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

 

Mestská rada ............................. 

 

- berie na vedomie 

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

2019 

- odporúča – neodporúča MsZ schváliť 

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

2019 

 

- odporúča – neodporúča MsZ 

uložiť riaditeľke KaSS v Prievidzi  

vyrovnať stratu vo výške  –12.844,52 € z hlavnej činnosti z roku 2019 zo zisku z podnikateľskej činnosti za 

rok 2019, ktorý bol vo výške +13.196,10 € 

 

 

Mestské zastupiteľstvo .............................. 

 

I.   berie na vedomie 

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

2019 

II.  schvaľuje – neschvaľuje 

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

2019 

III.  ukladá 

riaditeľke KaSS v Prievidzi vyrovnať stratu vo výške  –12.844,52 € z hlavnej činnosti z roku 2019 zo zisku 

z podnikateľskej činnosti za rok 2019, ktorý bol vo výške +13.196,10 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia  

Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi  

za rok 2019 

 

      V roku 2019 zabezpečovalo KaSS svoju činnosť pod vedením Mgr. Dany Hornej 

s priemerným prepočítaným stavom 27 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 2019 realizovali súbory záujmovej umeleckej činnosti divadelného, speváckeho                    

a hudobného charakteru v domoch kultúry 530 skúšok a nácvikov. V rámci podujatí uskutočnili 

65 vystúpení.  

 Divadlo „A“ a Divadlo Shanti koncom roka 2019 potešilo nadšencov kultúry viacerými 

predstaveniami. V novembri  predviedlo divadlo  na doskách Domu kultúry jedinečnú premiéru 

komédie od francúzskeho spisovateľa Moliéra „Lakomec“. Tradičná Noc divadiel oslavovala 

uplynulý 10. ročník svojej existencie. Obľúbené podujatie opäť ponúklo zaujímavý a pestrý 

program - premiéru  spoločného   projektu Divadla  VHV  Báčsky  Petrovec Srbsko, Divadla „A“ 

a Divadla SHANTI Prievidza a NEXT Picture Praha "PROCES"  od významného prozaika Franza 

Kafku v  réžii  Petra  Serge  Butka, divadelnú  komédiu  Lakomec a čarovný rozprávkový príbeh 

o šikovnej Lucii s anjelským srdcom v réžii Vojtecha Bartka „Luciin príbeh“. December už 

neodmysliteľne patril divadelnej rozprávke pre najmenších spojenej s príchodom Mikuláša. Herci 

Divadla „A“ a Shanti pripravili rozprávku pod názvom „Obyčajný zázrak“, ktorá rozpráva príbeh 

o Katke a zázrakoch okolo nás.  

 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. Každoročne členovia súboru svoju činnosť zavŕšia vianočným 

koncertom, ktorý tentokrát niesol názov „Každá noc má svoju moc“.  

 Spevácky zbor Rozkvet  vystúpil v kultúrnom programe na vianočných trhoch na 

Námestí slobody v Prievidzi. 

 DH Prievidžanka pod vedením Mgr. art. Petra Apolena účinkovala na podujatiach - Pietny 

akt kladenia vencov pri príležitosti 74. výročia oslobodenia  mesta, v Pietnom akte kladenia vencov 

pri príležitosti výročia SNP i v programe na Baníckom jarmoku 2019. 

 

 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 48 556 12 

FS OZ Vtáčničiari 84 1136 7                

DH Prievidžanka  8 83 3 

SZ Rozkvet 76 1851 1 

Iné skúšky 12 410 0 

KD Malá Lehôtka SZ Trávniček 42 586 8 

Malá Polianočka 26 160 7 

SZ Hájik deti 2 15 2 

KD Veľká Lehôtka DFS Sýkorky 92 1035 7 

FSk Krovinky 49 400 4 

FS Malinovec 46 447 9 

KD Hradec  SZ Hrádok 45 491                        5 

CELKOM  530 7170 65 

 
        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 67 podujatí                      

pre  35280 návštevníkov.  

 Našou snahou je pripraviť počas roka čo najviac rodinných podujatí, teda podujatí, na 

ktorých sa stretne niekoľko generácií návštevníkov. 

      Podujatie Cesta rozprávkovým lesom sme opäť zorganizovali v čarovnom prírodnom 

prostredí, na Mariánskom vŕšku   v Prievidzi. Rozprávková cesta viedla z parku Skotňa, ktorý sa 

nachádza pod vŕškom. V roku 2019 sa podujatie konalo 30. júna,  program bol situovaný do témy 

„Piráti zo Skotne“. Pre deti bol pripravený bohatý program: štyri veľké nafukovacie atrakcie, 

maľovanie na tvár, trblietavé „pirátske“ tetovanie, popcorn a cukrová vata neobmedzene zdarma. 

Šašo modeloval zvieratká z balónov, taktiež sme pripravili interaktívne súťaže a úlohy v téme 

piráti. Chýbať nemohli nadrozmerní rozprávkoví maskoti, stánky s občerstvením a mnoho 

sladkostí a drobných hračiek, ktoré mohli deti získať po splnení úloh. Na pódiu sa predstavilo 

Chodúlové divadlo s rozprávkou Pirátska Odysea, Pesničková show  Jančiči  a  Divadlo  pri  

kolkárni  s  rozprávkou  Stratený  pirátsky  poklad ( 1700 úč.). 

      V mesiaci august organizujeme podujatie Vatra SNP na oslavu výročia Slovenského 

národného povstania v prírodnom prostredí Mariánskeho vŕšku. Uplynulý rok sme na podujatí 



privítali domácu ľudovú hudbu Kmeťovci, po nej pódium patrilo populárnej skupine Vidiek.                   

Na záver sme premietali film  s  tematikou  druhej  svetovej vojny – Boxer a smrť   (3000 úč.). 

      Banícky jarmok je najväčšie podujatie, ktoré KaSS počas roka organizuje. V uplynulom 

roku sa jarmok konal v dňoch 6. – 8. septembra 2019. Návštevníkom sme priniesli kvalitný 

program, ktorý na Námestie J. C. Hronského už tradične prilákal množstvo ľudí. Hlavným 

ťahákom bola legenda slovenskej popmusic Vašo Patejdl s kapelou, taktiež skupina Polemic, 

detských divákov potešil aktuálne najobľúbenejší autor a interpret detských piesní Miro Jaroš, 

a medzi headlinerov patrila aj skupina Dano Heriban Trio, na čele ktorej stojí populárny spevák 

a herec. 35-ty ročník sme tradične otvorili Baníckym sprievodom, v úvode ktorého sa predstavil 

Prievidzský dychový orchester a mažoretky Trend Prievidza z CVČ Prievidza. Program 

slávnostne otvoril  Starohorský banícky spevokol s program Banícke soaré. Predstavila sa aj 

domáca Dychová hudba Prievidžanka a hosťujúca kapela zo slovinského partnerského mesta 

Velenje – Rudarski Oktet. Privítali sme aj skupinu popredných regionálnych hudobníkov The 

Downtown Project 4. Sobotný program otvorilo Divadlo zo šuflíka. Priestor na prezentáciu svojej 

tvorby sme dali aj domácim súborom: SZUŠ XOANA, Big Band zo ZUŠ Nováky a Victory zo ZUŠ 

Ladislava Stančeka v Prievidzi. Alternatívne žánre zastúpili skupiny  ZVA 12-28 Band a The 

Peruns. V sobotu divákov zabávali aj Team Revival z Martina a obľúbený DJ EKG. Nedeľa 

klasicky patrila milovníkom evergreenov. Predstavila sa skupina Galaktic, Necpalanka, Kortina 

a humorista a zabávač Štefan Hruštinec (12 000 úč.)  

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

V ostatnom roku sa ples konal 12. januára 2019 s podtitulom „Diabolská noc“. KaSS hosťom 

ponúkla kvalitný program, honosne zdobené priestory nielen hlavnej sály domu kultúry, ale aj 

priľahlých priestorov a exkluzívne menu, o ktoré sa postaral svetoznámy šéfkuchár pán Marián 

Filo z Reštaurácie Afrodita/Kaštieľ Čereňany spolu so svojim tímom. Hlavným hosťom programu 

bola známa skupina Cigánski diabli na čele so šarmantnou Silviou Šarkőziovou. Večerom 

sprevádzal populárny moderátor Vlado Voštinár. Do tanca hrala hudobná skupina Six Foxes 

Music Band. V programe sa predstavila aj tanečno-akrobatická skupina Argola, hudobná 

dvojica She & Me a DJ Mathias (200 úč.). 

 

Program počas leta na Námestí slobody 

      Na letné mesiace sa tradične časť tímu KaSS „sťahuje“ na Námestie slobody. Našimi 

podujatiami každoročne počas leta oživujeme priestory námestia a prilákame naň množstvo ľudí.  

      Projekt Letná čitáreň sa teší veľkému úspechu u detí a rodičov. Počas pracovných dní sa 

animátorka venuje deťom a pripravuje pre nich rôzne kreatívne aktivity. Minulý rok bola čitáreň 

otvorená v termíne od 8. júla do 8. augusta 2019 (2000 úč.). 

      Pre detského diváka organizujeme aj podujatie Rozprávkové leto na námestí. 

Prinášame divadelné rozprávky v podaní komorných divadiel, ktoré sa vo svojej činnosti 

zameriavajú na tvorbu pre deti. Uplynulý rok sme privítali domácich divadelníkov: Divadlo pri 

kolkárni, Divadelnú spoločnosť a Divadlo Natraky, taktiež „cezpoľných“ – Divadlo na hojdačke 

a Divadlo zo šuflíka (1500 úč.).  

      Piatky sú venované filmom v rámci podujatia Filmové leto na námestí. Každý 

prázdninový piatok prinášame pre divákov populárne filmové tituly (800 úč.). Taktiež sme 

spoluorganizátorom podujatia Bažant Kinematograf (500 úč.).  

      Tradičným prázdninovým podujatím sú aj Prievidzské hody, ktoré sa konajú počas 

augustového víkendu. V roku 2019 sme v sobotu spoluorganizovali aj podujatie Prievidzský 

rínok. Zabezpečovali sme kultúrny program, ktorý pozostával z regionálnych folklórnych súborov 

(FS Marinka, FS Hájiček, DĽH Spod Rokoša, FS Košovan, FS Vrchárka) a speváckych skupín 



(Trávniček, Rozlet, Dúbrava, JaSS, Nádej). Ako nadregionálny hosť sme privítali Ľudovú hudbu 

Muzikanti z Podpoľania. Na druhý deň v nedeľu sme pripravili hodovú prehliadku dychových 

hudieb – Hody pri dychovke. Účinkovali: DH Bojnická kapela, DH Nadličanka a ĽH Borovienka   

(800 úč.).  

      

Podujatia zamerané na zachovávanie zvyklostí a tradícii 

      Samozrejme sa venujeme aj podujatiam zameraným na zachovávanie tradícií a zvyklostí. 

Každoročne usporadúvame nasledovné podujatia: 

Fašiangový sprievod mestom a pochovávanie basy: podujatie organizujeme ako znak konca 

zábavy pred pôstnym obdobím. Sprievod masiek ide z Námestia slobody až do KD Necpaly, kde 

je do polnoci pripravená zábava. O polnoci sa symbolicky pochová Pani Basa. V sprievode 

účinkujú: DFS Malý Vtáčnik, FS Vtáčnik, FS Senior Vtáčnik a obyvatelia Necpál zo združenia 

FanNecpaly (300 úč.).  

Pálenie Moreny: zvyky spojené s vítaním jari, účinkujú: DFS Malý Vtáčnik (150 úč.).  

Stavanie mája: účinkujú: DFS Malý Vtáčnik, FS Vtáčnik a FS Senior Vtáčnik (200 úč.) 

Blší trh 4x: podujatie venované všetkým zberateľom, milovníkom vintage a retro kúskov, 

organizujeme niekoľko krát do roka a teší sa veľkej návštevnosti, či už zo strany predajcov, ale aj 

návštevníkov (1800 úč.). 

Nedeľa s rozprávkou: obľúbené  podujatie  pre  rodiny s deťmi, organizované poslednú nedeľu 

v mesiaci, prináša interaktívne divadelné predstavenie, doplnené o tvorivé dielničky (315 úč.) 

V mesiaci október podujatie alternuje s Halloween párty pre deti (120 úč.) .  

Mikulášsky sprievod anjelov a čertov: vianočné obdobie začína v meste Prievidza príchodom 

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

Uplynulý rok sme pripravili nasledovný program: Divadlo Zábavka rozprávka Alica v krajine 

Vianoc, Sokoliarska skupina Aquila s ohňovou šou Anjeli a čerti, nechýbalo množstvo sladkostí 

pre všetky deti (1500 úč.). 

Vianočné trhy: o kultúrny program sa postarali domáce zoskupenia, či kolektívy detí z vybraných 

prievidzských škôl (200 úč.). 

Silvester na námestí: veselá rozlúčka so starým rokom a vítanie nového roka 2020 v centre 

mesta. Dopoludnia zabíjačka na Námestí slobody, počas ktorej do tanca a spevu hrala hudobná 

skupina Duo Band. O večernú diskotéku sa postaral DJ Miňo (1000 úč.).  

Pietne podujatia: Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti oslobodenia mesta Prievidza (150 

úč.), Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti výročia SNP (170 úč., účinkoval Prievidzský 

dychový orchester) Deň bielych ruží (60 úč., účinkoval Spevácky zbor Kahanec). 

 

Podujatia pre dôchodcov – denné centrá  

 

      Tradične organizujeme kultúrne podujatia pre členov a členky denných centier na  území 

mesta  Prievidza pri príležitostiach: MDŽ, Deň matiek, Mesiac úcty k starším, Vianočný program 

(1400 úč.). Za účasti vedenia mesta  a poslancov MsZ je vždy pripravený bohatý kultúrny program 

spojený s malým občerstvením.  

      Možno spomenúť i mnohé iné cyklické podujatia pod taktovkou KaSS alebo v spolupráci 

s inými  organizátormi,  ktoré sa každoročne tešia veľkej obľube: Filmový festival Jeden svet 

(2280 úč.), približujúci aktuálnu svetovú problematiku z rôznych oblastí, Divadlo „A“ a Shanti 

premiéra komédie „Lakomec“ (280 úč.), organizované divadelné predstavenie pre školy na motívy 

Carla Goldoniho „Škriepky“ (200 úč.), Noc divadiel (155 úč.), Zimné slávnosti a príchod Mikuláša 

do Domu kultúry (2040 úč.), Deň Prievidze (100 úč.) či podujatie venované práve ľudom 

pôsobiacich v oblasti kultúry  za  ich  prínos v oblasti  umenia - Kultúra 2018 (180 úč.) a slávnostné   



oceňovanie  ľudí   a   kolektívov,   ktorí   sa    zaslúžili  o rozvoj  mesta  Prievidza a jeho  obyvateľov,  

majú  zásluhy  na  jeho zveľaďovaní a propagácii na spoločenskom podujatí Prievidzský anjel 

(180 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. Mrzí nás, že Prievidžania sú ochudobnení o ponuku kultúrneho fenoménu 

posledných rokov - muzikály. Z dôvodu menších rozmerov pódia a nižšieho počtu sedadiel 

v sále sa všetky atraktívne muzikálové tituly, hlavne z dielne režiséra a tanečníka Jána 

Ďurovčíka, realizujú v Bojniciach.  

 Uskutočnili sme 24 programov s návštevnosťou 13 550 divákov. Pre detského diváka sme 

zrealizovali 11 predstavení pre 4320 úč. Medzi  najpopulárnejšie tituly patrili: Dobrodružstvá 

Mydlinky a Bublíka v Bublilandu (280 úč.), jedno z najzábavnejších a nezvyčajných detských 

predstavení, kde hlavní hrdinovia sú mydlové bubliny; populárne hudobno-tanečné predstavenia 

v podaní „Smejka a Tanculienky“ (2 predstavenia pre 610 úč.), či organizované divadelné 

predstavenia pre žiakov základných škôl 8x (3430 úč.). Pre mládež a dospelého diváka sme 

uskutočnili  13 predstavení pre  9230 úč.: 

- Amanda a Gus: divadelná komédia, účinkovali: Zita Furková, František Kovár (260 úč.). 

- Valentín s Máriou Čírovou: koncert populárnej speváčky s kapelou spojený s rautom (250 úč.) 

- Kubo: muzikálové spracovanie divadelnej hry, oslava slovenského folklóru a vzdanie  holdu 

velikánovi filmovej a divadelnej scény, Jozefovi Krónerovi (340 úč.) 

- Bosé nohy v parku: divadelná komédia, účinkovali: Lucia Hurajová, Marek Majeský, Marta 

Sládečková, Štefan Kožka (340 úč.) 

- Ťapákovci: divadelná hra na motívy tragikomického príbehu slovenskej rodiny zo začiatku 

20.storočia, pre veľký záujem boli dohraté 2 predstavenia (735 úč.) 

- motivačná prednáška Pavla Hiraxa Baričáka (330 úč.) 

- Alexandrovci European Tour 2019: nezabudnuteľná formácia z Ruska bola minulý rok opäť 

na turné, Prievidza nemohla chýbať (4000 úč.) 

- Môj dobrý kamarát: divadelná komédia, účinkovali: Lukáš Latinák, Ady Hajdu, Zuzana 

Konečná, Anikó Vargová (240 úč.) 

- Kandráčovci Šalené turné: Koncert populárnej skupiny z východného Slovenska s hosťami 

(1700 úč.) 

- Na plné coole: večer s českým zabávačom Zdeňkom Izerom (175 úč.) 

- Poslední hrdinovia: divadelná komédia, hrali: Jozef Vajda, Gabriela Dzuríková, Viktor Horján, 

Lujza Garajová Schrameková (160 úč.) 

- Šansóny a iné piesne: koncertné turné Richarda Müllera a jeho hostí Michaela Kocába                      

a Ondřeja Soukupa (700 úč.) 

     

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

uskutočnenia vystúpenia v rámci koncertného turné Richarda Műllera „Šansóny a iné piesne“ 

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 2019 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 2019: 

 

 

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 2019 bolo uskutočnených 12 reprezentačných výstav, na ktorých sa 

zúčastnilo 710 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 „Čipka a obraz“ (2/2019), 

„Jarný aspekt“ (3/2019), „Natália Glowacka“ (4/2019), „Renáta Vogl“ (5/2019), „Výtvarná 

Prievidza“ (10/2019), „Mozaika života“ (12/2019) a iné. 

 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 využívalo v roku 2019 na realizáciu predstavení i priestory kinosály z dôvodu 

obsadenosti alebo nedostatočnej kapacity priestorov v Dome kultúry, možno spomenúť:  

organizované výchovné koncerty pre školy, Talkshow Zdeňka Izera, prenajímalo priestory na 

uskutočnenie viacerých Talkshow Mária Šmýkala, talkshow Sunday session na cestách a iné. 

 

 

Objekt  

Skúšky súborov  

za rok 2019 

Pravidelné stretnutia 

kluby, krúžky za rok 2019 

Prenájmy, podujatia  

za rok 2019 

Rozhlasové  

relácie  

počet skúšok  

počet 

účastníkov  

počet 

stretnutí  

počet 

účastníkov  

počet 

podujatí 

počet 

účastníkov počet vysielaní 

KD Malá Lehôtka 70 763 46 435 35 2463 36 

KD Veľká Lehôtka  187 1882 53 1106 30 2762 51 

KD Hradec  45 491 156 1269 33 2566 84 

KD Necpaly - - 162 4452 48 5327 - 



 III. Mestská knižnica Mikuláša Mišíka 

 

 Zámer:  Uchovávanie a prezentácia nehmotného kultúrneho dedičstva, uspokojovanie 

informačných, vzdelávacích a rekreačných potrieb verejnosti. 

 

 

       Mestská knižnica aj počas roka 2019  ponúkala  bezpečné prostredie, priestorové                         

a technické zázemie za účelom získavania informácií pre všetky vekové kategórie občanov, 

sprístupňovala  a vypožičiavala knižničný fond voľne, absenčne a prezenčne, pomocou databáz 

a ďalších zdrojov.  

    Knižnica zabezpečuje slobodný prístup k informáciám, napomáha uspokojovaniu 

kultúrnych, informačných, vzdelávacích potrieb. Podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný 

rozvoj. Poskytuje informácie, poradenstvo a ďalšie knižničné služby širokej verejnosti bez 

rozdielu vo všetkých oblastiach života. 

    Všetko toto realizuje so zreteľom na komunitu obyvateľov troch veľkých sídlisk na ktorých 

má svoje pobočky. 

    V roku 2019 patrili medzi najpožičiavanejších a najčítanejších autorov Dominik Dán, 

Michael Hjorth, Robert Galbraith, Robert Bryndza, Camilla Läckerberg, Jana Pronská a Jo Nesbo. 

Z regionálnych autorov zarezonovali autori ako: Peter Šloser, Lenka Gahérová, Jaroslav Perniš, 

Miroslava Ábelová či Vanda Rozenbergová. 

    Mestská knižnica za hodnotené obdobie eviduje 2019 čitateľov, z toho je 1444 detí                      

do  15 rokov, 31 mládež vo veku 14-18 rokov a 544 dospelých čitateľov. 

    V uplynulom roku si do pobočiek knižnice našlo cestu celkovo 15 786  návštevníkov.    

Z uvedeného bolo 6617 detských návštevníkov knižnice a 2476 detí navštívilo študovňu. Dospelí 

čitatelia zavítali do knižnice v počte 4358 návštev a 2335 bolo návštev študovne.  

    Celkový počet výpožičiek bol zaznamenaný v počte 44 306, z toho 15 766 prezenčných 

výpožičiek 26 148 absenčných výpožičiek a  2 392 výpožičiek časopisov.       

     V priebehu roku 2019 bolo zakúpených 205 ks novej literatúry rôznych žánrov a  302 ks 

dostala mestská knižnica darom. Počet titulov odoberaných periodík bol 22.  

    Knižnica aj v roku 2019 zorganizovala a zabezpečila kultúrne, spoločenské a vzdelávacie 

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

informačnú výchovu a iné) v celkovom počte 235 podujatí pre 4855 návštevníkov. 

 

      V roku 2018 sme sa uchádzali aj o podporu z grantových programov FPU. Podarilo sa 

nám uspieť v dvoch programoch.  Úspešní  sme  boli  v programe na nákup kníh. Uspeli sme aj 

v programe s infraštruktúrou. Tu sme sa uchádzali o financie na obnovu interiéru všetkých troch 

pobočiek. Úspešnosť grantu nám umožnila renováciu interiéru všetkých troch pobočiek knižnice, 

ktorú sme dokončili v auguste roku 2019. Kvalita vizualizácie prispela nemalou mierou k získaniu 

finančných prostriedkov, a tým aj k jej úspešnej realizácii. Precízne navrhnutá vizualizácia 

dosiahla v konečnom štádiu u používateľov wov, alebo fíha faktor, kedy sa spája inšpiratívny 

priestor s mysľou používateľov a oživuje tak ducha inštitúcie.  Výsledok interiérového dizajnu 

všetkých   troch   pobočiek   Mestskej   knižnice   MM  v  KaSS v Prievidzi  je  zaujímavý, pestrý 

a moderný a dokresľuje tak víziu našej knižnice. Interiér je navrhnutý s citom a prihliada aj na 

efektívne využitie priestoru i na estetickú funkciu. Realizácia tak vyústila do príjemného, 

presvetleného a moderného pracoviska.  

    V marci sme sa zapojili do celoslovenského podujatia Noc sa Andersenom. Podujatia sa 

zúčastnili  deti  so  ZŠ   Dobšinského. Vzácnym hosťom bola  aj  primátorka   mesta   Prievidza 

p. Katarína Macháčková.  Deti si užili aj stretnutie s čoko chalanom Maťom Danišom. Zoznámili 

sa s hrdinami a príbehom jeho  knihy “O chlapcovi, ktorý hľadal vôňu čokolády“. Toto podujatie 



bolo pre deti odmenou za celoročnú aktivitu, ktorú vyvíjali v spolupráci s našou pobočkou na 

Zapotôčkoch.  

       Rovnako sme sa zapojili aj do celoslovenského podujatia „ Deň ľudovej rozprávky“ pri 

príležitosti oslavy narodenín najväčšieho slovenského rozprávkara P. Dobšinského. Na 

pobočkách knižnice sa v doobedňajších hodinách stretlo v knižnici veľmi veľa rozprávkových 

bytostí. Podujatia sa zúčastnili napríklad na pobočke Zapotôčky všetky deti zo ZŠ Dobšinského 

na prvom stupni.  

      V mesiaci marec sme zrealizovali besedu s tvorcom kníh aj pre deti Marošom 

Andrejčíkom.  Dozvedeli sme sa ako  vzniká  kniha, čo  rád čítal, aj či rád chodil do školy. Žiaci 

4. ročníka ZŠ Dobšinského si stretnutie s pánom spisovateľom užili. 

      Počas prázdninových mesiacov navštívila pobočku knižnice v CVČ na Kopaniciach 

regionálna autorka Lenka Gáherová. Strávila spolu s deťmi, ktoré boli v dennom tábore, 

príjemné chvíle a zhovárali sa o tom, čo autorka plánuje vydať, čo má napísané a samozrejme aj 

o tom, ako vzniká kniha. Pani spisovateľka predstavila deťom aj svojich knižných zvieracích 

hrdinov naživo. A tak sme sa spoznali psíkov Mášu a Lily. 

      Vo  vianočnom  čase   sa   naša   knižnica   spolu  s  deťmi  so  ZŠ  a  MŠ  Dobšinského 

a Malonecpalská zapojila do prekrásnej vianočnej výzvy -  Vianočná pošta. S množstvom ľudí, 

ktorí sa prihlásili, sme vytvorili krásne odkazy a aj osobné príbehy na pohľadniciach, či listoch. 

Tieto budú robiť radosť starkým v zariadeniach pre seniorov. Rozšírili sme tak komunitu ľudí 

spojených v OZ Pohodovo. A veríme, že mnohým starkým sme spravili krajšie Vianoce.  

      V mesiaci december sme pre detských čitateľov pripravili besedu so spisovateľom 

Júliusom Belanom,  autorom kníh pre deti a mládež. On sám o písaní pre deti hovorí: "Písanie 

rozprávok beriem ako poslanie a verím, že aj prostredníctvom nich dokážem na detských tvárach 

vyčarovať úsmev, dačo užitočné im v príbehoch dať a samozrejme ich viesť k dobru a čítaniu." 

Nuž, zažili sme pestré dopoludnie. 

      Počas decembra 2019 sme sa s chuťou zapojili do adventných čítaní. V prekrásnej 

atmosfére nastávajúcich vianočných sviatkov sme si sadli ku knihám. Čítania sa konali                   

od 2.12.2019 do 20.12.2019. Samotných čítaní sme na všetkých troch pobočkách uskutočnili 21. 

Celkový počet detí, ktoré sa zapojili do čítaní, bolo 350. Navštívil nás aj Mikuláš so svojimi 

pomocníkmi, a keďže sme celý rok poslúchali, dostali sme aj sladké odmeny. Adventné obdobie 

bolo aj príležitosťou privítať v našich radoch nových, malých a milých čitateľov. Postarala sa o to 

pani Písmenková,  ktorá ich pasovala za čitateľov. A tešila sa z ich šikovnosti. Skrátka a dobre, 

prežili sme krásne, sviatočné obdobie v spoločnosti písmeniek a kníh. 

      Cennými v práci s používateľom sa stali stretnutia na pobočke Domu kultúry so žiakmi 

Spojenej školy internátnej v Prievidzi. Tu sa stretáva skupina detí zdravotne znevýhodnených. 

Obľúbili si pobočku našej knižnice a chodia si na stretnutia  rozvíjať nielen svoje čitateľské 

zručnosti. Stretnutia v našej knižnici s nimi sú vzájomne povzbudzujúce a motivujúce k ďalšej 

činnosti.    

      Zvýšená pozornosť je venovaná práci so seniormi v pobočke CVČ na Kopaniciach, kedy 

podujatia a stretnutia smerujeme na klub seniorov, ktorý sa v budove CVČ stretáva.  

 

       Okrem podujatí, ktoré sme vymenovali, realizovali sme aj čiastkové podujatia na 

jednotlivých pobočkách. Za spomenutie stoja aj nasledujúce podujatia: Pitva knihy, Bojnickí 

búbeli, Pasovanie za čitateľov, Analfabeta Negramotná, Čítam si sám, Nezbedy školáka 

Šuška, Deň úsmevu, Očarení čítaním, Útek, O snehuliakovi s horúcim srdcom, Vzdialenosť 

medzi mnou a čerešňou, O chlapcovi, ktorý spadol z neba, Vianočné ladenie....  

   

       Hlavnou úlohou a cieľom knižnice  je uspokojovanie potrieb obyvateľov v pôsobnosti 

pobočiek mestskej knižnice v oblasti kultúrneho vyžitia, voľnočasového 



samovzdelávania,  využívania prístupu k informáciám, taktiež v oblasti poskytovania kvalitných 

knižničných služieb, ponuky podujatí a moderného priestorového riešenia s adekvátnym 

vybavením. 

Činnosť Knižnice Mikuláša Mišíka v roku 2019: 

 

   

Pobočka Zapotôčky 

 

Deti 

 

Dospelí 

 

Spolu 

Počet výpožičiek – kníh 
(absenčne, prezenčne) 10622 8800 19422 

Počet výpožičiek – periodiká 
(absenčne, prezenčne) 

2120 1850 3970 

Počet zaregistrovaných čitateľov 677 175 852 

Počet návštevníkov 4749 2694    7463 

 

  

Pobočka Kopanice 

 

      Deti 

 

Dospelí 

 

Spolu 

Počet výpožičiek – kníh 
(absenčne, prezenčne) 3952 6036 9988 

Počet výpožičiek – periodiká 
(absenčne, prezenčne) 

331 1818 2149 

Počet zaregistrovaných čitateľov 315 186 501 

Počet návštevníkov 2303 1926    4229 

 

 

 

Pobočka Dom kultúry 

 

Deti 

 

Dospelí 

 

Spolu 

Počet výpožičiek – kníh  
(absenčne, prezenčne) 2579 4500 7079 

Počet výpožičiek – periodiká  
(absenčne, prezenčne) 

52 1638 1690 

Počet zaregistrovaných čitateľov 483 183 666 

Počet návštevníkov 2021 2073    4094 

  

 

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. V rámci FK' 93 sa 

uskutočnilo 102 projekcií s návštevnosťou 2693 divákov. Počet členov filmového klubu     je 175 

a priemerná  návštevnosť  bola 26 divákov.  Okrem  filmovej  klasiky a  alternatívnych  diel  sme 

v roku 2019 pripravili pre filmových nadšencov opäť skvelé filmové prehliadky žánrovo plné 

pestrých filmov, ktoré sú divácky atraktívne ako: 

•  SCANDI: Hneď začiatkom roka filmové festivaly odštartovala škandinávska filmová produkcia 

festivalom Scandi s výberom najnovších filmov z Dánska, Švédska, Nórska a Fínska : Goliáš, Amatéri, 

Hranica, Woman at War , (152 úč.). 

• Creme de la Creme : v marci  do Prievidze už po druhýkrát zavítal  týždeň francúzskeho filmu,                 

to najlepšie z francúzskej kinematografie, odpremietané boli filmy: Bojovníčky Slnka (Francúzsko 201, 

Prípad SK1, Prísľub úsvitu, (180 úč.) 



• Febiofest 2019: ďalší ročník Medzinárodného festivalu filmových klubov po prvý raz zvolil tému, ktorá 

bola leitmotívom programu s vyše stovkou zahraničných a slovenských filmových noviniek: Punk je 

hneď, Útek, Oni a Silvio, (55 úč.). 

• CINE VITAJ: vznikla zo spoločnej iniciatívy mediálnej spoločnosti Film  Europe a Talianskeho 

kultúrneho inštitútu a ponúknuť tak milovníkom filmu aj talianske filmové lahôdky. Program bol 

zameraný na najväčších talianskych umelcov výtvarného  umenia - Raffaello: Pán maľby                          

Caravaggio – Duša a krv, Leonardo da Vinci: Génius v Miláne, (124 úč.). 

• Be2Can 2019: výberová prehliadka prvotriednych festivalových filmov dorazila v októbri  opäť                

do Prievidze. Nadšenci audiovizuálneho umenia sa mohli tešiť na štyri filmy z troch najvplyvnejších 

festivalov v Berlíne, Benátkach a Cannes, ( 150 úč.). 

 

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

príležitosti Prievidzských hodov. Členovia sa zúčastnili sobotného programu Prievidzských hodov 

– Prievidzský rínok na Nám. Slobody. Pre všetkých zúčastnených bolo pripravené spoločné 

posedenie s občerstvením v reštaurácii U Floriána v Prievidzi.  

 

 

 V.  Propagačná činnosť  
 

Zámer: Prezentácia činnosti Kultúrneho a spoločenského strediska a jej dostupnosť             

pre širokú verejnosť. 

 

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

regionálneho informačného servera www.prievidza.sk, spravodajského  portálu www.codnes.sk, 

www.vyhodnevmeste.sk, televízie RTV Prievidza, BETA rádia  a  Rádia WOW, regionálnej 

tlače  MY Hornonitrianske noviny. Naďalej využívame silu  sociálnych   sietí a pokračujeme v 

rozširovaní počtu našich odberateľov na instagrame, kde ich počet  stúpol  na  456  ľudí čo je 

nárast oproti predchádzajúcemu roku o 65%. 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  5700.  Súhrnné  demografické  údaje  o   ľuďoch, 

ktorým  sa  páči  naša stránka,  na   základe informácií o veku a pohlaví, ktoré uvádzajú vo svojich 

používateľských profiloch sa od predchádzajúceho roku nezmenil a je teda 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 92  ks grafických návrhov pre tlač, 

• zabezpečili sme tlač 305 druhov materiálov v celkovom náklade 26 982 ks 

v štruktúre:  vizitky, tabuľky – 10 druhov v náklade 1907 ks, 10 druhov tlačív v náklade 

5170 ks, 8 druhov pozvánok v náklade 1520 ks, 135 druhov letákov a plagátov v počte 

3982 ks, 3 druhy diplomov, certifikátov v náklade 112 ks, 260 druhov kópii, a digitálnej 

tlače v počte 20 670 ks, 

• na 31 plagátovacích plochách na území mesta bolo v rámci našej činnosti vylepených  19 

658 ks plagátov. 

 

 

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


 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 2019 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 38 nových kostýmov a doplnkov ku kostýmom. 

Z toho tvorí vlastná výroba 8 kostýmov a 30 ks bolo zakúpených.   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 2019 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, 

• odborná  prehliadka a skúška  elektrického  zariadenia a  bleskozvodu  bola  vykonaná   

v objekte KD Malá Lehôtka, KD Veľká Lehôtka, KD Hradec. 

• 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, 

• revízia scénického a pracovného osvetlenia a ovládanie opony na javisku v divadelnej 

sále, 



• revízia elektr. ovládania  sedačiek v hľadisku divadelnej sály ako aj revízia automatickej   

zvisle   posuvnej  brány   v priestore za javiskom  slúžiacom  na  vykládku a nakládku kulís 

a iného mobiliáru, 

• odborná prehliadka a opakovaná úradná skúška zdvíhacej plošiny a motorických 

javiskových ťahov, 

• odborná prehliadka a funkčné zaťažkávacie skúšky ručne vyvážených javiskových 

ťahov, 

• generálny servis a údržba vzduchotechniky a klimatizačných jednotiek. 

 Pracovníci útvaru technickej prevádzky počas roka vykonávali bežné montážne                         

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

vo všetkých objektoch KaSS.  

  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. Aj napriek snahe a preventívnym opareniam sme v priebehu roka opätovne   realizovali  

prečistenie kanalizačnej jednotky a upchatého odpadu na toaletách v Kine Baník a zároveň sme 

zrealizovali aj výmenu niektorých poškodených dažďových zvodov vzhľadom k tomu, že voda 

stekala po stene budovy a poškodzovala jej fasádu.  

 V mesiaci marec sme opakovane robili opatrenia a opravovali na objekte KD Hradec časť 

plochej strechy, cez ktorú počas silných dažďov voda neustále preteká do interiéru a  poškodzuje 

majetok.  

 Po opakovaných problémoch na zastaranej ústredni elektronickej zabezpečovacej 

signalizácie sa nám prostredníctvom kapitálového transferu v hodnote takmer 4 000,00 € podarilo 

zrealizovať jej náročnú výmenu. Zároveň za účelom zvýšenej kontroly, monitorovania a obsluhy 

EZS bol systém doplnený aj o sieťové pripojenie s možnosťou kontroly na diaľku prostredníctvom 

PC a mobilného telefónu. 

 Rekonštrukcii resp. výmene sa nevyhla ani dlhodobo problémová elektronická požiarna 

signalizácia, slúžiaca na včasnú detekciu požiaru a informovanie obsluhy. Zrealizovať jej výmenu 

a uviesť do funkčnej prevádzky sa nám ju podarilo v mesiaci máj. 

   V  priebehu  mesiacov  apríl  až   máj   sa   nám   podarilo   uskutočniť  náročnú  obnovu 

a modernizáciu troch našich pobočiek Knižnice M. Mišíka. Ešte pred samotnou realizáciou sme 

svojpomocne s vlastnými personálnymi a technickými kapacitami vypratali priestory, uskladnili 

knihy a technické vybavenie. Odpad, nadbytočné a už nepotrebné veci boli odvezené na zberný 

dvor. Po ukončení všetkých stavebných úprav, vyspravení omietok, vymaľovaní, tapetovaní  boli 

priestory knižníc vybavené  novými knižnými regálmi a  kompletne novým interiérovým nábytkom, 

počnúc od obslužných pultov, taburetiek, stolov, stoličiek, kobercov a ďalšieho mobiliáru. Po 

záverečnom uprataní a zoradení kníh dostali priestory novú finálnu podobu.  Modernizáciu 

interiéru   knižníc   sme   realizovali  v rámci    projektu   „ Moderná    knižnica  – vstupná  brána 

k poznatkom“, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Projektom sme chceli 

dosiahnuť poskytovanie kvalitnejších služieb v kvalitnejších priestoroch pre knižničnú činnosť, 

záujmovo umeleckú činnosť, voľnočasové aktivity ako aj príjemné zázemie pre našich čitateľov, 

čo bolo hlavným cieľom projektu.  

 Vzhľadom  k  havarijnému  stavu  výmenníkovej  stanice a vykurovacieho systému, jednak 

v dôsledku zlého technického stavu ako aj  dlhodobého fyzického opotrebenia sme v mesiaci 

september realizovali za takmer 20 000,00 € rozsiahlu rekonštrukciu tejto výmenníkovej stanice, 

ako aj  vykurovacieho systému v objekte Dom kultúry. 



  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 častejšie  monitorovanie  

priestranstva. V nadväznosti na tieto skutočnosti pravidelne riešime opravy poškodených 

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.  

 Z toho  istého  dôvodu  a  opakovaného   poškodzovania   okrasných   drevín   a   kvetín 

v exteriérových kvetináčoch pred budovou DK, sme v mesiaci máj  zrealizovali ich úpravu, a to 

vyčistením, odvozom odpadu, výsadbou nových drevín a kvetov ako aj  iných  prác s tým 

súvisiacich,  čím sme chceli dosiahnuť  ich estetický vzhľad.  

 Priebežne počas roka sme dokupovali  drobný inventár, gastro inventár ako  aj  všeobecný 

materiál na základe požiadaviek a finančných možností do všetkých zariadení v správe KaSS. 

 Pre DK Prievidza bolo zakúpených 220 ks elastických bielych návlekov na banketové 

stoličky,  vymedzovacie stĺpiky resp. mobilné zábrany z nehrdzavejúcej ocele slúžiace nielen na 

vymedzenie priestoru ale aj na usmernenie pohybu osôb v objekte. Na schodoch k pódiu na 

Námestí slobody bolo nainštalované zábradlie a opravená časť podlahy. Ďalej sme zakúpili led 

svetelné reťaze, prezentačné stojany vhodné k navigovaniu osôb a pod. ako aj  rôzny dekoračný 

materiál. Vzhľadom  k častým akciám spoločenského charakteru sme pre KD  Malá Lehôtka 

dokúpili zostavu kuchynských skriniek a pracovnú dosku.  

 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. Deň polície, 

ozbrojených a záchranných zložiek, Rozprávky na zámku, Festival DOBROTA na Námestí 

slobody, lampiónový sprievod na námestí. Technickým zabezpečením sme participovali  i  na  

podujatiach  pre  Regionálne    kultúrne    centrum,    Gymnázium   Vavrinca B. Nedožerského, 

CVČ Spektrum Prievidza, pre spoločnosť BROSE pri príležitosti otvorenia novej pristávacej dráhy, 

olympiáda pre seniorov a pre mnoho iných.  

 Možnosť bezodplatného užívania priestorov DK resp. symbolického nájomného počas 

celého roka 2019 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.  

  Vďaka priestorovým možnostiam, veľmi dobrému technickému zabezpečeniu                                    

ako aj možnostiam prispôsobiť podujatia finančným možnostiam a predstavám zákazníka, sme 

priestory Domu kultúry v roku 2019  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 83 podujatí a cestu do KaSS si našlo 20 525 návštevníkov a 268 stretnutí 

súkromných, právnických osôb, združení a pod. za účelom konania rôznych prezentácií, školení 

a prednášok s účasťou 4650 návštevníkov. Spomedzi veľkého počtu podujatí môžeme 

spomenúť: Reprezentačný ples GVBN v Prievidzi, Fantastic Elko PD festival moderného tanca, 

Pedal Steel Guitar Session: 7. ročník  podujatia  s  hlavným  hosťom  Lukášom  Adamcom, MŠHK 

mládež Prievidza stretnutie hokejovej mládeže s J. Lašákom, organizované divadelné 

predstavenie „Čo sa sníva trpaslíkom“ pre zamestnancov spoločnosti COOP Jednota, ZUŠ 

L.Stančeka 80. výročie založenia školy, MŠ Benického rozlúčka s predškolákmi, Regionálne 

kultúrne centrum a podujatia Divadelná Prievidza, Thalia 2019, Mládež spieva, CVČ Spektrum 

Prievidza 1. ročník medzinárodného folklórneho festivalu, oslava 60. výročia založenia, SOŠOaS 

kultúrny program pri príležitosti 100. výročia založenia, Elko EXPO 2019, zasadnutia MsZ, 

benefičný koncert Úsmev ako dar, stužkové slávnosti študentov Gymnázia V.B. Nedožerského 

v Prievidzi, Obchodnej akadémie, MŠ Benického vianočný program, DFS Vtáčnik vianočné  

koncerty. 

 

Prehľad  činnosti Kultúrneho a spoločenského strediska za rok 2019 

 

 

Názov  počet  podujatí/stretnutí počet účastníkov  

Podujatia  92 37 570 

Prenájmy 

Pravidelné stretnutia kluby, krúžky  890 43 270 

Dovážaná kultúra  24 13 550 

Skúšky súborov 530 7 170 

Filmový klub'93  102 2 693 

Mestská galéria Art Point  12 710 

Mestská knižnica M. Mišíka - návštevníci - 15 786 

Mestská knižnica M.Mišíka - čitatelia - 2 019 

Mestská knižnica M.Mišíka - podujatía 235 4 855 

SPOLU: 1 885 127 623 

 

 

Poznámka:  

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

- prenájmy- v počet započítané všetky prenájmy fyzických, právnických osôb, pravidelné stretnutia klubov, krúžkov 

vo všetkých objektoch KaSS (DC, Urbariáty, volebné výbory, 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. Zahŕňala aj zabezpečenie 

ucelenej rozpočtovej, účtovnej, mzdovej, personálnej, správnej a administratívnej agendy, ktorá 

podporuje plnenie výsledkov KaSS. 

 V rámci skvalitnenia práce KaSS a rovnako aj zvyšovania úrovne spoločenských podujatí 

v okresnom meste Prievidza navrhujeme, aby sa mesto zaoberalo vybudovaním tanečnej sály 

ako prístavby Domu kultúry, nakoľko priestor súčasnej divadelnej sály na tanečné a spoločenské 

podujatia je vzhľadom na priestorové možnosti kapacitne nepostačujúci. 

     Z dôvodu  častého  prerábania  sedenia  v  divadelnej  sále,  tzn.  opakovaná  demontáž 

a následne montáž sedadiel, za účelom vytvorenia priestoru na stolovanie ako aj tanečného 

parketu pre hostí počas spoločenského podujatia, sú sedadlá a príslušná mechanika v zlom 

technickom stave, čo spôsobuje nekomfortné a nepohodlné sedenie hostí na našich podujatiach. 

    Jedným z ďalších dôvodov je aj fakt, že divadelná sála zmenená na tanečný parket nás 

značne  obmedzuje  v ďalšej činnosti. Jej kompletná premena – demontáž a montáž, vynášanie 

a uskladnenie ťažkých sedadiel, neustále prenášanie stolov a stoličiek po schodoch je fyzicky 

náročné, čo  uberá  energiu  zamestnancom, ktorí  by tento čas a silu mohli využiť efektívnejšie 

a zmysluplnejšie na zvýšenie úrovne kultúrno-spoločenských podujatí. 

     Našim zámerom je vyjsť v ústrety a pokryť tak dopyt všetkých žiadateľov o prenájom 

priestorov a zorganizovanie kultúrno-spoločenského podujatia, hlavne počas exponovaných 

mesiacov september až marec, rovnako ako vytvoriť príjemné a pohodlné sedenie pre našich 

klientov a hostí, ktoré zlepší celkový dojem a zážitok z návštevy nášho zariadenia. 

 

Tabuľková časť:  

 

 

Príjmy celkom: 728 151 792 222 838 325

r. 2018

Pod- FK

prog- EK

ram v € v  € v  € v  €

1 2 3 4

1 PROGRAM 11:     Kultúra 817 054 728 151 792 222 838 325

2 v NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU: 327 088 200 650 200 650 247 305

3 tom: GRANTY A TRANSFERY 489 966 527 501 591 572 591 020

4 NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU: 804 554 724 251 768 322 814 877

5 212 0 73 655 65 150 65 150 71 589

6 212 3 72 099 64 300 64 300 69 483

7 212 4 1 556 850 850 2 106

8 223 0 203 965 128 000 128 000 170 393

9 223 1 203 965 128 000 128 000 170 393

10 292 0 49 468 7 500 7 500 5 323

11 292 27 Iné 49 468 7 500 7 500 5 323

12 312 0 477 466 523 601 567 672 567 572

13 312 7 Z rozpočtu obce 452 466 498 601 542 672 542 572

14 Banícky jarmok 25 000 25 000 25 000 25 000

15 322 0 12 500 3 900 23 900 23 448

16 322 5 Z rozpočtu obce 12 500 3 900 23 900 23 448

rok 2019

Z prenaj.zariad. a náradia

Rozpočet po 

úpravách
Skutočnosť k 31.12.

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

Skutočnosť

Platby z predaja služieb

Schválený 

rozpočet



 

Príjmy v členení podľa podporných programov: 0 0 0

728 151 792 222 838 325

r. 2018

Pod- FK

prog- EK

ram v € v  € v  € v  €

1 2 3 4

1 PROGRAM 11:     Kultúra 817 054 728 151 792 222 838 325

2 v NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU: 327 088 200 650 200 650 247 305

3 tom: GRANTY A TRANSFERY 489 966 527 501 591 572 591 020

4 1 Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru 647 574 601 870 658 591 696 494

5 NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU: 647 574 601 870 658 591 696 494

6 212 0 52 059 48 650 48 650 49 228

7 212 3 50 503 47 800 47 800 47 122

8 212 4 1 556 850 850 2 106

9 223 0 198 006 123 500 123 500 165 054

10 223 1 198 006 123 500 123 500 165 054

11 292 0 6 268 7 500 7 500 3 823

12 292 27 Iné 6 268 7 500 7 500 3 823

13 312 0 382 241 418 320 455 041 454 941

14 312 7 Z rozpočtu obce 357 241 393 320 430 041 429 941

15 Banícky jarmok 25 000 25 000 25 000 25 000

16 322 0 9 000 3 900 23 900 23 448

17 322 5 Z rozpočtu obce 9 000 3 900 23 900 23 448

18 2 Knižnice 98 724 60 875 65 117 66 490

19 NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU: 98 724 60 875 65 117 66 490

20 223 0 2 876 2 300 2 300 2 173

21 223 1 2 876 2 300 2 300 2 173

22 292 0 43 200 0 0 1 500

23 292 27 Iné 43 200 0 0 1 500

24 312 0 52 648 58 575 62 817 62 817

25 312 7 Z rozpočtu obce 52 648 58 575 62 817 62 817

26 3 Podpora kultúrnych domov 70 756 65 406 68 514 75 341

27 NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU: 70 756 65 406 68 514 75 341

28 212 0 21 596 16 500 16 500 22 361

29 212 3 21 596 16 500 16 500 22 361

30 223 0 3 083 2 200 2 200 3 166

31 223 1 3 083 2 200 2 200 3 166

32 312 0 42 577 46 706 49 814 49 814

33 312 7 Z rozpočtu obce 42 577 46 706 49 814 49 814

34 322 0 3 500 0 0 0

35 322 5 Z rozpočtu obce 3 500 0 0 0

rok 2019

Skutočnosť

Ostatné príjmy

Transfery na rovnakej úrovni

Príjmy z vlastníctva

Z prenaj.budov a objektov

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Ostatné príjmy

Transfery na rovnakej úrovni

Kapitálové transfery na rovnakej úrovni

Transfery na rovnakej úrovni

Kapitálové transfery na rovnakej úrovni

Platby z predaja služieb

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Názov

Príjmy z vlastníctva

Z prenaj.budov a objektov

Z prenaj.zariad. a náradia

Platby z predaja služieb

Platby z predaja služieb

Schválený 

rozpočet

Rozpočet po 

úpravách
Skutočnosť k 31.12.



 
 

 

 

 

 

 

Výdavky celkom:

r. 2018

Pod- FK

prog- EK

ram v € v  € v  € v  €

1 2 3 4

1 PROGRAM 11:     Kultúra 816 943 728 151 792 222 837 973

2 v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 803 586 724 251 768 322 814 525

3 tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: 13 357 3 900 23 900 23 448

4 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 803 586 724 251 768 322 814 525

5 610 260 529 297 835 319 864 319 239

6 611 0 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr. 260 529 297 835 319 864 319 239

7 620 Poistné a príspevok do poisťovní 92 118 109 112 116 866 115 767

8 621 0 Poistné do VŠZP 17 389 20 999 22 493 24 398

9 623 0 Poistné do ostatných ZP 7 116 9 488 10 161 6 713

10 625 0 Poistné do SP 65 852 76 824 82 283 81 013

11 627 0 Príspevok do DDP 1 761 1 801 1 929 3 643

12 631 Cestovné náhrady 824 500 500 66

13 631 1 824 500 500 66

14 632 Energie, voda a komunikácie 75 684 83 712 84 712 86 316

15 633 Materiál 114 726 40 958 40 958 59 237

16 633 1 Interiérové vybavenie 33 036 0 0 7 580

17 633 2 Výpočtová technika 2 113 800 800 925

18 633 4 Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia a tech. 5 057 500 500 1 481

19 633 6 Všeobecný materiál 39 811 21 631 21 631 21 106

20 633 9 Knihy,časopisy,noviny,učebnice 4 278 2 427 2 427 3 082

21 633 11 Potraviny 30 146 15 300 15 300 24 774

22 633 16 Reprezentačné 285 300 300 289

23 634 Dopravné 2 056 2 049 2 049 3 053

24 634 1 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny 711 900 900 1 002

25 634 2 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené 264 120 120 958

26 634 3 Poistenie 1 081 1 029 1 029 1 093

27 635 Rutinná a štandardná údržba 20 307 15 150 17 150 20 447

28 635 2 Výpočtovej techniky 683 650 650 613

29 635 4 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech. 8 096 7 800 7 800 7 411

30 635 6 Budov, objektov alebo ich častí 11 528 6 700 8 700 12 423

31 636 Nájomné za nájom 3 995 3 701 3 701 4 082

32 636 1 Budov,objektov,alebo ich časti 1 202 1 001 1 001 2 114

33 636 2 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech. 2 793 2 700 2 700 1 968

34 637 Služby 233 347 171 234 182 522 206 318

35 637 4 Všeobecné služby 190 204 127 512 132 612 154 128

36 637 6 Náhrady 0 0 6 188 3 604

38 637 12 Poplatky a odvody 9 687 9 000 9 000 11 121

39 637 14 Stravovanie 13 838 13 756 13 756 14 619

40 637 15 Poistné 3 871 3 990 3 990 3 866

41 637 16 Prídel do SF 3 479 3 526 3 526 4 319

42 637 27 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru 12 268 13 450 13 450 14 661

43 713 Obstarávanie kapitálových aktív 13 357 3 900 23 900 23 448

44 713 5 13 357 3 900 3 900 3 900

45 713 5 0 0 20 000 19 548

Kapitálové - zabezpečovacie zariadenie

Kapitálové - výmeníková stanica a vyk.systém

Mzdy,platy,služob.príjmy a ostatné vyrov.

Tuzemské

Názov

rok 2019

Skutočnosť
Schválený 

rozpočet

Rozpočet po 

úpravách
Skutočnosť k 31.12.



 

Výdavky v členení podľa podporných programov:

r. 2018

Pod- FK

prog- EK

ram v € v  € v  € v  €

1 2 3 4

1 1 Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru 658 377 601 870 658 591 696 946

2 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 648 520 597 970 634 691 673 498

3 610 207 397 239 463 257 174 257 944

4 611 0 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr. 207 397 239 463 257 174 257 944

5 620 Poistné a príspevok do poisťovní 73 496 87 858 94 093 94 370

6 621 0 Poistné do VŠZP 13 460 15 029 16 096 19 713

7 623 0 Poistné do ostatných ZP 6 149 9 488 10 161 5 575

8 625 0 Poistné do SP 52 366 61 780 66 164 65 684

9 627 0 Príspevok do DDP 1 521 1 561 1 672 3 398

10 631 Cestovné náhrady 824 500 500 66

11 631 1 824 500 500 66

12 632 Energie, voda a komunikácie 53 676 58 855 59 855 61 066

13 633 Materiál 70 727 34 100 34 100 45 742

14 633 2 Výpočtová technika 2 113 800 800 925

15 633 4 Prevádzkové stroje, prístroje, zar. a tech. 4 467 0 0 493

16 633 6 Všeobecný materiál 34 130 18 000 18 000 19 711

17 633 11 Potraviny 29 732 15 000 15 000 24 324

18 633 16 Reprezentačné 285 300 300 289

19 634 Dopravné 2 056 2 049 2 049 3 053

20 634 1 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny 711 900 900 1 002

21 634 2 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené 264 120 120 958

22 634 3 Poistenie 1 081 1 029 1 029 1 093

23 635 Rutinná a štandardná údržba 17 229 12 000 14 000 13 462

24 635 2 Výpočtovej techniky 533 500 500 546

25 635 4 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech. 7 367 7 000 7 000 6 845

26 635 6 Budov, objektov alebo ich častí 9 329 4 500 6 500 6 071

27 636 Nájomné za nájom 3 835 3 500 3 500 3 951

28 636 1 Budov,objektov,alebo ich časti 1 201 1 000 1 000 2 113

29 636 2 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech. 2 634 2 500 2 500 1 838

30 637 Služby 219 280 159 645 169 420 193 844

31 637 4 Všeobecné služby 180 792 121 247 126 347 148 867

32 637 6 Náhrady 0 0 4 675 3 105

33 637 12 Poplatky a odvody 9 687 9 000 9 000 11 121

34 637 14 Stravovanie 10 867 10 517 10 517 11 550

35 637 15 Poistné 3 871 3 990 3 990 3 866

36 637 16 Prídel do SF 2 772 2 791 2 791 3 487

37 637 27 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru 11 291 12 100 12 100 11 848

38 713 Obstarávanie kapitálových aktív 9 857 3 900 23 900 23 448

39 713 5 9 857 3 900 3 900 3 900

40 718 4 0 0 20 000 19 548

r. 2018

1 2 Knižnice 93 207 60 875 65 117 73 704

2 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 93 207 60 875 65 117 73 704

3 610 30 883 34 169 36 696 34 683

4 611 0 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr. 30 883 34 169 36 696 34 683

5 620 Poistné a príspevok do poisťovní 10 826 12 541 13 431 12 377

6 621 0 Poistné do VŠZP 1 602 3 495 3 743 2 001

7 623 0 Poistné do ostatných ZP 967 0 0 1 138

8 625 0 Poistné do SP 8 017 8 806 9 431 8 993

9 627 0 Príspevok do DDP 240 240 257 245

10 632 Energie, voda a komunikácie 4 870 6 833 6 833 5 482

11 633 Materiál 40 530 3 304 3 304 11 401

12 633 1 Interiérové vybavenie 33 036 0 0 7 580

13 633 2 Výpočtovej techniky 0 0 0 0

14 633 6 Všeobecný materiál 3 216 877 877 739

15 633 9 Knihy,časopisy,noviny,učebnice 4 278 2 427 2 427 3 082

16 635 Rutinná a štandardná údržba 150 150 150 4 198

17 635 2 Výpočtovej techniky 150 150 150 67

18 635 6 Budov,objektov,alebo ich časti 0 0 0 4 131

19 636 Nájomné za nájom 1 1 1 1

20 636 1 Budov,objektov,alebo ich časti 1 1 1 1

21 637 Služby 5 947 3 877 4 702 5 562

22 637 4 Všeobecné služby 3 551 1 020 1 020 952

23 637 6 Náhrady 0 0 825 499

25 637 14 Stravovanie 1 546 1 685 1 685 1 513

25 637 16 Prídel do SF 411 422 422 441

25 637 27 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru 439 750 750 2 157

Kapitálové - zabezpečovacie zariadenie

Kapitálové - výmeníková stanica a vyk.systém

rok 2019

rok 2019

Skutočnosť Skutočnosť k 31.12.

Názov

Mzdy,platy,služob.príjmy a ostatné vyrov.

Tuzemské

Mzdy,platy,služob.príjmy a ostatné vyrov.

Schválený 

rozpočet

Rozpočet po 

úpravách



 
 

 KaSS v roku 2019 hospodárilo podľa rozpočtu mesta schváleného MsZ v Prievidzi uzn.  č. 444/18 

zo dňa 26. 11. 2018. V priebehu roka 2019 bol rozpočet voči KaSS upravený rozpočtovým opatrením č. 3 

zo dňa 13. 02. 2019, v I. zmene rozpočtu mesta uzn. MsZ č.155/19 zo dňa 13. 05. 2019, v II. zmene  

rozpočtu mesta uzn. MsZ č. 271/19 zo dňa 26. 08. 2019 a rozpočtovým opatrením č. 27 zo dňa 13. 12. 

2019. 

 

 Okrem príspevku mesta KaSS získalo finančné prostriedky z mimorozpočtových zdrojov, a to 

za projekty v celkovej výške 1.873 €. V roku 2019 sa nám podarilo formou reklamy získať finančné 

prostriedky vo výške 15.233 €.  

 

Rozpočet KaSS bol po úpravách v nasledovnej výške: € 
- výnosy 200.650,00 

- náklady 792.222,00 

- príspevok mesta 591.572,00 

  

Skutočné plnenie rozpočtu € 

- výnosy 247.305,12 

- náklady 837.973,54 

- príspevok mesta 591.020,00 

- hospodársky výsledok zisk  351,58 

 

Výsledok hospodárenia € 

hospodársky výsledok / zisk 351,58 
-     z toho: hlavná činnosť -12.844,52 
-     z toho: podnikateľská činnosť +13.196,10 

 

r. 2018

Pod- FK

prog- EK

ram v € v  € v  € v  €

1 2 3 4

1 3 Podpora kultúrnych domov 65 359 65 406 68 514 67 323

2 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 61 859 65 406 68 514 67 323

3 610 22 249 24 203 25 994 26 612

4 611 0 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr. 22 249 24 203 25 994 26 612

5 620 Poistné a príspevok do poisťovní 7 796 8 713 9 342 9 020

6 621 0 Poistné do VŠZP 2 327 2 475 2 654 2 684

7 625 0 Poistné do SP 5 469 6 238 6 688 6 336

8 632 Energie, voda a komunikácie 17 138 18 024 18 024 19 768

9 633 Materiál 3 469 3 554 3 554 2 094

10 633 4 Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia a tech. 590 500 500 988

11 633 6 Všeobecný materiál 2 465 2 754 2 754 656

12 633 11 Potraviny 414 300 300 450

13 635 Rutinná a štandardná údržba 2 928 3 000 3 000 2 787

14 635 4 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech. 729 800 800 566

15 635 6 Budov, objektov alebo ich častí 2 199 2 200 2 200 2 221

16 636 Nájomné za nájom 159 200 200 130

17 636 2 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech. 159 200 200 130

18 637 Služby 8 120 7 712 8 400 6 912

19 637 4 Všeobecné služby 5 861 5 245 5 245 4 309

20 637 6 Náhrady 0 0 688 0

22 637 14 Stravovanie 1 425 1 554 1 554 1 556

23 637 16 Prídel do SF 296 313 313 391

23 637 27 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru 538 600 600 656

23 713 Obstarávanie kapitálových aktív 3 500 0 0 0

23 713 5 Kapitálové 3 500 0 0 0

Mzdy,platy,služob.príjmy a ostatné vyrov.

Skutočnosť

Názov

rok 2019

Schválený 

rozpočet

Rozpočet po 

úpravách
Skutočnosť k 31.12.



 

Zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom mesta 

 rozpočet v € skutočnosť v € % 

Príspevok z rozpočtu mesta 591.572,00 591.020,00 99,91 
 

 

Prehľad o plnení záväzných limitov  

 plán v € skutočnosť v € % 

-  náklady na reprezentačné účely 300,00 289,08 96,36 
- limit mzdových prostriedkov 319.864,00 319.239,81 99,80 

 

Prehľad o stave pohľadávok a záväzkov  

 

Pohľadávky   16.933,85 € 
- z toho v lehote splatnosti     8.587,28 € 
- z toho po lehote splatnosti     8.346,57 € 

 

Pohľadávky - odberatelia 

 

Odberateľ Mesto Číslo faktúry Splatnosť Suma

Art point, o.z. Prievidza 2019301 9.12.2019 500,50 €

Art point, o.z. Prievidza 2019305 11.12.2019 20,16 €

Art point, o.z. Prievidza 2019316 18.12.2019 22,31 €

Art point, o.z. Prievidza 2019318 23.12.2019 435,71 €

Art point, o.z. Prievidza 2019325 25.12.2019 13,44 €

Art point, o.z. Prievidza 2019344 14.1.2020 750,75 €

Art point, o.z. Prievidza 2019347 31.1.2020 595,53 €

CATERING JOSIP s .r.o. Os lany 2019357 14.1.2020 4 955,00 €

DUE DONNE s .r.o. Bojnice 2019178 12.7.2019 900,00 €

DUE DONNE s .r.o. Bojnice 2019225 27.9.2019 295,73 €

DUE DONNE s .r.o. Bojnice 2019288 27.11.2019 307,90 €

DUE DONNE s .r.o. Bojnice 2019312 16.12.2019 52,40 €

DUE DONNE s .r.o. Bojnice 2019331 27.12.2019 258,00 €

DUE DONNE s .r.o. Bojnice 2019348 31.1.2020 311,09 €

ETAGE77 s .r.o. Prievidza 2018261 26.10.2018 556,42 €

ETAGE77 s .r.o. Prievidza 2018285 20.11.2018 392,84 €

ETAGE77 s .r.o. Prievidza 2018308 18.12.2018 392,84 €

ETAGE77 s .r.o. Prievidza 2018323 26.12.2018 382,74 €

ETAGE77 s .r.o. Prievidza 2018335 31.1.2019 361,87 €

ETAGE77 s .r.o. Prievidza 2019011 28.1.2019 392,84 €

ETAGE77 s .r.o. Prievidza 2019032 19.2.2019 392,84 €

ETAGE77 s .r.o. Prievidza 2019043 1.3.2019 474,29 €

ETAGE77 s .r.o. Prievidza 2019060 19.3.2019 392,84 €

ETAGE77 s .r.o. Prievidza 2019068 26.3.2019 384,92 €

ETAGE77 s .r.o. Prievidza 2019100 18.4.2019 392,84 €

ETAGE77 s .r.o. Prievidza 2019107 26.4.2019 430,72 €

ETAGE77 s .r.o. Prievidza 2019121 16.5.2019 76,03 €

ETAGE77 s .r.o. Prievidza 2019128 25.5.2019 416,39 €

FEST agency & media, s .r.o. Prievidza 2019310 16.12.2019 100,00 €

Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza 2019340 3.1.2020 200,00 €

K-2000 Prievidza 2019346 31.1.2020 93,17 €

Ľuboš  Hagovský Wazovwski Prievidza 2019358 14.1.2020 1 500,00 €

Spoločnosť Joga v dennom živote Prievidza 2019343 13.1.2020 120,00 €

Regionálne kultúrne centrum Prievidza 2019345 31.1.2020 61,74 €

Spolu 16 933,85 €



 Pohľadávky voči spoločnosti ETAGE77 s.r.o. sú upomínacím konaním na základe platobného 

rozkazu vymáhané v exekučnom konaní a budú k nim tvorené opravné položky.  

Ostatné pohľadávky z roku 2019 sú ku dňu predkladania správy uhradené. 

 

Záväzky  155.312,66 € 

- záväzky z obchodného styku 10.008,55 € 

- nevyfakturované dodávky 858,69 € 

- voči zamestnancom (mzdy) 30.091,47 € 

- príspevky odborom 161,43 € 

- odvody do fondov 19.781,81 € 

- odvod daní 5.580,00 € 

- Zúčtovanie transferov 84.522,55 € 

- Náklady budúcich období 4.308,16 € 

Záväzky z obchodného styku  10.008,55 € 
- z toho v lehote splatnosti 11.001,53 € 
- z toho po lehote splatnosti      300,60 € 

 

Záväzky - dodávatelia 

      

 Všetky záväzky sú ku dňu predkladania správy uhradené. 

 

Sociálny fond  € 
PS 2.257,23 
+ tvorba podľa kolektívnej zmluvy 4.318,44 
- použitie 4.004,90 
Účtovný stav k 31.12. 2.570,77 

 

Finančné zostatky na účtoch k 31.12.2019 € 
Bežný účet VÚB 29.281,17 
Bežný účet Prima banka 56,37 
Sociálny fond VÚB 2.412,79 
Rezervný fond VÚB  96,31 

Názov Mesto Číslo faktúry Splatnosť Suma

Asociácia  s lovenských fi lmových klubovBratis lava 2019558 10.1.2020 19,75 €

ARECO SYSTÉM, s .r.o. Ostrava 19017 10.1.2020 25,65 €

BOZPO, s .r.o. Prievidza 2019574 10.2.2020 72,00 €

Centrum voľného času SPEKTRUM Prievidza 2019568 17.1.2020 16,60 €

Centrum voľného času SPEKTRUM Prievidza 2019569 17.1.2020 16,60 €

Centrum voľného času SPEKTRUM Prievidza 2019570 22.1.2020 461,86 €

Doxx - Stravné l ís tky, s .r.o Ži l ina 2019557 29.1.2020 2 111,59 €

ELKO Computers  Prievidza, s .r.o. Prievidza 2019563 13.1.2020 300,00 €

ILLE - Papier - Service SK s .r.o. Skal ica 2019571 25.12.2019 35,93 €

Lindström s .r.o. Trnava 2019573 20.1.2020 18,10 €

Milan Medera Nitrianske Rudno 2019561 15.1.2020 400,00 €

Prievidzské tepelné hospodárstvo Prievidza 2019566 2101.2020 3 745,91 €

Prievidzské tepelné hospodárstvo Prievidza 2019567 21.1.2020 1 538,22 €

Slovak Telekom, a .s . Bratis lava 2019565 17.1.2020 159,13 €

SOZA pre práva k hud. dielam Bratis lava 2019562 4.1.2020 960,00 €

SOZA pre práva k hud. dielam Bratis lava 2019572 23.1.2020 120,00 €

Stred.vod.prevádzková spoločnosť Banská Bystrica 2019559 10.1.2020 7,21 €

10 008,55 €Spolu



 Prehľad o stave hmotného majetku k 31.12.2019 

 

Dlhodobý hmotný majetok  96.238,07 € 

Samostatné hnuteľné veci 66.052,57 € 

Dopravné prostriedky 6.578,00 € 

Umelecké diela a zbierky 14.107,50 € 

Obstaranie dlhod. hmot. majetku 9.500,00 € 

 

Drobný hmotný majetok  496.399,39 € 

Inventár 319.112,85 € 

Šatnice 30.294,73 € 

OTE inventár 20.644,35 € 

Knižničný fond 126.347,46 € 

  

 Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 

 

Aktíva 166.200,91 € 

- dlhodobý hmotný majetok  96.238,07 € 

- materiál na sklade 1.921,87 € 

- finančný majetok 33.921,85 € 

- pohľadávky 20.390,38 € 

- časové rozlíšenie 13.728,74 € 

Pasíva 166.200,91 € 

- zúčtovanie transferov z rozpočtu obce 84.522,55 € 

- dlhodobé záväzky  2.570,77 € 

- krátkodobé záväzky 75.373,71 € 

- výnosy budúcich období 3.382,30 € 

- výsledok hospodárenia 351,58 € 

 

 

 

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia KaSS za rok 2019 

 

 a) výsledok vlastného hospodárenia za rok 2019 z hlavnej činnosti 

- výnosy 788.767,01 € 

-  náklady                                  801.611,53 €  

- rozdiel / strata  -12.844,52 € 

 

 b) výsledok hospodárenia za rok 2019 z podnikateľskej činnosti 

- výnosy  49.558,11 € 

-  náklady                                   36.362,01 € 

- rozdiel / zisk   +13.196,10 € 

 

 Vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2019: vyrovnať stratu vo výške  

12.844,52 € z hlavnej činnosti z roku 2019 zo zisku z podnikateľskej činnosti za rok 2019, 

ktorý bol vo výške 13.196,10 €. 

 

 

 

 

 



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,  

Slovenské národné múzeum – Múzeum Bojnice, 

Hornonitrianske múzeum Prievidza, MO Matice slovenskej 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., 

Kaštiel Čereňany Afrodita, SAD Prievidza a. s.,  

TOPlast, a. s., M-Silnice SK s. r. o., BOZPO, s. r. o., CEIBA, s. r. o.,  

                        IPP Partner s. r. o., MSO-klimatizácie s. r. o., Lemas spol. s. r. o. 

                       KOLTEN spol. s. r. o., REDOX- ENEX s. r. o., Veríme v Zábavu,s. r. o.,          

                                Fotograf Lukáš Vážan, Pizza pub Jantár,  

Kaviareň La Famm, Rímsko-katolícky farský úrad v Prievidzi, 

Strabag SK s.r.o., Hotel Magura 

MODAN GENTLMANS, TO-MY-STAV, s. r. o., Torty od Lorny  

Infinity style 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.reklamavovytahu.eu 

www.nasaprievidza.sme.sk 

www.prievidza.sk 

 

 

 

 

 

 

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

