov 8039 2794    10 833 

 

  
Pobočka Kopanice 

 
      Deti 

 
Dospelí 

 
Spolu 

Počet výpožičiek – kníh 
(absenčne, prezenčne) 5197 6660 11 857 
Počet výpožičiek – periodiká 
(absenčne, prezenčne) 

424 2998 3422 

Počet zaregistrovaných čitateľov 316 172 488 



Počet návštevníkov 2965 2327 5292 

 

 

IV. Klubová činnosť 
 

Zámer: 1. Filmový klub -  sprostredkovanie kvalitnej filmovej kultúry v meste Prievidza, 
formovanie kladného vzťahu mládeže i širokej verejnosti k filmu.  
Zámer: 2. Klub rodákov hornej Nitry – upevňovanie väzby príslušnosti k svojmu rodisku. 

  

     Do našej pôsobnosti patrí aj činnosť Filmového klubu FK´93, ktorý v roku 2018 oslávil            

25. výročie svojho vzniku. Okrem filmovej klasiky a alternatívnych diel, ktoré divákom 

premietame pravidelne, sme do programu zaradili aj novinku - minifestivaly, na ktorých 

ponúkame najnovšie a tie najlepšie diela z posledných medzinárodných filmových festivalov. 

V rámci Slovenska sme v prvej trojke miest, ktorým sa podarilo pritiahnuť najvyšší počet 

divákov. V rámci FK '93 sa uskutočnilo 103 projekcií s návštevnosťou 3599 divákov.                         

Počet členov filmového klubu je 169 a priemerná návštevnosť bola 35 divákov. V roku 2018 

sme do Prievidze priniesli nasledujúce filmové prehliadky: 

− SCANDI: Severská filmová lekcia, ktorá predstavila divákom najnovšie filmové premiéry                          

so zaostrením na dánsky film a jeho žánrové podoby. Zároveň odštartovala celoročný projekt Bergman 

100, ktorého misiou bolo pripomenúť a osláviť 100 rokov narodenia legendárneho autora Ingmara 

Bergmana ( 211 úč.) 

− Ishorts: Prehliadka krátkych filmov nominovaných na Oscara 2018 (30 úč.) 

− Febiofest 2018: Medzinárodný festival filmových klubov  predstavil exkluzívne premiéry filmov 

ocenených na prestížnych zahraničných festivaloch v Cannes, Benátkach, Locarne a pod.  (75 úč.)  

− Créme de la Créme 2018: Prehliadka súčasného francúzskeho filmu plná filmových premiér (555 úč.) 

− Be2Can 2018: Prehliadka festivalového filmu z Berlína, Benátok a Cannes, ktorý premiérovo uviedol 

súťažné a ocenené tituly z troch najvplyvnejších filmových festivalov ( 300 úč.) 

Okrem filmových „minifestivalov“ sme zaviedli aj novinku vo forme Vianočného filmového bazáru, ktorý 
sme spoločne s Filmovým klubom Lumiére z Bratislavy organizovali ako jediné dva kluby na celom 
Slovensku. Diváci tento počin  ocenili, tešili sme sa vysokej návštevnosti a predali väčšinu DVD titulov. 
 

     Členovia klubu rodákov hornej Nitry sa opäť zišli na svojom XXV. stretnutí pri príležitosti 

Prievidzských hodov. V rámci programu bol pre zúčastnených pripravený kultúrny program 

v podaní Divadla „A“ a Shanti“, divadelná komédia „Škriepky“. 

 

 

V. Propagačná činnosť  
 

Zámer: Prezentácia činnosti Kultúrneho a spoločenského strediska a jej dostupnosť             
pre širokú verejnosť. 

 

     Rok 2018 znamenal pre KaSS Prievidza aj renováciu svojho webového sídla 

www.kasspd.sk. Až na logo, sme kompletne zmenili grafickú identitu a prispôsobili ju 

moderným technologickým štandardom. Webová stránka dostala moderný dynamický farebné 

sýty vzhľad. Návštevníci našej stránky majú v novom prehľadnom spracovaní  k dispozícii 

všetky informácie nielen o podujatiach, ale aj o našej inštitúcii, ponuke služieb a aj o našich 

partneroch a spolupracovníkoch.  

     Mediálnu propagáciu sme využili nielen  na  webe  www.kasspd.sk, ale aj  prostredníctvo 

regionálneho informačného servera www.prievidza.sk, www.nasaprievidza.sk,   

spravodajského  portálu www.codnes.sk,  www.vyhodnevmeste.sk, televízie RTV Prievidza, 

http://www.kasspd.sk/
http://www.prievidza.sk/
http://www.nasaprievidza.sk/
http://www.codnes.sk/
http://www.vyhodnevmeste/


BETA rádia  a  Rádia WOW,  regionálnej tlače  MY Hornonitrianske noviny. V rámci propagácie 

sme sa snažili priblížiť aj mladším generáciám a využiť silu  sociálnych   sietí, ktoré   

momentálne  ovplyvňujú  obrovské   masy  ľudí. Rozbehli  sme instagram a počet 

našich skladovateľov  za krátky  čas  stúpol  na  275  ľudí. Touto formou reklamy  vieme  

odprezentovať  všetky  podujatia, ich  vysokú  úroveň, priblížiť divákom zákulisie   

a   spropagovať   podujatia, ktoré  potrebujeme.   V   rámci  Facebooku  taktiež propagujeme 

každý deň podujatia KaSS, celkový  počet sledovateľov  je  aktuálne  5019.  Súhrnné  

demografické  údaje  o   ľuďoch, ktorým  sa  páči  naša stránka,  na   základe informácií o veku 

a pohlaví, ktoré uvádzajú vo svojich používateľských profiloch  e v percentuálnom odhade 

v pomere 77% ženy, 23% muži. 

 

Okrem tejto formy propagácie sme zabezpečovali propagačné a polygrafické práce vrátane 

grafických a výtvarných návrhov pre potreby našich podujatí, podujatí mesta a v rámci voľných 

kapacít  aj na objednávku: 

• vyrobili sme 86  ks grafických návrhov pre tlač, 

• zabezpečili sme výrobu 15 ks panelov (pútačov), 17 ks plošnej reklamy a 102 ks ostatných   

propagačných materiálov (označenia, informačných tabúľ, dekoračných predmetov), 

• zabezpečili sme tlač 350 druhov materiálov v celkovom náklade 30 622 ks v štruktúre:  

vizitky, tabuľky – 8 druhov v náklade 1803 ks, 12 druhov tlačív v náklade 5350 ks,                               

8 druhov pozvánok v náklade 1520 ks, 110 druhov letákov a plagátov v počte 3736 ks,                     

3 druhy diplomov, certifikátov v náklade 105 ks, 226 druhov kópii, a digitálnej tlače v počte 

18 108 ks, 

-  na 31 plagátovacích plochách na území mesta bolo v rámci našej činnosti vylepených                      

    14 566 ks plagátov 

 

 

VI. Činnosť šatnice 

 
Zámer: Ponúknuť možnosť výpožičky kostýmov, krojov a rekvizít pre súbory a širokú 
verejnosť 

 
 
     Požičovňa kostýmov je neoddeliteľnou súčasťou Kultúrneho a spoločenského strediska. 

Ako po minulé roky aj v roku 2018 sme zabezpečovali prostredníctvom šatnice kostýmový 

servis nielen súborom záujmovo-umeleckej činnosti, ale aj na  mnohé podujatia organizované 

KaSS resp. iných organizátorov. Služby výpožičky boli dostupné aj pre širokú verejnosť.  

     Šatnica bola v priebehu roku doplnená o 17 nových kostýmov a doplnkov ku kostýmom.    

Disponujeme tak pestrou ponukou kostýmov pre deti, dospelých, dobovými kostýmami,                         

ale i rôznymi doplnkami, akými sú klobúky, parochne a rekvizity, ktorá sa rozširuje každým 

rokom. Okrem výpožičky kostýmov a krojov  sme zabezpečovali  ich pravidelnú opravu 

a údržbu.  

 

 

VII. Interná činnosť KaSS 

 
Zámer: plynulá, flexibilná a profesijná činnosť KaSS v oblasti správy majetku, administratívy 
a odbornej činnosti. 



 

 

A, Správa, údržba, obnova a ochrana majetku 

      V rámci tejto činnosti KaSS zabezpečovalo počas roka 2018 prevádzku DK ako                        

aj prevádzku kultúrnych domov v majetku mesta zverených do správy KaSS a knižníc                           

na ul. Dobšinského a Nováckeho. Viedlo evidenciu, zabezpečovalo aktualizáciu cenníkov, 

vykonávalo inventarizáciu, vyraďovanie majetku v správe KaSS, prenajímalo nebytové 

priestory, zabezpečovalo údržbu a opravy hnuteľného a nehnuteľného majetku, jeho 

obstaranie a ochranu. Podľa potreby  spolupracovalo, tak na podujatiach organizovaných 

KaSS  ako aj na podujatiach iných organizátorov. Zároveň sa podieľalo na technickom 

zabezpečení podujatí konaných mimo objektu Domu kultúry, organizačne sa podieľalo             

na realizácii spoločenskej  časti podujatí KaSS a komerčných podujatí na objednávku                   

v rozsahu požiadaviek organizátorov. 

      Útvar technickej prevádzky počas roka zabezpečoval materiálno-technické zabezpečenie 

pre potreby organizácie ako aj pravidelné vykonávanie revízii a odborných prehliadok                

vo všetkých objektoch KaSS, a to:    

• revízia prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych hadíc a požiarneho vodovodu 

bola vykonaná vo všetkých objektoch KaSS, 

• jarná a jesenná deratizácia bola vykonaná vo všetkých objektoch KaSS, 

• odborná prehliadka odberného plynového zariadenia a tlaková skúška OPZ                                
ako aj kontrola a čistenie komínových telies a dymovodov na plynné palivo bola 
vykonaná v objektoch KD Necpaly a KD Malá Lehôtka, 

• revízia plynového kotla Wiesmann bola vykonaná v objekte KD Necpaly, 

• v objekte Domu kultúry Prievidza bola vykonaná: revízia protipožiarnych klapiek, revízia 
EPS, EZS ako aj revízia elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov 
podľa STN 33 1610, 

• odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia a bleskozvodu bola vykonaná   
v objekte DK Prievidza, KD Necpaly a Kino Baník. 

 

     Pracovníci útvaru technickej prevádzky počas roka vykonávali bežné montážne                         

a prevádzkové práce, vrátane údržby a odstraňovania drobných závad  vlastnými silami                            

vo všetkých objektoch KaSS.  

     Začiatkom roka KaSS opakovane realizovalo opravu profesionálnej umývačky riadu v KD 

Necpaly ako aj čistenie a servis umývačky riadu v DK Prievidza. 

     Vzhľadom k častým akciám a množstvu hodín využívania projektora umiestneného                 

v divadelnej sále DK sme museli zrealizovať výmenu lampy – veľmi silného zdroja svetla, ktorej 

životnosť je obmedzená a skôr, či neskôr každého majiteľa projektora čaká jej výmena. 

Náklady na jej výmenu sa vyšplhali na takmer 1 000,00 €. 

     Každý rok sa snažíme vo všetkých našich budovách sledovať stav a zabezpečiť pravidelnú 

údržbu  kanalizácie a potrubia čistením ako aj   drobnou údržbou dažďových žľabov a zvodov, 

zabezpečiť odvoz a likvidáciu odpadu ako aj robiť bežné opravy, aby sme udržali 

bezporuchovú funkciu potrubia a znížili tak náklady na jeho používanie.  

     Aj napriek snahe a údržbe  kanalizácie a potrubia sme začiatkom roka v objekte Kina Baník 

opakovane riešili havarijný stav vnútornej kanalizácie na toaletách,  zrejme aj nezodpovedným 

konaním sa do kanalizácie dostali rôzne odpadky a ich  likvidácia nám neustále spôsobuje 

technické, hygienické a ekologické problémy. Kanalizačnú prípojku sme najskôr nechali 

prečistiť mechanickým odstránením  nečistôt -  krtkovaním, ale vzhľadom  k tomu, že situácia 



sa opakovala a závady boli rozsiahlejšieho charakteru, kanalizačné potrubie sa muselo opraviť 

stavebne. Rekonštrukcia a montáž kanalizačného potrubia, a s tým súvisiace výkopové a 

zemné práce sa realizovali v priebehu mesiaca September v celkovej hodnote cca 4 600 €.  

Podobný problém opakovane riešime aj v objekte DK Prievidza. 

      Každoročne v priebehu mesiaca apríl robíme opatrenia, ktoré šetrným spôsobom zabraňujú 
sadaniu a hniezdeniu vtáctva na vonkajšom plášti budovy DK a znečisťujú tak miesta, ktoré 
chceme udržať čisté od škodlivých vtáčích výtrusov, pierok a iného biologického materiálu, a 
tým minimalizovať poškodenie a znečistenie nášho majetku.  

       V súvislosti s revitalizáciou parku pred ÚPSVaR, KaSS v priebehu leta zrealizovalo 

demontáž poškodenej plagátovacej plochy na Ul. A. Hlinku, zrealizovalo úpravu nosnej 

konštrukcie, úpravu terénu a opätovné osadenie do nového betónového lôžka.  

      Pravidelne počas leta a divadelných prázdnin si svojpomocne realizujeme údržbu a čistenie 

javiskového priestoru, javiskových dekorácii, mechanických zariadení javiska a zákulisia ako 

aj drobné opravy  scénického osvetlenia.       

    Vzhľadom k stále pretrvávajúcim problémom znečisťovania okolia DK, ktoré sa stalo 

pravidelným miestom aktivít vandalov a znečisťovateľov okolia,  hlavne počas letných 

prázdnin, sme opätovne v rámci prevencie nežiaducich javov osadili na budovu DK tabuľové 

vývesky – upozornenia so zoznamom nepovolených činností a zabezpečili čiastočné 

monitorovanie  priestranstva a dohliadanie na poriadok pracovníkmi strážnej služby.  

     V objekte DK sme v auguste  zrealizovali  výmenu cirkulačného čerpadla na TÚV (teplej 

úžitkovej vody) vo výmenníkovej stanici DK.  

     Opakovane sme riešili opravy na zastaralej ústredni elektronického zabezpečovacieho 

systému, a to častú diagnostiku poruchy a výmenu detektorov pohybu ako aj problém                 

so zakódovaním objektu. Zároveň sme  zrealizovali  rozšírenie  ústredne EZS a doplnenie 

užívateľov v objekte Kina Baník . Opravám sa nevyhla ani ústredňa elektronickej požiarnej 

signalizácie,  v ktorej sme menili akumulátory (batérie) a realizovali údržbu požiarnych 

detektorov. 

      Pravidelne riešime  opravy drobných poškodení schodiskových stupňov a oblých 

mramorových listel na vstupnom schodisku do budovy, ktoré  slúžia jednak na zatraktívnenie 

obkladu, ale najmä na zakončenie  a ochranu hrany obkladu pred poškodením.  

     Priebežne počas roka sme dokupovali  drobný inventár, gastro inventár ako  aj  všeobecný 
materiál do všetkých zariadení v správe KaSS na základe  požiadaviek pracovníčok                          
v jednotlivých KD v celkovom objeme cca 2 500,00 Eur .  

 Pre DK Prievidza bolo zakúpených 200 ks banketových stoličiek,  dva profesionálne rečnícke 
pulty, led svetelné reťaze, reprezentatívny interiérový stojan na vlajky ako aj  rôzny dekoračný 
materiál. Vzhľadom  k častým akciám spoločenského charakteru sme pre KD Necpaly a KD 
Malá Lehôtka zakúpili profesionálne umývačky riadu v celkovej hodnote 3 500,00 €. Do KD 
Veľká Lehôtka bol zakúpený nový kuchynský nerezový drez a vymenená kuchynská batéria. 
Pre DH Prievidžanka bola zakúpená súprava bicích nástrojov s príslušenstvom v celkovej 
hodnote 3 000,00 €. 

      Pre kvalitnejšiu organizáciu a realizáciu podujatí v  exteriéri ako aj v interiéri sme koncom 

roka zakúpili  aktívnu reprobedňu s mikrofónom ako aj certifikovaný systém značky Nivtec        

za účelom rýchlej a bezpečnej stavby profesionálneho pódia max rozmeru 6 x 6 m. Pódium sa 

skladá z dielcov vo veľkosti 1 x 2 m, tzn., že je možné vytvoriť rôzne variácie rozloženia a 

zároveň ho doplniť o zábradlie a schody. 

      V minulom roku sa opravám a rekonštrukciám nevyhli ani naše kultúrne domy   v mestských 

častiach. Vďaka finančným prostriedkom, ktoré Mesto Prievidza vyčlenilo z rozpočtu mesta, 

sa obyvatelia môžu tešiť viacerým projektom, ktoré sa podarilo zrealizovať. 

 Po rekonštrukcii interiéru a exteriéru KD Malá Lehôtka v priebehu roka 2017, rekonštrukcia 

strechy bola minulý rok  ďalšou investíciou mesta do nášho kultúrneho stánku. Práce spočívali 



v zateplení strechy certifikovaným systémom s použitím polystyrénu ako i v rekonštrukcii 

bleskozvodného systému, ktorá  zavŕšila komplexnú prestavbu tohto objektu. 

      Po minuloročných investíciách v KD Veľká Lehôtka, ktoré boli zamerané predovšetkým             

na rekonštrukciu javiska, výmenu okien a zníženie stropu v sále, mesto Prievidza investovalo 

aj tento rok do stavebných prác, ktoré pozostávali z rekonštrukcie strechy a výmeny 

bleskozvodného systému. Stavebné úpravy sa realizovali výlučne v interiéri stavebne 

upravovaného objektu v podkroví a na streche. 

      Po dlhodobých problémoch so vzlínajúcou sa vlhkosťou na stenách, vydúvaním a 

opadávaním omietky v priestoroch KD Hradec sa rovnako vďaka finančným prostriedkom           

z rozpočtu mesta Prievidza podarilo koncom roka 2018 tieto problémy odstrániť. Navrhované 

stavebné práce, ktoré spočívali v odstránení zavlhnutého muriva, injektáže na prerušenie 

vzlínajúcej sa vlhkosti a novej sanačnej omietky do výšky 1,2 m nad úroveň podlahy sa 

realizovali vo vstupnom vestibule, v kuchyni, v sklade a v hlavnej sále. 

     Podľa potreby organizácie a požiadaviek iných organizátorov pracovníci TP zabezpečovali 

služobnými motorovými vozidlami prevoz zvukovej techniky, organizačne  a technicky sme  sa 

podieľali na podujatiach konaných v exteriéri ako napr. XV. ročník podujatia Deň polície, 

ozbrojených a záchranných zložiek, Rozprávky na zámku, technickým zabezpečením sme 

participovali i na podujatiach pre Regionálne kultúrne centrum “Strunobranie“, Gymnázium 

Vavrinca B. Nedožerského, CVČ Spektrum Prievidza, basketbalový klub Prievidza „Streetball“, 

olympiáda pre seniorov a pre mnoho iných. 

     Možnosť bezodplatného užívania priestorov DK resp. symbolického nájomného počas 

celého roka 2018 mali súbory záujmovej umeleckej činnosti divadelného, speváckeho                           

a hudobného charakteru ako aj iné združenia a spolky, a to: Divadlo "A"  a Divadlo Shanti, 

MSPU Rozkvet a OZ Vtáčničiari. Na schôdzkovú činnosť priestory  DK využívali: KaPP, Spolok 

numizmatikov, Denné centrá, Výbor VO č. 2, JDS, SZHaK, SPDDD Úsmev ako a pod. 

Schôdzková činnosť Spolku numizmatikov a KaPP bola v rozsahu 53 stretnutí a 1297 

zúčastnených. 

      Vďaka priestorovým možnostiam, veľmi dobrému technickému zabezpečeniu                                    

ako aj možnostiam prispôsobiť podujatia finančným možnostiam a predstavám zákazníka, 

sme priestory Domu kultúry v roku 2018  prenajali na rozličné typy podujatí firemného                                 

a súkromného charakteru, na organizovanie plesov, stužkových slávností, reprezentačných 

podujatí, prezentácii, školení, seminárov ako aj kultúrno-spoločenských podujatí, slávnostných 

akadémii pre školy, škôlky, tanečných a zábavných show a programov  "na kľúč" z našej 

ponuky alebo podľa želania organizátora a pod.  

     Zrealizovalo sa 84 podujatí a cestu do KaSS si našlo 20 320 návštevníkov                          

a 185 stretnutí súkromných, právnických osôb, združení a pod. za účelom konania rôznych 

prezentácií, školení a prednášok s účasťou 2760 návštevníkov. Spomedzi veľkého počtu 

podujatí môžeme spomenúť: Novoročný koncert ZUŠ L.Stančeka v Prievidzi, Reprezentačný 

ples SAD Prievidza, Vyhlásenie najúspešnejších športovcov za rok 2017, slávnostný program 

ZŠ S.Chalupku v Prievidzi pri príležitosti 60. výročia založenia, súťaž žien na majstrovstvá EÚ, 

Konferencia cestovného ruchu „Prievidza na križovatkách dejín a CR“, Stredná odborná škola 

v Prievidzi - 18.ročník konferencie CR, prezentácia Súkromnej základnej školy Xoana, CVČ 

Spektrum - vyhodnotenie súťaží, olympiád, ZŠ energetikov - benefícia aerobiku, TS Fantastic 

-festival moderného tanca a záverečný galaprogram, spoločenský večer spoločnosti Agrodan 

Koš, MŠ Benického rozlúčka s predškolákmi, prezentácia spoločnosti Elko Prievidza, 

organizované stužkové slávnosti žiakov stredných škôl, vianočný večierok spoločnosti Porfix 

Zemianske Kostoľany, tradičné vianočné koncerty FS Vtáčnik. 



 

 

 

Prehľad  činnosti Kultúrneho a spoločenského strediska  
za rok 2018 

  
 
Názov  

počet  
podujatí/stretnutí počet účastníkov  

Podujatia  107 44 520 

Prenájmy  356 29 890 

Dovážaná kultúra  31  12 230 

Skúšky súborov 478 7303 

Pravidelné stretnutia - kluby, krúžky 427 8450  

Filmový klub'93  103 3599 

Mestská galéria Art Point  12 670 

Mestská knižnica M.Mišíka - návštevníci - 24 017 

Mestská knižnica M.Mišíka - čitatelia - 2172 

Mestská knižnica M.Mišíka - podujatía 427 8189 

SPOLU: 1941 141 040 

 
 

Poznámka:  

- podujatia – v počte započítané tradičné podujatia, podujatia KaSS vo všetkých okrajových častiach KD 

- prenájmy- v počet započítané všetky prenájmy fyzických, právnických osôb v Dome kultúry a v okrajových 

častiach KD   

- pravidelné stretnutia kluby, krúžky – v počte započítané pravidelné stretnutia v Dome kultúry 

a v okrajových častiach KD (stretnutia - DC, Urbariátov, volebných výborov, cvičenia zumba, jóga, 

spoločenské tance, stolný tenis a pod.) 

 

 

        B, Výkon manažmentu, odborníkov a administratívy 

 

     Cieľom aktivity bolo riadenie všetkých procesov s maximálnou efektívnosťou 

a transparentnosťou, výkon profesionálne odborných zamestnancov kultúrnych služieb 

a aktivít uvedených v jednotlivých činnostiach, ktoré zabezpečovala KaSS v priebehu roku 

s ohľadom na potreby a dopyt obyvateľov mesta, návštevníkov a podnikateľov. Ďalej zahŕňala 

zabezpečenie ucelenej rozpočtovej, účtovnej, mzdovej, personálnej, správnej 

a administratívnej agendy, ktorá podporuje plnenie výsledkov KaSS. 

    

Tabuľková časť:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

PROGRAM 11:  KULTÚRA 

Príjmy celkom:
Pod- Funkčná, Skutočnosť rozpočet po úpravách Skutočnosť

prog- ekonomic. 2017 2018 2018 2018

ram klasifik. v  € v  € v  € v  €

1 2 3 4

1 PROGRAM 11:     Kultúra 754 865 660 169 689 466 817 054

2 v NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU: 236 995 199 500 199 500 327 088

3 tom: GRANTY A TRANSFERY 517 870 460 669 489 966 489 966

4 212 0 66 575 64 800 64 800 73 655

5 212 3 64587 63980 63980 72099

6 212 4 1988 820 820 1556

7 223 0 161 512 127 200 127 200 203 965

8 223 1 161512 127200 127200 203965

9 292 0 8 908 7 500 7 500 49 468

10 292 27 Iné 8908 7500 7500 49468

11 312 0 471 770 451 669 477 466 477 466

12 312 7 Z rozpočtu obce 471770 451669 477466 477466

13 322 0 46 100 9 000 12 500 12 500

14 322 5 Z rozpočtu obce 46100 9000 12500 12500

Príjmy v členení podľa podporných programov:

Pod- Funkčná, Skutočnosť rozpočet po úpravách Skutočnosť

prog- ekonomic. 2017 2018 2018 2018

ram klasifik. v  € v  € v  € v  €

1 2 3 4

1 PROGRAM 11:     Kultúra 754 865 660 169 689 466 817 054

2 v NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU: 236 995 199 500 199 500 327 088

3 tom: GRANTY A TRANSFERY 517 870 460 669 489 966 489 966

4 1 Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru 590 923 544 544 570 341 647 574

5 NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU: 590 923 544 544 570 341 647 574

6 212 0 47 246 48 600 48 600 52 059

7 212 3 45258 47780 47780 50503

8 212 4 1988 820 820 1556

9 223 0 155 425 123 000 123 000 198 006

10 223 1 155425 123000 123000 198006

11 292 45 8 908 7 500 7 500 6 268

12 292 27 Iné 8908 7500 7500 6268

13 312 30 340 244 356 444 382 241 382 241

14 312 7 Z rozpočtu obce 340244 356444 382241 382241

15 322 15 39 100 9 000 9 000 9 000

16 322 5 Z rozpočtu obce 39100 9000 9000 9000

17 2 Knižnice 54 004 54 848 54 848 98 724

18 NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU: 54 004 54 848 54 848 98 724

19 223 5 2 889 2 200 2 200 2 876

20 223 1 2889 2200 2200 2876

21 292 5 0 0 0 43 200

22 292 27 Iné 0 0 0 43200

23 312 5 51 115 52 648 52 648 52 648

24 312 7 Z rozpočtu obce 51115 52648 52648 52648

25 3 Podpora kultúrnych domov 109 938 60 777 60 777 70 756

26 NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU: 109 938 60 777 60 777 70 756

27 212 0 19 329 16 200 16 200 21 596

28 212 3 19329 16200 16200 21596

29 223 0 3 198 2 000 2 000 3 083

30 223 1 3198 2000 2000 3083

31 312 0 80 411 42 577 42 577 42 577

32 312 7 Z rozpočtu obce 80411 42577 42577 42577

33 322 5 7 000 0 3 500 3 500

34 322 5 7000 0 3500 3500

Názov

Príjmy z vlastníctva

Z prenaj.budov a objektov

Z prenaj.zariad. a náradia

Platby z predaja služieb

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Ostatné príjmy

Transfery na rovnakej úrovni

Kapitálové transfery na rovnakej úrovni

Názov

Príjmy z vlastníctva

Z prenaj.budov a objektov

Z prenaj.zariad. a náradia

Platby z predaja služieb

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Ostatné príjmy

Transfery na rovnakej úrovni

Kapitálové transfery na rovnakej úrovni

Platby z predaja služieb

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Ostatné príjmy

Transfery na rovnakej úrovni

Príjmy z vlastníctva

Z prenaj.budov a objektov

Platby z predaja služieb

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Transfery na rovnakej úrovni

Kapitálové transfery na rovnakej úrovni

Kapitálové transfery na rovnakej úrovni



 

Výdavky celkom:

Pod- Funkčná, Skutočnosť rozpočet po úpravách Skutočnosť

prog- ekonomic. 2017 2018 2018 2018

ram klasifik. v  € v  € v  € v  €

1 2 3 4

1 PROGRAM 11:     Kultúra 754 312 660 169 689 466 816 943

2 v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 708 212 651 169 676 966 803 586

3 tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: 46 100 9 000 12 500 13 357

4 610 240 524 260 571 260 571 260 529

5 611 0 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr. 240524 260571 260571 260529

6 620 Poistné a príspevok do poisťovní 83 331 95 444 95 444 92 118

7 621 0 Poistné do VZP 15914 18191 18191 17389

8 623 0 Poistné do ostat, ZP 6516 8459 8459 7116

9 625 1 Poistné do SP 59449 67156 67156 65852

10 627 0 Príspevok do DDP 1452 1638 1638 1761

11 631 Cestovné náhrady 143 800 800 824

12 631 1 143 800 800 824

13 632 Energie, voda a komunikácie 74 169 81 003 81 003 75 684

14 633 Materiál 55 806 37 627 44 627 114 726

15 633 1 Interiérové vybavenie 0 0 0 33 036

16 633 2 Výpočtová technika 1 266 800 800 2 113

17 633 4 Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia a tech. 462 500 3 500 5 057

18 633 6 Všeobecný materiál 30 484 20 300 22 300 39 811

19 633 9 Knihy,časopisy,noviny,učebnice 4348 2427 2427 4278

20 633 11 Potraviny 18 947 13 300 15 300 30 146

21 633 16 Reprezentačné 299 300 300 285

22 634 Dopravné 2 183 2 033 2 033 2 056

23 634 1 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny 725 900 900 711

24 634 2 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené 575 104 104 264

25 634 3 Poistenie 883 1029 1029 1081

26 635 Rutinná a štandardná údržba 59 023 15 150 15 150 20 307

27 635 2 Výpočtovej techniky 888 650 650 683

28 635 4 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech. 13486 7800 7800 8096

29 635 6 Budov, objektov alebo ich častí 44 649 6 700 6 700 11 528

30 636 Nájomné za nájom 4 853 3 701 4 301 3 995

31 636 1 Budov,objektov,alebo ich časti 1801 1001 1001 1202

32 636 2 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech. 3052 2700 3300 2793

33 637 Služby 188 180 154 840 173 037 233 347

34 637 4 Všeobecné služby 148159 113459 131656 190204

35 637 7 Stravovanie 12450 13534 13534 13838

36 637 8 Prídel do SF 3218 3107 3107 3479

37 637 9 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru 9530 11950 11950 12268

38 637 12 Poplatky a odvody 10 975 8 800 8 800 9 687

39 637 15 Poistné 3848 3990 3990 3871

40 714 Obstarávanie kapitálových aktív 46100 9000 12500 13357

41 714 kapitálové prostriedky 46100 9000 12500 13357

Názov

Mzdy,platy,služob.príjmy a ostatné vyrov.

Tuzemské



 

 

Výdavky v členení podľa podporných programov:

Pod- Funkčná, Skutočnosť rozpočet po úpravách Skutočnosť

prog- ekonomic. 2017 2018 2018 2018

ram klasifik. v  € v  € v  € v  €

1 2 3 4

1 1 Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru 597 801 544 544 570 341 658 377

2 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 558 701 535 544 561 341 648 520

3 610 190 691 209 593 209 593 207 397

4 611 0 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr. 190691 209593 209593 207397

5 620 Poistné a príspevok do poisťovní 66 281 76 852 76 852 73 496

6 621 0 Poistné do VZP 12253 13140 13140 13460

7 623 0 Poistné do ostat, ZP 5656 8296 8296 6149

8 625 1 Poistné do SP 47160 54018 54018 52366

9 627 0 Príspevok do DDP 1212 1398 1398 1521

10 631 Cestovné náhrady 143 800 800 824

11 631 1 143 800 800 824

12 632 Energie, voda a komunikácie 51 162 56 170 56 170 53 676

13 633 Materiál 46 334 31 100 38 100 70 727

14 633 2 Výpočtová technika 1 266 800 800 2 113

15 633 4 prevádzkové stroje, prístroje, zar. a tech. 0 0 3 000 4 467

16 633 6 Všeobecný materiál 25 954 17 000 19 000 34 130

17 633 11 Potraviny 18 815 13 000 15 000 29 732

18 633 16 Reprezentačné 299 300 300 285

19 634 Dopravné 2 183 2 033 2 033 2 056

20 634 1 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny 725 900 900 711

21 634 2 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené 575 104 104 264

22 634 3 Poistenie 883 1029 1029 1081

23 635 Rutinná a štandardná údržba 19649 12000 12000 17229

24 635 2 Výpočtovej techniky 720 500 500 533

25 635 4 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech. 12774 7000 7000 7 367

26 635 6 Budov, objektov alebo ich častí 6 155 4 500 4 500 9 329

27 636 Nájomné za nájom 4 763 3 500 4 100 3 835

28 636 1 Budov,objektov,alebo ich časti 1800 1000 1000 1201

29 636 2 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech. 2963 2500 3100 2634

30 637 Služby 177 495 143 496 161 693 219 280

31 637 4 Všeobecné služby 142460 107090 125287 180 792

32 637 7 Stravovanie 9535 10217 10217 10867

33 637 8 Prídel do SF 2547 2399 2399 2772

34 637 9 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru 8130 11000 11000 11291

35 637 12 Poplatky a odvody 10 975 8 800 8 800 9 687

36 637 15 Poistné 3848 3990 3990 3871

37 714 Obstarávanie kapitálových aktív 39100 9000 9000 9857

38 714 1 kapitálové prostriedky 39100 9000 9000 9 857

Pod- Funkčná, Skutočnosť rozpočet po úpravách Skutočnosť

prog- ekonomic. 2017 2018 2018 2018

ram klasifik. v  € v  € v  € v  €

1 2 3 4

1 2 Knižnice 53 462 54 848 54 848 93 207

2 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 53 462 54 848 54 848 93 207

3 610 28 358 29 811 29 811 30 883

4 611 0 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr. 28358 29811 29811 30883

5 620 Poistné a príspevok do poisťovní 9 885 10 972 10 972 10 826

6 621 0 Poistné do VZP 1514 2886 2886 1602

7 623 0 Poistné do ostat, ZP 860 163 163 967

8 625 1 Poistné do SP 7271 7683 7683 8017

9 627 0 Príspevok do DDP 240 240 240 240

10 632 Energie, voda a komunikácie 6 202 6 833 6 833 4 870

11 633 Materiál 5 105 3 227 3 227 40 530

12 633 1 Interierove vybavenie 0 0 0 33 036

13 633 6 Všeobecný materiál 757 800 800 3216

14 633 9 Knihy,časopisy,noviny,učebnice 4348 2427 2427 4278

15 635 Rutinná a štandardná údržba 168 150 150 150

16 635 2 Výpočtovej techniky 168 150 150 150

17 636 Nájomné za nájom 1 1 1 1

18 636 1 Budov,objektov,alebo ich časti 1 1 1 1

19 637 Služby 3 743 3 854 3 854 5 947

20 637 4 Všeobecné služby 998 1324 1324 3551

21 637 7 Stravovanie 1479 1685 1685 1546

22 637 8 Prídel do SF 386 395 395 411

23 637 9 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru 880 450 450 439

Názov

Mzdy,platy,služob.príjmy a ostatné vyrov.

Tuzemské

Názov

Mzdy,platy,služob.príjmy a ostatné vyrov.



     
 

     KaSS v roku 2018 hospodárilo podľa rozpočtu mesta schváleného MsZ uznesením 504/17 

zo dňa 11.12.2017. V priebehu roka bol rozpočet upravený v I. zmene rozpočtu mesta 

uznesením MsZ č.175/18 zo dňa 30.4.2018 a v II. zmene rozpočtu mesta uznesením MsZ č. 

342/18 zo dňa 27.8.2018. Rozpočet bol navýšený o zmeny v rozpočtových presunoch mesta 

v priebehu roku 2018. 

     Okrem príspevku mesta KaSS získalo finančné prostriedky z mimorozpočtových 

zdrojov: projekty v celkovej výške 48.888,03 € (projekty z FPU 43.200 €, 5.688,03€ 

z ÚPSVaR na podporu rozvoja zamestnanosti). V roku 2018 sa nám podarilo formou reklamy 

získať finančné prostriedky vo výške 4.550 Eur.  

  

Rozpočet KaSS bol po úpravách v nasledovnej výške: Eur 
- výnosy 199.500,00 
- náklady 689.466,00 
- príspevok mesta 489.966,00 

  

Skutočné plnenie rozpočtu Eur 
- výnosy 327.088,39 
- náklady 816.942,97 
- príspevok mesta 489.966,00 
- hospodársky výsledok zisk  111,42 

 

Výsledok hospodárenia Eur 
hospodársky výsledok zisk 111,42 
                            z toho: hlavná činnosť -11.782,24 
                            z toho: podnikateľská činnosť +11.893,66 

 

 

Zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom mesta 

 rozpočet v € skutočnosť v € % 

Príspevok z rozpočtu mesta 489.966,00 489.966,00 100 
 

Pod- Funkčná, Skutočnosť rozpočet po úpravách Skutočnosť

prog- ekonomic. 2017 2018 2018 2018

ram klasifik. v  € v  € v  € v  €

1 2 3 4

1 3 Podpora kultúrnych domov 103 049 60 777 64 277 65 359

2 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 103 049 60 777 60 777 61 859

3 610 21 475 21 167 21 167 22 249

4 611 0 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr. 21475 21167 21167 22249

5 620 Poistné a príspevok do poisťovní 7 165 7 620 7 620 7 796

6 621 0 Poistné do VZP 2147 2165 2165 2327

7 623 0 Poistné do ostat, ZP 0 0 0 0

8 625 1 Poistné do SP 5018 5455 5455 5469

9 632 Energie, voda a komunikácie 16 805 18 000 18 000 17 138

10 633 Materiál 4 367 3 300 3 300 3 469

11 633 4 Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia a tech. 462 500 500 590

12 633 6 Všeobecný materiál 3773 2500 2500 2 465

13 633 11 Potraviny 132 300 300 414

14 635 Rutinná a štandardná údržba 39206 3000 3000 2928

15 635 4 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech. 712 800 800 729

16 635 6 Budov, objektov alebo ich častí 38494 2200 2200 2199

17 636 Nájomné za nájom 89 200 200 159

18 636 2 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech. 89 200 200 159

19 637 Služby 6 942 7 490 7 490 8 120

20 637 4 Všeobecné služby 4701 5045 5045 5861

21 637 7 Stravovanie 1436 1632 1632 1425

22 637 8 Prídel do SF 285 313 313 296

23 637 9 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru 520 500 500 538

24 713 Obstarávanie kapitálových aktív 7000 0 3500 3500

25 713 1 kapitálové prostriedky 7000 0 3500 3 500

Názov

Mzdy,platy,služob.príjmy a ostatné vyrov.



Prehľad o plnení záväzných limitov  

 plán v € skutočnosť v € % 

-  náklady na reprezentačné účely 300,00 295,32 95,11 
- limit mzdových prostriedkov 260.571,00 240.524,46 99,98 

 

 

Prehľad o stave pohľadávok a záväzkov  

 

Pohľadávky   8.751,82 € 
- z toho v lehote splatnosti   1.787,33 € 
- z toho po lehote splatnosti   6.964,49 € 

 

Pohľadávky - odberatelia 

Odberateľ číslo faktúry Splatnosť Eur 
R - PD group, s.r.o. 2015008 3.2.2015 394,60 
R - PD group, s.r.o. 2015023 23.2.2015 394,60 
R - PD group, s.r.o. 2015027 24.2.2015 384,55 
R - PD group, s.r.o. 2015050 18.3.2015 394,60 
R - PD group, s.r.o. 2015077 22.4.2015 394,60 
R - PD group, s.r.o. 2015085 30.4.2015 249,61 
R - PD group, s.r.o. 2015107 21.5.2015 394,60 
R - PD group, s.r.o. 2015120 29.5.2015 150,48 
R - PD group, s.r.o. 2015151 1.7.2015 198,31 
R - PD group, s.r.o. 2015182 24.7.2015 143,95 
Roman Jaško - ETAGE 77  2018229 28.9.2018 542,56 

Roman Jaško - ETAGE 77 2018247 15.10.2018 392,84 

Roman Jaško - ETAGE 77 2018261 26.10.2018 556,42 

Roman Jaško - ETAGE 77 2018285 20.11.2018 392,84 

FEST AGENCY MEDIA 2018283 20.11.2018 100,00 

ETAGE 77 s.r.o. 2018292 26.11.2018 317,03 

Art point, o.z. 2018294 30.11.2018 20,16 

Art point, o.z. 2018299 14.12.2018 847,00 

Art point, o.z. 2018304 18.12.2018 20,16 

FEST AGENCY MEDIA 2018306 18.12.2018 100,00 

Roman Jaško - ETAGE 77 2018308 18.12.2018 392,84 

Roman Jaško - ETAGE 77 2018323 26.12.2018 382,74 

Spoločnosť JOGA, o.z. 2019330 4.1.2019 120,00 

Art point, o.z. 2018331 4.1.2019 539,00 

K-2000 2018333 14.1.2019 40,78 

Art point, o.z. 2018334 14.1.2019 525,68 

Roman Jaško - ETAGE 77 2018335 31.1.2019 361,87 

spolu     8751,82 

 

Pohľadávky R-PD group, s.r.o. v celkovej výške 3.099,90 Eur sú vymáhané v súdnom konaní a sú k nim 

tvorené opravné položky. Všetky pohľadávky z roku 2018 sú ku dňu predkladania správy uhradené 

okrem pohľadávok voči kaviarni v KaSS. 

 

Záväzky  111.074,60 
- záväzky z obchodného styku 11.302,13 
- nevyfakturované dodávky 3,03 
- voči zamestnancom (mzdy) 19.083,02 
- príspevky odborom 117,18 
- odvody do fondov 12.432,67 
- odvod daní 2.802,81 
- Zúčtovanie transferov 75.814,33 
- Náklady budúcich období 3.123,35 

 

Záväzky z obchodného styku 11.302,13 
- z toho v lehote splatnosti 11.001,53 
- z toho po lehote splatnosti     300,60           



 

 

Dodávateľ číslo faktúry Splatnosť Eur 
Stredoslovenská energetická spoločnosť 2018576 14.01.19 286,91 

Doxx 2018585 18.01.19 1599,84 

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť 2018588 04.01.19 2,88 

Distribučná agentúra AD REM 2018589 01.01.19 300,59 

Distribučná agentúra AD REM 2018590 01.01.19 304,44 

Distribučná agentúra AD REM 2018591 26.12.18 301,54 

Ján Hudec - Bezob 2018592 03.01.19 708,00 

Ján Hudec - Bezob 2018593 03.01.19 972,00 

Ján Hudec - Bezob 2018594 03.01.19 1320,00 

Ján Hudec - Bezob 2018595 03.01.19 660,00 

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť 2018597 18.12.18 -0,94 

Slovak Telekom, a.s. 2018598 18.01.19 99,12 

Elko 2018599 14.01.19 300,00 

Elo koncert 2018600 07.01.19 180,00 

Vemex Energo 2018601 04.02.19 1239,59 

Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. 2018603 21.01.19 3435,04 

Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. 2018604 21.01.19 1346,20 

Lindstrom 2018605 18.01.19 13,18 

Centrum voľného času 2018606 21.01.19 450,36 

Centrum voľného času 2018607 21.01.19 16,60 

Centrum voľného času 2018608 21.01.19 16,60 

SPP, a.s. 2018609 23.01.19 -1324,34 

SPP, a.s. 2018610 23.01.19 -788,63 

Stredoslovenská energetická spoločnosť 2018611 12.02.19 -1088,01 

Stredoslovenská energetická spoločnosť 2018612 13.02.19 29,14 

Stredoslovenská energetická spoločnosť 2018613 13.02.19 538,96 

Stredoslovenská energetická spoločnosť 2018014 13.02.19 238,32 

Bozpo 2018615 09.02.19 72,00 

Stredoslovenská energetická spoločnosť 2018616 14.02.19 -5,26 

Stredoslovenská energetická spoločnosť 2018617 13.02.19 52,35 

Areco systém, s.r.o. 18021 10.01.19 25,65 

spolu   11302,13 

     Všetky záväzky sú ku dňu predkladania správy uhradené. 

 

 

Sociálny fond  Eur 
PS 2.341,85 
+ tvorba podľa kolektívnej zmluvy 3.480,23 
- použitie 3.564,85 
Účtovný stav k 31.12.2017 2.257,23 

 

 

Finančné zostatky na účtoch k 31.12.2018 Eur 
Bežný účet VÚB 11.318,55 
Bežný účet Prima banka 15,57 
Sociálny fond VÚB 2.337,98 
Rezervný fond VÚB  96,31 

 
 

Prehľad o stave hmotného majetku k 31.12.2018 
 

Dlhodobý hmotný majetok  100.899,71 
Samostatné hnuteľné veci 56.142,88 
Dopravné prostriedky 12.878,33 
Umelecké diela a zbierky 14.107,50 
Obstaranie dlhod. hmot. majetku 9.500,00 



 

Drobný hmotný majetok  454.099,44 
Inventár 284.169,82 
Šatnice 30.265,63 
OTE inventár 27.730,05 
Knižničný fond 124.762,86 

 

 

Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 

 

Aktíva 134.507,45 
- dlhodobý hmotný majetok  92.628,71 
- materiál na sklade 2002,39 
- finančný majetok 16.291,52 
- pohľadávky 20.461,48 
- náklady budúcich období 3.123,35 
Pasíva 134.507,45 
- zúčtovanie transferov z rozpočtu obce 75.814,33 
- dlhodobé záväzky  2.257,23 
- krátkodobé záväzky 46.552,63 
- výnosy budúcich období 9.771,84 
- výsledok hospodárenia 111,42 

 

 

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia KaSS za rok 2018 

 

a, výsledok vlastného hospodárenia za rok 2018 z hlavnej činnosti 

- výnosy 777.261,61 € 
-  náklady                                  789.043,85 €  
- rozdiel - strata  -11.782,24 € 

 

 

b, výsledok hospodárenia za rok 2018 z podnikateľskej činnosti 

- výnosy  39.792,78 € 
-  náklady                                   27.899,12 € 
- rozdiel – zisk   +11.893,66 € 

 

Vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2018: vyrovnať stratu vo výške  11.782,24€ 

z hlavnej činnosti z roku 2018 zo zisku z podnikateľskej činnosti za rok 2018, ktorý bol 

vo výške 11.893,66 €. 

 

 

 

Prievidza 31.3.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vysvetlivky skratiek: 

CLC – Country Limit Club MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ – školy: materské, základné, stredné, 
umelecké 

CVČ – Centrum voľného času Spektrum n. o. – nezisková organizácia 
DJ – diskotekár  o. z.  - občianske združenie 
DC – denné centrum – dôchodci OA – obchodná akadémia 
DH – dychová hudba PMD – Prievidzské mestské dni 
DK – Dom kultúry (Ul. F. Madvu 11) PSN – poplachový systém narušenia 
DS – divadelný súbor RA – reklamné akcie, predaj tovaru 
DSZ – detský spevácky zbor  RKC – Regionálne kultúrne centrum Prievidza 
DP – divadelné predstavenie  RND – Radošínske naivné divadlo 
DDP – detské divadelné predstavenie RS – rodinné stretnutia (svadby, kary, oslavy jubileí) 
EPS  - elektronická požiarna signalizácia SOŠ OaS – Stredná odborná škola obchodu a služieb 
FK – filmový klub  SND – Slovenské národné divadlo 
FS – folklórny súbor (DFS – detský folklórny súbor) SSk – spevácka skupina 
FSk – folklórna skupina  Súbory ZUT – záujmovo-umeleckej tvorivosti 
HNK – Hornonitrianska knižnica Prievidza SVB – správa vlastníkov bytov 
HNM – Hornonitrianske múzeum Prievidza SZUŠ – súkromná základná umelecká škola 
HS – hudobná skupina TS, TK – tanečná skupina, tanečný klub 
KD – kultúrne domy v okrajových častiach mesta TZ – tanečná zábava 
ĽH – ľudová hudba úč. – počet účastníkov 
MO MS – Miestny odbor Matice slovenskej ÚPSVaR – Úrad práce, sociál. vecí a rodiny 
MSPU Rozkvet – Miešaný spevokol prievidz. 
učiteľov   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
Naše poďakovanie za pomoc a spoluprácu patrí: 

 

Mesto Prievidza, 
Mestská polícia Prievidza, 

Technické služby mesta Prievidza s.r.o.,  
Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o., 

K-2000 – o. z. Na podporu kultúry na hornej Nitre, 
Ministerstvo kultúry SR Bratislava, Fond na podporu umenia, 

Prievidzské pekárne a cukrárne a. s. Prievidza, 
ISSO s.r.o. Prievidza, DSI DATA, kvetinárstvo Modrý deň, Medex fam,  

ZUŠ L. Stančeka, CVČ Spektrum Prievidza, SSOŠ&CATS, 
Slovenské národné múzeum – Múzeum Bojnice, 

Hornonitrianske múzeum Prievidza, MO Matice slovenskej Prievidza, 
SAD Prievidza, Nestlé Prievidza, Elko Computers s. r. o. Prievidza,  

Daffer spol. s.r.o., Rozprávkový svet s.r.o., V.I.P. Security s.r.o., 
 M-Silnice SK s.r.o., Fotograf Lukáš Vážan, Pizza pub Jantár, Pizzeria Rapido,   

Kaviareň La Famm, Rímsko-katolícky farský úrad v Prievidzi, 
Lemas spol.s.r.o, Strabag SK s.r.o., KOLTEN, SK Energia s.r.o., 

DelCom, Gastro Vrábeľ, Euro dotácie a.s., MODAN GENTLMANS,  
DREVEX EU s.r.o., Cézarov Vínny dom Prievidza,  

Ručná výroba syrov Daniela Topoľčany, 
TO-MY-STAV, s.r.o., Trikostrav s.r.o., Infinity style s.r.o., L-PEGAS s.r.o. 

 
 

 
ostatným partnerským kultúrnym zariadeniam a organizáciám 

 a mediálnym partnerom :  
 

MY Hornonitrianske noviny  
Beta rádio a Rádio WOW 
RTV Prievidza, Pardon,  

www.codnes.sk, www.vyhodnevmeste.sk,  
www.nasaprievidza.sme.sk 

www.prievidza.sk 
 

 

 
 

 

http://www.vyhodnevmeste.sk/
http://www.nasaprievidza.sme.sk/

