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

 

Mestská rada 19. 04. 2021 

 

- berie na vedomie 

Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za rok 2020 

- odporúča – neodporúča MsZ schváliť 

Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za rok 2020 

 

- odporúča – neodporúča MsZ 

uložiť riaditeľke KaSS v Prievidzi  výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti vo výške 1.097,41 € a výsledok 

hospodárenia z podnikateľskej činnosti vo výške 151,56 €, celkom zisk vo výške 1.248,97 € v účtovnom roku 

2021 preúčtovať na účet nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

Mestské zastupiteľstvo 26. 04. 2021 

 

I.   berie na vedomie 

Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za rok 2020 

II.  schvaľuje – neschvaľuje 

Správu o činnosti a výsledkoch hospodárenia Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi za rok 2020 

III.  ukladá 

riaditeľke KaSS v Prievidzi výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti vo výške 1.097,41 € a výsledok 

hospodárenia z podnikateľskej činnosti vo výške 151,56 €, celkom zisk vo výške 1.248,97 € v účtovnom roku 

2021 preúčtovať na účet nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia  

Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi  

za rok  2020 

 
      V roku 2020 zabezpečovala organizácia svoju činnosť pod vedením Mgr. Dany Hornej                                                              

s  priemerným  počtom  zamestnancov  27  v   obmedzenom  režime,  ktorý  nastal  v  súvislosti s nepriaznivým vývojom 

epidemiologickej situácie spôsobeným ochorením SARS-CoV-2. Nariadením krízového štábu zo dňa 12. 03. 2020 bola 

na Slovensku vyhlásená mimoriadna situácia, ktorá mala za následok okrem iného aj zatvorenie kultúrnych inštitúcii. 

Kultúrne a spoločenské stredisko a jeho pobočky bolo od 13. 03. 2020 pre verejnosť zatvorené až do júna 2020, kedy 

bolo opäť pre návštevníkov otvorené a v menšom rozsahu na určitý čas spustená aj činnosť prevádzky. Následne do 

konca roka vyhlásením núdzového stavu a zavedením lockdownov  bola činnosť pre verejnosť neustále  prerušovaná  

a  do  veľkej miery obmedzovaná. 

 

 

  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. 

 

 KaSS  vytvára podmienky pre nácviky a fungovanie kolektívov miestnej záujmovej činnosti  detí, mládeže, 

dospelých a seniorov nášho mesta v  združených v záujmových a umeleckých útvaroch divadelného, speváckeho                      

a hudobného charakteru.   

 Kultúrny život mesta obohacujú členovia ochotníckeho súboru Divadla „A“ a Shanti, Vtáčničiari,  o. z., MSPU 

Rozkvet, DH Prievidžanka a v okrajových častiach mesta sú to detský folklórny súbor Sýkorky,  spevácke a folklórne 

skupiny Trávniček, Malá Polianočka, Hájik, Malinovec, Krovinky a Hrádok. 

 Celospoločenská kríza spojená so šírením ochorenia COVID-19 neumožnila od marca 2020 súborom realizovať 

svoju činnosť v plnom rozsahu, a predstaviť tak divákom svoj  talent na divadelných doskách.  Z dôvodu obmedzení sa 

súbory podľa možnosti stretávali len na skúškach, a to za dodržania hygienických nariadení.  

 Pred vypuknutím pandémie, vo februári folklórny súbor Vtáčnik oslávil svojich okrúhlych 50. rokov existencie 

v programe pripravenom pre verejnosť aj hostí pod názvom „Tak beží čas“.  Tradičný vianočný koncert, ktorý sa mal 

uskutočniť 20. 12. 2020 a je každoročne už neodmysliteľnou súčasťou mesiaca december sa z dôvodu 

protipandemických opatrení neuskutočnil. 

      Po miernom uvoľnení opatrení Divadlo „A“ a Divadlo Shanti odohralo v septembri v Dome kultúry komédiu 

od francúzskeho spisovateľa Moliéra  „Lakomec“. Predstavenie malo premiéru v novembri minulého roka.  Príchod 

Mikuláša do Domu kultúry v podaní členov Divadla „A“ a Divadla Shanti,  divadelná rozprávka pre najmenších a sladká 

odmena v podobe mikulášskych balíčkov sa v uvedenom roku zo spomínaných dôvodov neuskutočnila.  

 Nepriaznivá situácia neumožnila ani súborom v okrajových častiach mesta zúčastniť sa na podujatiach, ktoré 

patria medzi tradičné a obľúbené podujatia ako je Ten lihocký zadný vŕštek (termín: 19. 07. 2020, Veľká Lehôtka), Kto si 

rád zaspieva (jún 2020, Malá Lehôtka), Letný slnovrat (jún 2020, Hradec).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Prehľad skúšok a vystúpení súborov 

Objekt Súbor Počet 

skúšok 

Počet  

účastníkov 

Počet  

vystúpení  

Dom kultúry Divadlo „A“ a Shanti 8 160 1 

FS OZ Vtáčničiari 29 430 3 

DH Prievidžanka 1 10 0 

SZ Rozkvet 40 840 0 

Iné skúšky 4 100 0 

KD Malá Lehôtka SZ Trávniček 5 80 0 

Malá Polianočka 6 40 0 

SZ Hájik deti 0 0 0 

KD Veľká Lehôtka DFS Sýkorky 38 390 1 

FSk Krovinky 28 200 0 

FS Malinovec 19 190 1 

KD Hradec  SZ Hrádok 14 150 1 

CELKOM  192 2590 7 

         

 

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 

 
 Tradičná kultúra predstavuje podujatia zamerané  na zachovávanie zvykov, tradícii, cyklické podujatia, ktoré 

majú v našom meste už niekoľkoročnú tradíciu a sú určené pre širokú verejnosť. Každoročne sa snažíme v tejto oblasti 

kultúry pripraviť pre obyvateľov mesta, ale i návštevníkov podujatia, ktoré potešia divákov rôznych vekových kategórii. 

Zameriavame sa na podujatia rodinného typu, podujatia pre deti a nezabúdame i na tých najzraniteľnejších, ako sú 

seniori.  

 Za hodnotené obdobie nebolo možné zrealizovať všetky naplánované podujatia, a z dôvodu pretrvávajúcej 

pandemickej situácie, pozastavením kultúrneho života pripravila organizácia KaSS  v 2. polovici roka online projekt 

v znení hesla „Keď nemôžete ísť  za kultúrou, ideme za vami“, vysielanie divadelných rozprávok pre najmenších, 

online rozhovory so zaujímavými ľuďmi z nášho regiónu s moderátorom Máriom Šmýkalom, koncerty regionálnych 

hudobných zoskupení. Uskutočnili  sme  22 podujatí pre 2900 divákov, z toho bolo   7 online predstavení.  

Plesovú sezónu na hornej Nitre tradične otvoril Ples mesta Prievidza, s podtitulom „kvetinové variácie“, 11. 01. 2020 

Dom kultúry. O slávnostné menu sa postaral šéfkuchár Marián Filo z kaštieľa Afrodita – Čereňany, večerom sprevádzal 

herec, spevák a moderátor Juraj Bača. Úvodnú choreografiu predviedla Baletná škola Dáriusa Štrbu. Hostia taktiež videli 

akrobatickú skupinu Vertigo, hudobnú skupinu Six Foxes a Ľudovú hudbu Huncúti. Ako exkluzívny hosť večera sa 

predstavila vokálna skupina Fragile. 

Benefičný koncert pre Michala, 18. 02. 2020 Dom kultúry - charitatívny koncert, na ktorom vystúpili popredné mená 

slovenskej šláger scény: Otto Weitter a Andrea Fischer, Silvia a Peter Klimentovci, skupina Profil, heligonkárka Vlasta 

Mudríková a ďalší. 

Fašiangy v Prievidzi, 25. 02. 2020 Námestie slobody - tradičné podujatie pozostávajúce z veselého fašiangového 

sprievodu, ktorý išiel z Námestia slobody až do Kultúrneho domu Necpaly, kde sme o pol noci pochovali pani Basu 

a rozlúčili sa s fašiangom.  

Tak beží čas, 29. 02. 2020 Dom kultúry - galaprogram pri príležitosti 50. - teho výročia založenia Folklórneho súboru 

Vtáčnik.  



Kultúrne leto na námestí / rozprávky, koncerty, filmy:  

03. 07. 2020 Divadelná rozprávka Stratené rozprávky z dielne handlovského Divadla pri kolkárni a koncert mladej 
regionálnej kapely Somebody.  

10. 07. 2020 Divadelná rozprávka „Klauniáda“ z dielne žilinského Divadla zo šuflíka a koncert regionálnej kapely zloženej 

z učiteľov ZUŠ L. Stančeka Prievidza Hybrid Kryptonit. 

19. 07. 2020  Koncert a tanečná zábava v podaní hudobných skupín známych z TV Šláger Duo Danyo a Duo Muzika. 

24. 07. 2020 Divadelná rozprávka „Rozprávkový vláčik“ z dielne prievidzkého Divadla NAtraKY a premietanie filmu 

Zrodila sa hviezda (Lady Gaga, Bradley Cooper). 

 Lakomec, 18. 09. 2020 Dom kultúry - divadelné predstavenie na motívy románu Lakomec (Moliére) v podaní 

prievidzských divadelných zoskupení Divadlo „A“ a Divadlo Shanti. 

Keď nemôžete ísť za kultúrou, ideme za vami! /online rozprávka, 07. 11. 2020 Facebook                                                          

KaSS PD www.facebook.com/KaSS.PD - pod vplyvom vládnych nariadení a obmedzení sme sa rozhodli vysielať online 

streamy cez náš facebookový kanál. Prvým podujatím bola divadelná rozprávka „Smiechtisko“ v podaní Divadla pri 

kolkárni. 

Keď nemôžete ísť za kultúrou, ideme za vami! /online rozhovor, 14. 11. 2020 Facebook                                                           

KaSS PD www.facebook.com/KaSS.PD - nový online projekt – rozhovory s úspešnými umelcami z regiónu hornej Nitry, 

ktoré vedie novinár Mário Šmýkal. Prvou hostkou bola speváčka a víťazka Superstar 2020 Barbora Piešová. 

Keď nemôžete ísť za kultúrou, ideme za vami! /online rozhovor, 21. 11. 2020 Facebook                                                            

KaSS PD www.facebook.com/KaSS.PD - handlovský streetartista Ivan Jakušovský bol našim druhým hosťom v rámci 

série rozhovorov s úspešnými umelcami z regiónu. 

Keď nemôžete ísť za kultúrou, ideme za vami! /online rozprávka, 28. 11. 2020 Facebook                                                         

KaSS PD www.facebook.com/KaSS.PD - online divadelná rozprávka „Ako namaľovať dúhu“ v podaní Divadla NAtraky. 

Adventný koncert sestier Piešových /online koncert, 05. 12. 2020 Facebook                                                                                   

KaSS PD www.facebook.com/KaSS.PD - online koncert nadaného sesterského dua Lenky a Barbory Piešových. 

Mikulášsky sprievod, 05. 12. 2020 Mesto Prievidza - Mikulášsky sprievod všetkými sídliskami a hlavnými ťahmi mesta 

Prievidza. Deti potešil koč ťahaný koňom, Mikuláš, anjelíci a čertíci. Sladkú odmenu deti získali zapojením sa do súťaže 

na faceboovej stránke kasspd.sk. Ich úlohou bolo nakresliť Mikuláša detskými očami. 

Keď nemôžete ísť za kultúrou, ideme za vami! /online rozhovor, 12. 12. 2020 Facebook KaSS PD 

www.facebook.com/KaSS.PD - v rámci online podujatia Predstavujeme úspešných umelcov z regiónu sme tentokrát 

privítali prievidzskú spisovateľku Vandu Rozenbergovú. 

Vianočný koncert Koledy hornej Nitry v podaní FSk Hájiček z Chrenovec-Brusna /online koncert, 19. 12. 2020 

Facebook KaSS PD www.facebook.com/KaSS.PD - v čarovnom vianočnom období sme priniesli vianočný koncert 

v podaní spevákov a hudobníkov z Folklórnej skupiny Hájiček.  

Veľmi nás teší záujem zo strany divákov o online projekt „Keď nemôžete ísť za kultúrou, ideme za vami.“ 

Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie a pozitívnych reakcií pokračujeme v projekte aj v roku 2021.  

 

 Nezrealizované podujatia „Tradičnej kultúry“ naplánované na rok  2020 :  

• Vynášanie Moreny – jeden z najarchaickejších zvykov, ktorý sa zachoval do dnešných čias. Symbolizuje lúčenie 

sa s pani zimou a vítanie jari, termín: 22. 03. 2020 

• Nedele  s rozprávkou a tvorivé dielne – posledná nedeľa v mesiaci je už tradične venovaná deťom 

a rozprávkovým divadielkam, termín: každá posledná nedeľa v danom mesiaci, s výnimkou leta a mesiaca október. 

• Tváre mesta - Prievidzský anjel – slávnostné udeľovanie cien ľuďom a kolektívom, ktorí sa zaslúžili o  rozvoj  

mesta  Prievidza   a jeho  obyvateľov, majú zásluhy na jeho zveľaďovaní a propagácii, termín: 29. 03. 2020 / 29. 

10. 2020 – preložené na rok 2021 

http://www.facebook.com/KaSS.PD
http://www.facebook.com/KaSS.PD%20-
http://www.facebook.com/KaSS.PD
http://www.facebook.com/KaSS.PD
http://www.facebook.com/KaSS.PD
http://www.facebook.com/KaSS.PD
http://www.facebook.com/KaSS.PD


• Blšie trhy a výpredaje kníh – obľúbené podujatie na predaj hande made vecičiek, zberateľských predmetov 

a  iného sortimentu s nenapodobiteľnou atmosférou na Námestí slobody spolu s  výpredajom  vyradených kníh  

z   Mestskej  knižnice  M.  Mišíka, termín: 04. 04. 2020 (Veľkonočný blší trh), 13. 06. 2020, október 2020 

• Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti oslobodenia mesta – slávnostný akt kladenia vencov k pomníku 

padlým, termín: 04. 04. 2020 

• Stavanie mája na Námestí slobody – jedna z najkrajších a najfarebnejších tradícii našich predkov. Strom ozdobený 

stuhami  odkazuje   na   zdravie   pre  všetky  dievčatá  a  ženy  v  obci a oslavuje vitalitu nositeliek života, termín: 

30. 04. 2020 

• Cesta rozprávkovým lesom „Dobrodružstvá z Madagaskaru“ - rodinné podujatie a  jedno  z  najobľúbenejších 

podujatí  pre deti,  ktoré sa každoročne   teší  vysokej návštevnosti.    Podujatie bolo plánované do tematiky 

rozprávky o zvieratkách z Madagaskaru. Každoročne je pre deti pripravený pestrý program plný zábavy, hier, 

sladkých maškŕt, termín: 27. 06. 2020 

• Letná čitáreň na Námestí slobody - čítanie kníh, časopisov pod holým nebom v centre mesta, tvorivé dielne, 

zábava, to všetko je  každoročne pripravené pre všetky deti počas letných prázdnin, termín: 06. 07. - 14. 08. 2020 

• Kultúrne leto na námestí – v dôsledku prijatia nových opatrení dostalo podujatie v auguste stopku 

a  nepokračovalo ďalej, neuskutočnili sa nasledovné predstavenia a premietania filmov pod holým nebom: 

- 31. 07. 2020 - Divadlo Fortissimo a divadelná rozprávka „Kufor“, premietanie filmu : Spievanie v daždi 

- 07. 08. 2020 - Divadlo Severka „O  dvoch hrochoch“, premietanie filmu: Hudbu zložil, slová  napísal  

- 14. 08. 2020 - Art Point Teatro „O červenom princovi“, koncert skupiny Dizydent 

- 21. 08. 2020 - premietanie filmu: Michael Jackskon, Moonwalker 

- 23. 08. 2020 - Nedeľa pre seniorov a vystúpenie folklórnych skupín FS Vrchárka Čavoj, FS Hájiček, FS Senior 

Vtáčnik. 

 

• Prievidzský rínok a Hody pri dychovke - sú tradičným letným podujatím organizovaným v mesiaci august pre 

všetkých milovníkov dychoviek. Prievidzský rínok je oslavou toho najlepšieho, čo sa urodí, vyrobí a uvarí na farmách 

a v poľnohospodárskych   spoločnostiach na  hornej Nitre, termín: 15. 08. - 16. 08. 2020 

• Pietna spomienka pri príležitosti osláv SNP a Zapálenie Vatry na Mariánskom vŕšku – oslava výročia 

Slovenského národného povstania v prírodnom prostredí Mariánskeho vŕšku sa stala  obľúbeným  podujatím  a  po  

minulé  roky sa tešila vysokej návštevnosti, termín: 28. 08. 2020 

• Banícky jarmok na Námestí J. C. Hronského – najväčšie kultúrne podujatie v našom meste s bohatým kultúrnym 

programom počas celého víkendu,  termín : 11. 09. - 13. 09. 2020 

• Hallowen party pre deti – sviatok všetkých duchov a strašidiel, súťaže, diskotéka a veľa zábavy pre najmenších 

v Dome kultúry, termín: október 2020  

• Príchod Mikuláša do Domu kultúry - divadelná rozprávočka pre najmenších,  recitovanie básničiek pre Mikuláša, 

odovzdávanie sladkých balíčkov, to všetko čaká každoročne na deti v KaSS,  termín: 05. 12. 2020 

• Vianočné trhy na námestí a kultúrny program - koledy, vystúpenie miestnych súborov, termín: december 2020 

• Silvester na Námestí slobody v Prievidzi a vítanie Nového roka 2021 – zabíjačka, dobrá hudba a spoločná 

rozlúčka so starým rokom, ohňostroj, termín: 31. 12. 2020 

 

Podujatia pre dôchodcov – denné centrá  

 Mesto Prievidza v spolupráci s Kultúrnym a spoločenským strediskom v Prievidzi pripravovali v roku 2020 pre 

členov denných centier 4 kultúrno-spoločenské podujatia s občerstvením, ktoré už zo spomínaných dôvodov nebolo 

možné zrealizovať a boli zrušené: 09. 03. 2020 Medzinárodný deň žien, 12. 05. 2020 Deň matiek, október 2020 Mesiac 

úcty k starším (termín nebol presne stanovený z dôvodu pandémie), 09. 12. 2020 Vianočný program  pre denné 

centrá.  

 

 

 

 

 

https://nitra.sme.sk/


B)  Dovážaná kultúra  

 

 V oblasti  dovážanej  kultúry  sme  pre  mládež  a  dospelého   diváka   stihli   uskutočniť   4 predstavenia pre 

1190 návštevníkov. Začiatkom roku, pred vypuknutím  COVID krízy sa v Dome kultúry uskutočnil „Stand-up projekt“ 

komika Tomáša Hudáka a jeho priateľov. Talkshow o tom, ako myslíme, či nemyslíme. Zábavné glosy o dnešnom 

spôsobe rozmýšľania, množstvo humoru a nadhľad.  Vo februári divákov potešili  2 predstavenia : Novoročný koncert 

v podaní mladých, talentovaných slovenských hudobníkov „Kollárovcov“ a  skvelá komédia divadla L+S s hereckou 

špičkou, Kamilou Magálovou a Zdenou Studenkovou pod názvom „Staré dámy“. V 2. polovici roka za dodržania 

protipandemických a hygienických nariadení bolo možné zrealizovať nahrávku hudobno-zábavného programu Televízie 

Šláger  v  rámci populárnej  relácie  „Rande  s Heligonicou“. Účinkovali: hudobná skupina Heligonica, hostia Amadeo 

a Duo Rytmus.      

            Pre  detského  diváka  bolo  zrealizovaných 6 predstavení pre 2430 návštevníkov. V januári to bol rodinný 

muzikál Frozen na motívy rozprávky H. CH. Andersena o sile lásky a priateľstva, ktorá dokáže roztopiť aj zamrznuté 

srdcia a prebrať ich znova k životu a  ďalších 5  organizovaných divadelných predstavení pre žiakov škôl. 

      Vzhľadom k mimoriadnej situácii spôsobenej koronavírusom a prijatými opatreniami, predstavenia, 

ktoré nebolo možné uskutočniť v  dohodnutom termíne, boli zrušené alebo presunuté na náhradné termíny do 

roku 2021: 

• Slovenský   ľudový   umelecký  kolektív   /SĽUK/ -  umelecké  vystúpenie  pod  názvom  „Krajinka“,  termín: 

07. 03. 2020 (Dom kultúry)  – zrušené  

• Klubové turné a koncert skupiny „Gladiátor“, termín  12. 03. 2020 (Dom kultúry) – zrušený  

• Metódy vypočúvania a získavania informácii – zaujímavá prednáška ako odhaliť lož a spoznať    pravdu  bez  

detektora  lži,  termín: 23. 03. 2020 / 14. 10. 2020   –  zrušené 

• Divadelné predstavenie „Mužské oddelenie“ z dielne Stanislava Štepku a súboru Radošinského  naivného  

divadla, pre veľký záujem návštevníkov pripravené na odohranie  2 predstavenia o 16,30 h. a o 19,30 h., termíny: 

26. 03. 2020 /  25. 09. 2020 / 27. 03. 2021 /  25. 06. 2021 (Dom kultúry) 

• Veselé interaktívne predstavenie pre deti škriatka „Fíha tralala“ so skupinou Baby Band, termíny: 07. 04. 2020 / 

05. 10. 2020 / 21. 04. 2021 / 22. 09. 2021 (Dom kultúry) 

• Ladislav Špaček  „One man show“ - Etiketa nie je veda – expert na spoločenskú etiketu, ktorý divákom ukazuje, 

že etiketa neobmedzuje, ale skôr zbavuje neistoty, termín: 19. 04. 2020 / 03. 03. 2021 - zrušené 

• „Pyžamo pre šiestich“ – voľné pokračovanie úspešnej komédie Tri letušky v Paríži s Janom Dobríkom,  Richardom  

Stankem  a  Gabrielou   Škrabákovou   v  hlavných   úlohách,  termín: 04. 05. 2020 / 19. 10. 2020 /  31. 03. 2021 / 

11. 10. 2021 (Dom kultúry) 

• „Pedal Steel Guitar Session“ – 8. ročník podujatia vždy s novým hosťom, termín: 17. 09. 2020 (Dom kultúry) 

• Mafiánske historky 2: „Csabova pomsta“ - voľné pokračovanie kultovej komédie s improvizáciou a svojským 

jazykovým prejavom, účinkujú: Igor Adamec, Sväťo Malachovský, Peter Sklár, Peter Batthyány, Martin Vanek, 

termíny : 15. 04. 2020 / 06. 10. 2020 / 17. 05. 2021 (Dom kultúry) 

• rodinný muzikál „Peter Pan“ – krásny  príbeh o boji dobra so zlom s jedinečným hereckým obsadením:  Marek 

Majeský,  Marián Labuda,  Michal  Kubovčík,   termíny: 26. 04. 2020 / 18. 10. 2020 / zrušené (Dom kultúry) 

• „West Side Story“ - celosvetovo obľúbený muzikál priamo z Broadwaya so silným príbehom plný kvalitnej hudby, 

spevu a tanca, termíny : 30. 04. 2020 / 18. 10. 2020 / 15. 04. 2021 (Športová hala) 

• „Vianočný koncert Kollárovcov“ - 19. 12. 2020 / 13. 02. 2021/ 25. 04. 2021  (kino Baník) 

• „Vianočné Spievankovo“ - rozprávková krajina plná hudby a dobrej zábavy so Spievankou a Zahrajkom, 

termín: 12. 12. 2020 / 12. 12. 2021 (Dom kultúry) 

 

C) Podujatia v zariadeniach prímestských častí mesta 

      Podujatia a voľnočasové aktivity v kultúrnych domoch v prímestských častiach Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka, 

Hradec a Necpaly boli už zo spomínaných dôvodov a vypuknutia krízy v oblasti kultúry taktiež obmedzené, zrušené. 

Pravidelnú činnosť za účelom stretnutia v  kultúrnych domoch realizovali členovia   za dodržania hygienických opatrení 

v menšom rozsahu ako za bežnej prevádzky: stretnutia  denných centier, urbariátov, volebných  výborov, kurzov 

spoločenských tancov, organizovaných cvičení pre ženy, zumba, jóga, stretnutia členov stolného tenisu.  



 Vysielanie mestského rozhlasu je neoddeliteľnou súčasťou informačného systému mesta Prievidza. V priebehu 

roka 2020 prostredníctvom rozhlasu sme v mestských častiach informovali  o  udalostiach  vyžadujúcich  bezodkladné  

vyrozumenie  obyvateľov  o  kultúrnych,  športových a spoločenských aktivitách konaných na území mesta, v čase 

pandémie o dôležitých informáciách samosprávy súvisiacich s testovaním a pod. Hlásenia  rozhlasom bolo  možné využiť 

aj komerčným spôsobom. Všetky oznamy zabezpečujú pracovníčky KaSS. 

 

 

Činnosť kultúrnych domov v roku 2020 :  

 

 

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 kino Baník ako nasledovateľa 

OZ Art point.  

 Situácia spojená so šírením koronavírusu ovplyvnila i činnosť galérie a pozastavila, zrušila  tak vernisáže výstav. 

V priebehu roka 2020 bolo uskutočnených 5 reprezentačných výstav, na ktorých sa zúčastnilo 290 návštevníkov. Výstavy, 

ktoré sú spravidla verejnosti prístupné približne 1 mesiac  koncepčne pripravuje p. Roman Turcel, ktorý je predsedom 

OZ Art kino Baník. Návštevníci mali možnosť vidieť nasledovné výstavy: Vernisáž výstavy „Námestie slobody v Prievidzi“, 

„Tesné izby“  (1/2020),  vernisáž výstavy „Viktório“ (2/2020 - pokračovanie 6/2020), „Každý spolu“ (6/2020) 

„sTVÁRňovanie“ (7/2020).  

            OZ   Art   kino   Baník   ukončilo  k  31. 10. 2020  svoju  činnosť,  tým  aj  činnosť  Art  Galérie. OZ ako správca 

Art Galérie vytváralo pre Mesto Prievidza „Zbierkový fond“ umeleckých diel ako dar od výtvarníkov a ďalších darcov. 

V zbierkovom fonde sa nachádza 102 umeleckých diel. Zbierkový fond bol premiestnený na MsÚ Prievidza. 

 

III. Mestská knižnica Mikuláša Mišíka 
 

 Zámer:  Uchovávanie a prezentácia nehmotného kultúrneho dedičstva, uspokojovanie informačných, vzdelávacích 

a rekreačných potrieb verejnosti. 

 

     Mestská knižnica sa v roku 2020 realizovala aj naďalej v 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. 

      V  roku  2020  patrili   medzi   najpožičiavanejších  a    načítanejších    autorov   Dominik  Dán, Hjorth Michael, 

Keleová-Vasilková Táňa, Jana Pronská alebo aj Jo Nesbo. Z regionálnych autorov sa naďalej v rebríčku udržali autori 

ako: Peter Šloser, Lenka Gahérová, Marián Krčík, či Vanda Rozenbergová. 

      Knižnica aj v roku 2020  zorganizovala  a  zabezpečila kultúrne, spoločenské a vzdelávacie podujatia, ktoré súvisia 

s jej hlavnou činnosťou (literárne besedy, prednášky, súťaže, výstavy, informačnú výchovu  a iné aj keď v tomto roku je 

naša činnosť ovplyvnená pandémiou Covid-19. Do začiatku mesiaca marec sme udržiavali nastúpený trend. A počas 

pandémie od marca do júna sme nestrácali kontakt s čitateľmi, ktorý sme rozvíjali pomocou facebookovej stránky 

knižnice.  

       Aj  tento  rok  sme  sa  uchádzali  o  podporu v grantových výzvach FPU. Boli sme úspešní v programe 5.1.3 

Podujatia,  vzdelávacie  aktivity  a  odborná  činnosť knižníc s projektom „Knihotúry“. Suma  na   podporený projekt je 

3 500,- eur. Jeho realizácia vzhľadom k pandémii prebehne za ideálnych podmienok od 01. 09. 2020 do 31. 12. 2020.  

Objekt  

Skúšky súborov  

za rok 2020 

Pravidelné stretnutia  

kluby, krúžky za rok 2020 

Prenájmy, podujatia  

za rok 2020 

Rozhlasové  

relácie  

počet 

skúšok  

počet 

účastníkov  

počet  

stretnutí  

počet  

účastníkov  

počet  

podujatí 

počet 

účastníkov počet vysielaní 

KD Malá Lehôtka 11 120 17 146 9 1370 27 

KD Veľká Lehôtka  85 781 29 595 9 775 49 

KD Hradec  14 148 65 450 11 970 56 

KD Necpaly - - 67 1610 19 2270 - 



      V programe 5.1.4 Akvizícia knižníc sme tento rok uspeli s projektom “Dobré knihy pre všetkých“. Tu nás FPU 

podporilo sumou 3 500,- eur. V tomto programe FPU vyšlo v ústrety knižniciam a aj kníhkupectvám a programy podporilo 

bez požadovanej spoluúčasti. Projekt sa bude realizovať 01. 09. 2020 do 30. 06. 2021. 

       Opätovne  sme  sa  zapojili do súťaže Osmijankova literárna záhrada, alebo čítajme                                                              

si s Osmijankom n.o. Tento raz so spolupracujúcou školou na ul. Energetikov s triedou p. učiteľky Kračmerovej Ivany. 

Súťaž trvá od decembra do konca júna za ideálnych podmienok. V čase pandémie sa termíny posúvajú. 

 Stručný prehľad podujatí za obdobie január až december 2020: 

 Besedy s autormi: 

       Beseda s regionálnou autorkou Lenkou Gahérovou – pobočka Kopanice - ZŠ Energetikov - január 2020. 

 06. 03. 2020 - „Pán Mrkvička“ - beseda s Tiborom Hujdičom propagátorom dobrého detského čítania a nielen 

detského. Podujatie pobočka Zapotôčky.  

 2 stretnutia s názvom: „Ako Alicka nechcela spať“ čítanie pre prvý stupeň ZŠ  a „Knižné hádanky“ pre 

žiakov druhého stupňa. 

      Dňa 14. 09. 2020 sa v pobočke knižnice na Zapotôčkoch uskutočnilo partnerské stretnutie knižnice mesta 

Šumperk v našej knižnici. Uvítali sme na Slovensku knihu spisovateľky Markéty Pilátové. Nový príbeh autorky o Jánovi 

Antonínovi Baťovi je v československej verzii. Knihu sme vítali v sťažených podmienkach so všetkými hygienickými 

opatreniami a rešpektovaním nariadenia hygienikov v rámci koronakrízy.  Milú slávnosť sme zahájili hrou na husle žiačky 

4.B triedy ZŠ Mariánska. Deti tejto triedy boli aj obecenstvom na podujatí. Privítali sme našich vzácnych hostí p. Markétu 

Pilátovú a aj riaditeľku šumperskej knižnice a zároveň krstnú mamu knihy p. Kamilu Šeligovú.  Deti sa  priam  majstrovsky 

zhostili úlohy, prečítať časť knihy, aby sa s ňou aj zoznámili. Čítanie prebehlo v českom a aj slovenskom jazyku. Deti 

skvelo rozumeli. Následne nám p. spisovateľka porozprávala o tom: ako a prečo kniha vznikla. Doplnila ju prezentáciou 

na data projektore, kde deťom ukázala ako vznikala samotná kniha. A že sú deti pozorní a vďační poslucháči sa ukázalo, 

keď p. spisovateľku zasypali množstvom otázok. Knihu sme do sveta vypravili hviezdnym prachom a popriali sme jej, 

aby ju topánky netlačili. Zaviazali sme mašličky na šnúrkach od topánok, aby sa jej dobre chodilo. Samozrejme nechýbala 

ani autogramiáda. Spoločné stretnutie ubehlo rýchlo. Deti odchádzali z besedy bohatšie o zážitky, informácie a poznanie, 

že príbeh môže poháňať, motivovať a ešte mnoho ďalšieho a to je úloha spisovateľov na to majú talent. Knihu v česko 

portugalskej verzii ilustroval handicapovaný Jakuba Hříbeka, ktorý  kreslí  ústami. Žiaľ v československej verzii tento 

návrh neprešiel. A aj vzhľadom k situácii ohľadne corona vírusu sa nám nepodarilo stretnutie  s handicapovaným 

umelcom. Podujatia sa zúčastnilo  24 detí / 5 dospelých. 

       Dňa  18.  09.  2020   sme   v  pobočke  knižnice  na  Zapotôčkoch  uskutočnili  podujatie v spolupráci s BIBIANA 

– Centrum detskej literatúry, čítania a SK IBBY. Lektorkou podujatia bola Mgr. Timotea Vráblová. Pracovala spolu          

s deťmi tretieho ročníka ZŠ Dobšinského v Prievidzi na posilňovaní vnútornej motivácie pre čítanie. Na podujatí  sme 

pracovali s knihou D. Heviera: Nevyplazuj jazyk na leva, konkrétne s textom básne Lovec tigrov. Deti si na stretnutie 

priniesli vlastnoručne  zhotovený  erb,  ktorým  sa pani lektorke predstavili. Komunikácia bola priateľská a tvorivá. 

Prežívanie emócii pomocou knižného príbehu sa deťom páčilo a ukážkovo s pani lektorkou  spolupracovali.  Mnohé  sa 

sami o sebe naučili a  dozvedeli. Podujatia sa zúčastnilo 22 detí / 4 dospelí. 

      Dňa 21. 09. 2020 – sme  na  pobočke  Kopanice  a   pobočke   Zapotôčky   uskutočnili  dramatizované čítanie 

s propagátorom dobrého detského čítania Tiborom Hujdičom, alias pánom Mrkvičkom. Najskôr sme pre predškolákov 

čítali  a  rozprávali  príbehy, v ktorých detskí hrdinovia  hľadajú kamarátov a túžia aj po objatiach. Čítanie malo názov: 

„Ja nie som Tvoja mamička“. Na druhom stretnutí nám miestami behal „Mráz po chrbte“. Čítali sme z knihy Andrey 

Gregušovej: Operácia orech a iné dedkoviny a aj sme nazerali do knihy o Kvakovi a Čľupovi. Obe stretnutia sa niesli        

v priateľskej atmosfére, vytvorenej vďaka skvelému detskému čítaniu a tým zdieľanému príbehu. Podujatia sa zúčastnilo 

44 detí / 10 dospelých. 

 Dňa  09.  10.  2020 „Večer sa Andersenom“  podujatie  za  odmenu pre všetky aktívne a čítajúce deti, ktoré 

majú radi knižnicu, knihy a príbehy ukryté v nich. V rámci večera sa uskutočnila beseda s regionálnou autorkou 

edukačných kníh pre deti, a aj ilustrátorkou Luciou Benkovou. Nechýbal ani zajačik Čudováčik, ktorý deťom porozprával 

o tom, ako sa treba správať ekologicky.  

 Jednotlivé čiastkové podujatia : 

• 21. 01. 2020 – Pobočka DK – MŠ Krmana na podujatí Topánkový kalendár 

• Autorom mesiaca január bla: Krista Bendová a  tak  sa  aj  čiastkové  podujatia  na  všetkých pobočkách niesli 

v znamení jej kníh 

• 27. 01. 2020 – „Čo je to tá vojna?“ - Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu – pobočka Zapotôčky práca 

s knihou Jackie Frenchovej: Hitlerova dcéra.  



• 30. 01. 2020 - „Prvácka pasovačka“ - pobočka Zapotôčky – slávnostné pasovanie prvákov za čitateľov knižnice. 

• 19. 02. 2020 - “Poď sa so mnou hrať“ -  pobočka  DK – stretnutie  detí  tretieho  ročníka s poéziou. 

• 21. 02. 2020 - „Medzinárodný deň materinského jazyka“  - všetky tri pobočky knižnice. Zamerali sme sa na 

ľubozvučnosť nášho materinského jazyka a vzťah detí k nemu. 

• 02. 03. 2020 – 06. 03. 2020 – Týždeň slovenských knižníc – počas prvého dňa TSK sme evidovali čitateľov 

zdarma a celý týždeň sme odpúšťali sankčné poplatky za upomienky. Zaevidovali sme 42 čitateľov. 

• „Prečítané leto“ júl – august – zapojili sme sa do celoslovenského projektu s nosnou témou, ktorá bola daná 

jednotlivým týždňom.  Na  danú  tému  sme  mali  zopár  nápadov, hier alebo aktivít. Niektoré nezabrali žiadny 

čas z iných vznikli dobrodružstvá na dlhší čas. Jednoducho sme spolu s deťmi spolu pracovali na porazení letného 

útlmu. Dôležité však, je že sme objavili liek. Veľmi jednoduchý a stále oddychový. Stačí za leto prečítať 4 až 6 

kníh a pliaga menom útlm nemá šancu. Tipy na čítanie sme rozdali. 

• Rozprávkové túlenie – v mesiaci  september  sme  putovali  s  deťmi  rozprávkovou   krajinou.   Zistili  sme, že 

v rozprávke vie byť aj útulne a pritúliť sa môžeme.  

• Autora mesiaca október Toňa Revajová a jej knihy medzi našimi čitateľmi. 

• Bublinkové rozprávky podujatie pre špeciálnu základnú školu sa uskutočnilo v pobočke Domu kultúry. Stretnutie 

detí so špeciálnymi potrebami s rozprávkami u nás v knižnici je vždy obojstranným zážitkom a ponúka príležitosť 

na  neformálne stretnutie a spoznanie detí s týmito potrebami. Je treba povedať, že vzťah týchto detí ku knihám 

a pani knihovníčke je plný lásky a radosti. Deti každým jedným stretnutím strácajú svoju plachosť a ich technické 

zručnosti v oblasti práce s knihou sa každým stretnutím zlepšujú. V mesiaci október sa uskutočnili 3 takéto 

stretnutia. 

• V mesiaci november sa uskutočnili v knižnici viaceré podujatia a stretnutia detí s knihou. Najväčší úspech, ale 

zožala Analfabeta Negramotná, ktorá svojim príbehom presvedčila deti, že byť iný je niekedy zásterka toho, že 

si nevieme s niečím rady a v knižnici je útulne. 

•  Vianočné hádanky, ktoré sa uskutočnili v pobočke Domu kultúry dokázali , že deti si rady lámu hlavičky a keď 

potrebujú nájsť odpovede navštívia a aj si požičajú knihy v knižnici. 

• Vianočná pošta seniorom je výzva n.o Pohodovo do ktorej sa každoročne ako knižnica zapájame. A inak to 

nebolo ani v roku 2020. Spraviť pekné Vianoce neznámym starkým pohľadnicou a ešte vlastnoručne vyrobenou. 

Do podujatia sa nám podarilo zapojiť ZŠ Dobšinského, Energetikov a S. Chalupku spolu sme vyrobili a poslali 

280 ks pohľadníc. Veríme, že potešili starkých v DSS. Láska  a dobro sú jediné veci, ktoré sa delením násobia 

• Mikuláš  v knižnici  nechýbal  ani  tento  rok.  A tak  sme  potešili detské očká a srdiečka s mikulášskou nádielkou. 

 

 Aktivity na facebookovej stránke knižnice počas roka 2020: 

 V mesiacoch marec až začiatok júna sme na facebooku knižnice pripravili súťažné úlohy pre detských aj 

dospelých čitateľov. 

• Zdieľali sme 6 autorských čítaní od spisovateľa Júliusa Belana, ktorý čítal deťom v čase corona karantény  zo 

svojich kníh. 

• Uverejnili sme detskú knižnú výzvu v ktorej sme chceli aby detskí čitatelia našej knižnice hľadali vo svojich 

vlastných knihovníčkach knihy na určené témy, či heslá. Detskej knižnej výzvy sa zúčastnilo 20 čitateľov, ktorých 

čakajú u nás v knižnici odmeny. 

• Zapojili sme sa spolu s p. učiteľkou Viktóriou Spiškovou a deťmi so ZŠ Energetikov do výzvy regionálneho 

autora Daniela Heviera – Učenie z domu – a spropagovali sme tak kreativitu   a tvorivosť pri učení aj pomocou 

knižnice i keď len online. 

• 2. apríl Medzinárodný deň detskej knihy – sme oslávili online jednou z  emotikonových hádaniek s témou 

rozprávok H. Ch. Andersena. 

• Emotikonové hádanky sa našim online používateľom zapáčili, a tak sme ich s témou rozprávok pripravili ďalšie 3. 

• Karanténne hádanky v podobe fotografií s nápovedami pomocou indícii v podobe predmetov boli tematicky 

orientované na rozprávky P. Dobšinského. Rozprávok a fotografií bolo 10. 

• Karanténne listy mali úspech aj u čitateľov a tak sme vytvorili  6 úloh škriatka Pipibuma. Opäť sme mali odozvu 

z radov čitateľov a do týchto úloh sa zapojilo 100 detí. Tie rovnako čakajú odmeny. 



• Vytvorili sme  peknú spolupráca so spisovateľkou Katarínou Mikolášovou. Na jeseň tohto roku  vydá  knižku  

Povesti spod Vitoroga / Priče ispod  Vitoroga.  Načítali  sme  jednu s povestí z pripravovaného rukopisu. 

Vyzvali sme deti v rámci súťaže, aby vytvorili bájnu postavu bohyne Vitorogy akoukoľvek výtvarnou technikou. 

Ďalšou časťou súťaže bolo dotvoriť povesť, ktorú sme nedočítali. Do súťaže sa zapojilo 55  súťažiacich z regiónu 

Prievidza  a  Partizánske.  Vyhodnotili  sme  dve   kategórie  spisovateľskú a  aj výtvarnú. V oboch kategóriach 

po dve skupiny mladších                     a  aj starších žiakov. Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční v našej knižnici 

na jeseň tohto roku, keď bude knižka už hotová.  

• Pripravili  sme  ešte  niekoľko  corona súťažných listov s prešmyčkami, osemsmerovkami                                                        

a rôznymi dopĺňačkami. Všetky tieto aktivity sa stretli s pozitívnym ohlasom nielen detských čitateľov.  

• Na fb stránke  sa  zo  značným ohlasom a cca  900   interakciami a cca   40 lajkami  ocitli v pozornosti sledovateľov 

našej fb stránky príspevky ohľadne prvých troch podujatí z grantu „Knihotúry“ 

• V mesiaci október sme na fb uverejnili výzvu na  registráciu pre seniorov na rok zdarma. Uvedenú  ponuku využilo 

cca 25 čitateľov v seniorskom veku. Príspevok mal 3 zdieľania a 582 interakcií 

• Príspevok o podujatí Večer s Andersenom mal 1 zdieľanie, 17 lajkov a 129 interakcií. 

• Príspevok vyhodnotenie súťaže Osmijankova literárna záhrada: tu sme sa umiestnili ako knižnica so 

spolupracujúcou triedou ZŠ Malonecpalská v druhej osmičke. Samotný príspevok mal 15 lajkov 1 zdieľanie                  

a 372 interakcií. 

• Vytvorili sme pracovné listy s tematikou:  knižný trojboj; meno, mesto, zviera a vec vo verzii autor, kniha, 

postava, ilustrátor; knižné hádanky,  písmenkové  hádanky,  literárne  kvízy zdieľané  zo  stránky  sieťovka 

s knižnou tematikou. Tieto aktivity mali 600 interakcií cca 30 lajkov.   

• Knižný adventný kalendár dobrých skutkov inšpirovaný Ľubicou Noščákovou sa stretol                                                          

u sledovateľov našej fb stránky s odozvou: 5 lajkov a 103 interakcií 

• Celé Slovensko číta deťom online zapojenie prostredníctvom fb účtu knižnice.   

• Mikuláš v knižnici online a aj v pobočke Domu kultúry oslovil 94 ľudí a 8 lajkov. 

• Súhrnný príspevok s inšpiratívnymi webmi, blogmi a stránkami o čítaní deťom a s deťmi mal 187 interakcií,                    

9 lajkov a jedno zdieľanie 

• V závere roka sme uverejnili novoročné prianie, osemsmerovku pre pobavenie PF na rok 2021. Tieto aktivity 

zaznamenali: cca 810 interakcií a 25 lajkov. 

• Na fb stránke sme v čase pandémie propagovali aj rôzne webové stránky na vzdelávanie detí,  spoluprácu so  

združením Osmijanko, významné dni a výročia. Skrátka zostali sme v kontakte s našimi čitateľmi aj online. 

    Aj tento rok sme sa napriek zvláštnej situácii usilovali zvyšovať úroveň nami poskytovaných služieb a vytvárať 

príjemné prostredie pre používateľov  knižnice tých stálych a aj tých potenciálne nových. 

 
Činnosť Knižnice Mikuláša Mišíka v roku 2020:  

 

   

Pobočka Zapotôčky 

 

Deti 

 

Dospelí 

 

Spolu 

Počet výpožičiek – kníh 

(absenčne, prezenčne) 9804 7567 17 371 

Počet výpožičiek – periodiká 

(absenčne, prezenčne) 
1582 1799 3381 

Počet zaregistrovaných čitateľov 631 158 789 

Počet návštevníkov 4097 2190    6287 

 

 

Pobočka Dom kultúry 

 

Deti 

 

Dospelí 

 

Spolu 

Počet výpožičiek – kníh  

(absenčne, prezenčne) 2938 3959 6897 

Počet výpožičiek – periodiká  

(absenčne, prezenčne) 
60 147 1719 

Počet zaregistrovaných čitateľov 399 147 546 

Počet návštevníkov 1901 1932 3833 



  

Pobočka Kopanice 

 

      Deti 

 

Dospelí 

 

Spolu 

Počet výpožičiek – kníh 

(absenčne, prezenčne) 2804 4250 7054 

Počet výpožičiek – periodiká 

(absenčne, prezenčne) 
238 1376 1614 

Počet zaregistrovaných čitateľov 276 188 464 

Počet návštevníkov 1504 1337    2841 

 

 

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                                               

26 projekcií s návštevnosťou 772 divákov. Počet členov filmového klubu je 108 a priemerná návštevnosť bola                            

30 divákov.  Okrem filmovej klasiky a alternatívnych diel sa snažíme pre  nadšencov filmového klubu každoročne priniesť 

aj filmové prehliadky, ktoré sú žánrovo plné pestrých filmov. Koronakríza zasiahla i túto audiovizuálnu oblasť, a z toho 

dôvodu počet filmových projekcií sa znížil a nemohli byť uskutočnené všetky filmové festivaly. V uplynulom roku sa nám 

podarilo zrealizovať tieto filmové prehliadky:  

 SCANDI,  04. 02 - 07. 02. 2020:  Mesiac február odštartoval 6. ročníkom prehliadky súčasnej   severskej   

kinematografie - SCANDI 2020.  Divákov potešil  výber najnovších filmov z Dánska, Švédska, Nórska a Fínska. 

Škandinávska filmová produkcia prináša žánrovo pestré filmy, ktoré sú divácky atraktívne a zároveň mnohé z nich 

oceňované na prestížnych festivaloch,    ( 196 divákov). 

 Be2Can 2020, 30. 11. – 03. 12. 2020: Výberová prehliadka prvotriednych festivalových snímok opäť zavítala 

do Prievidze. Nadšenci audiovizuálneho umenia mali možnosť  tešiť sa na štyri filmy z troch najprestížnejších svetových 

filmových festivalov v Berlíne, Benátkach a Cannes, ( 83 divákov). 

 Neuskutočnené / zrušené filmové festivaly : 

      

• Creme de la Creme : Týždeň francúzskeho  filmu, ktorý organizuje Francúzsky inštitút na Slovensku v spolupráci 

s Film Europe sa po minulé roky taktiež tešil veľkej obľube divákov, v roku 2020 však neuskutočnený.  

• Febiofest 2020:  Filmový festival organizovaný Asociáciou slovenských filmových klubov (ASFK) v spolupráci so 

Slovenským filmovým ústavom. Cieľom festivalu je nielen priniesť publiku súčasné a archívne snímky, domáce či 

zahraničné ale zároveň podporovať distribúciu, vývoj a produkciu nových filmov, termín:  20. 10. - 22. 10. 2020 

• CINE VITAJ: Festival plný talianskych filmových lahôdok, ktorý vznikol zo spoločnej iniciatívy Talianskeho 

kultúrneho inštitútu a spoločnosti Film Europe. 

 

      Členovia klubu rodákov hornej Nitry sa uplynulý rok nestretli na ich ďalšom stretnutí.  

 

 

V. Propagačná činnosť  

 

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

 

     Vypuknutie pandémie a pretrvávajúca  situácia so šírením  koronavírusu obmedzila do veľkej miery aj našu 

propagačnú činnosť. Zákaz konania kultúrnych podujatí mal   za následok aj pokles záujmu o výlep  plagátov, tlač rôznych 

druhov pozvánok, letákov na podujatia  a iných reklamných materiálov.   

      Mediálnu propagáciu a udržanie kontaktu s divákmi sme minulý rok vzhľadom k situácii prioritne realizovali 

a  využili  silu  sociálnych   sietí,  a   to   facebooku   KaSS   Prievidza,  webovej stránky  kasspd.sk  a  instagramu.  

Okrem tejto formy reklamy je samozrejmosťou regionálny informačný 

server www.prievidza.sk,   spravodajský  portál www.codnes.sk, televízia RTV Prievidza, BETA rádio  a  Rádio 

WOW,  regionálna tlač  MY Hornonitrianske noviny.  

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


      Úspešne pokračujeme v rozširovaní počtu našich odberateľov na instagrame, ich 

počet  stúpol  na  512  ľudí, čo je nárast oproti predchádzajúcemu roku o 13%. 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  6300.  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 28 ks grafických návrhov pre tlač, 

• zabezpečili sme tlač 140 druhov materiálov v celkovom náklade 6602 ks v štruktúre: tabuľky –3 druhy v náklade 

160 ks, 4 druhy tlačív v náklade 350 ks, 2 druhy pozvánok v náklade 300 ks, 56 druhov letákov a plagátov v počte 

1780 ks, 1 druh diplomu, certifikátov v náklade 22 ks, 74 druhov kópii a digitálnej tlače v počte 4260 ks, 

• na 31 plagátovacích plochách na území mesta bolo v rámci našej činnosti vylepených  5633 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 2020 sme zabezpečovali prostredníctvom šatnice kostýmový servis súborom záujmovo-umeleckej činnosti 

a poskytovali  sme služby výpožičky širokej verejnosti.  

      Šatnica bola v priebehu roku doplnená o 8 kostýmov vlastnej výroby – z folklóru to boli napr. pánske ľudové 

košele, z karnevalových kostýmov - hippies pánsky komplet nohavice s vestou, plášť „Červená čiapočka“, kráľovský 

plášť a dámsky čierno-biely kostým pirátky.  Za hodnotené obdobie  sa nezakúpili nové  kostýmy. Disponujeme pestrou 

ponukou kostýmov pre deti, dospelých, dobovými kostýmami, ale i rôznymi doplnkami, akými sú klobúky, parochne 

a rekvizity, ktoré  Okrem výpožičky kostýmov a krojov sme zabezpečovali  ich pravidelnú opravu a údržbu. 

 

 
Prehľad  činnosti Kultúrneho a spoločenského strediska  

za rok 2020 

 

 

Názov  

počet  

 

podujatí/stretnutí počet účastníkov  

Podujatia  70 8285 

Prenájmy 

Pravidelné stretnutia kluby, krúžky  337 7115 

Dovážaná kultúra  10  3620 

Skúšky súborov 192 2590 

Filmový klub'93  26 772 

Mestská galéria Art Point  5 290 

Mestská knižnica M.Mišíka - návštevníci - 12 961 

Mestská knižnica M.Mišíka - čitatelia - 1799 

Mestská knižnica M.Mišíka - podujatía 141 2870 

SPOLU: 781 40 302 

 
 

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.) 

 

 



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 2020 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. 

  Priestory DK pravidelne poskytujeme aj iným organizátorom v podobe krátkodobých prenájmov                                         

s rozličným zameraním, napr. školenia schôdze, pracovné porady, prezentácie, klubová činnosť, tanečné tréningy                       

a iné komerčné a firemné akcie. Vyhlásenie mimoriadnej situácie na Slovensku a pandémie ochorenia COVID-19 dňa 

11. marca 2020 malo za následok zavedenie prísnych opatrení na celom území Slovenska. V kultúrnom sektore 

opatrenia spôsobili, že nielen umelci, ale aj  ostatné súbory záujmovej umeleckej činnosti stratili možnosť vykonávať 

svoje povolanie a aktivity v štandardných podmienkach   a dvere kultúrnych inštitúcií zostali zatvorené. Kalendár našich 

naplánovaných podujatí sa zo dňa na deň výrazne preriedil, resp. doslova zastavil.  Ani postupné uvoľňovanie opatrení 

neumožnilo  začať činnosť  v našom zariadení ako za bežných okolností, i keď od 20. 05. 2020 boli na chvíľu povolené 

hromadné podujatia kultúrnej a spoločenskej povahy do 100 prítomných osôb resp. obsadenie kapacity priestorov bolo 

limitované na 50 % kapacity pri dodržiavaní rôznych opatrení.  

  Niektoré aktivity sa  nám síce podarilo ešte zrealizovať a iné – nové  preniesť do virtuálneho prostredia 

prostredníctvom ktorého sme sa chceli priblížiť našim divákom aj online streamom koncertov, rozhovorov so zaujímavými 

osobnosťami, či menšími divadelnými predstaveniami pre detského diváka. Aj napriek našej snahe dlhodobo trvajúca 

situácia prinášajúca širokú paletu rôznych obmedzení  nevyhnutne vyústila do limitovania našich  príjmov z činnosti ako 

aj z nájmu za priestory a poskytované služby. 

  Odhliadnuc od toho sa naša organizácia počas roka 2020 organizačne a technicky podieľala na podujatiach 

iných organizátorov, ktoré sa konali nielen v našich priestoroch, ale aj v iných objektoch resp. v exteriéri. Počas plesovej 

sezóny sme vyzdobené priestory DK po mestskom   plese  poskytli   Prievidzskému  spolku   nepočujúcich   za   účelom   

uskutočnenia 7. Celoslovenského plesu nepočujúcich s medzinárodnou účasťou, vrátane technických a organizačných   

záležitostí  ako aj poskytnutia gastroinventáru a ostatných služieb súvisiacich s prípravou a realizáciou tohto podujatia.  

  Koncom januára sme vo vyhradených volebných obvodoch č. I – VII. zrealizovali zriadenie                                                     

7 samostatných plagátovacích plôch určených VZN mesta Prievidza o umiestňovaní volebných plagátov za účelom 

„Volieb do NR SR“, ktoré sa konali dňa 29. 02. 2020. V súvislosti so zriadením plagátovacích plôch sme sa podieľali aj 

na polygrafických a propagačných prácach, vykonávali sme priebežnú kontrolu plôch a odstraňovali čierny výlep. 

Rovnako sme  začiatkom jari zrealizovali komplexnú údržbu – vyčistenie všetkých plagátovacích plôch na území nášho 

mesta, ktoré  máme  v správe  a  odstránili  tak   neaktuálne,   znehodnotené  a   nevzhľadne polepené a otrhané zvyšky 

plagátov a opätovne tak pripravili výlepné plochy na propagáciu kultúrnych, športových a spoločenských akcií v našom 

meste na ďalšie obdobie. 

       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 bola vykonaná  v KD Necpaly 

a ostatných KD v prímestských  častiach nášho mesta, 

• kontrola a  čistenie  komínových  telies a dymovodov na plynné palivo bola vykonaná  v  KD Necpaly KD Malá 

Lehôtka,  

• odborná  prehliadka  a  skúška  elektrického zariadenia a bleskozvodu bola vykonaná v objekte DK Prievidza 

a Kino Baník, 

• 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, 



 Pracovníci útvaru technickej prevádzky vo všetkých objektoch  v správe KaSS  počas roka vykonávali bežné 

montážne a prevádzkové práce, vrátane údržby a odstraňovania drobných závad. Sústavne sa snažíme udržiavať čistotu 

a upravenosť  interiéru  ako  aj  exteriéru  našich  objektov.  Vo  všetkých  našich  budovách  sa snažíme sledovať stav 

a zabezpečiť pravidelnú údržbu  dažďových žľabov a zvodov. Aj napriek snahe a preventívnym opareniam sme začiatkom 

roka opätovne  zrealizovali  prečistenie  kanalizačnej  jednotky  odstránili  problém s upchatým  odpadom na  toaletách 

v objekte Kino Baník.  

 Vždy v jarných mesiacoch sa pravidelne snažíme o úpravu zelene a drevín v exteriérových kvetináčoch pred 

budovou DK ako aj o starostlivosť a presádzanie kvetov v interiéri.  

  V priebehu prvého polroka sa podarilo samospráve mesta Prievidza zrealizovať niekoľko rekonštrukčných 

projektov. Spomedzi ostatných aj rekonštrukciu pánskych a dámskych sociálnych zariadení, úpravu vnútornej 

kanalizácie, vodovodného potrubia, úpravu elektroinštalácie a osadenie nového sanitárneho vybavenia  v KD Malá 

Lehôtka. Celková výška tejto investície predstavovala  takmer 10 tis. eur a za posledné dva roky to bola už  druhá veľká 

investícia do KD Malá Lehôtka. Okrem týchto prác sa v KD Malá Lehôtka na jeseň  podarilo opraviť aj vstupné schodisko, 

ktoré slúžilo v objekte už veľmi dlho bez väčšej opravy a na  ktorom sa  spoločne podpísal nielen vplyv poveternostných 

podmienok, ale aj  dennodenná záťaž. 

  V prvej polovici júna sme aj v KD Hradec a Veľká Lehôtka uskutočnili menšie rekonštrukčné  práce, ktoré  

spočívali v renovácii parketových podláh  opätovným prebrúsením a nanesením novej vrstvy laku. Zároveň bola v KD 

Veľká Lehôtka z praktických dôvodov časť parketovej podlahy pri vstupe do sály nahradená keramickou dlažbou. 

         V čase letných mesiacov, kedy majú mnohé kultúrne inštitúcie „prázdniny“ pravidelne svojpomocne realizujeme 

údržbu a čistenie javiskového priestoru, javiskových dekorácií, mechanických zariadení javiska a zákulisia ako aj drobné 

opravy  scénického osvetlenia. Vo všetkých klubovniach sme opravili a doplnili chýbajúce vertikálne žalúzie a zároveň 

sme vyspravili nerovnosti a praskliny na stenách a vymaľovali pomerne značnú časť priestorov v interiéri DK jemným 

svetlejším odtieňom, aby sme naše priestory oživili, opticky zväčšili a presvetlili. Príjemný farebný efekt vo vstupnom 

foyeri sme podčiarkli umiestnením nových, vlastnoručne vyrobených dekorácií. 

 

  Podlahy  patria  k  najviac namáhaným konštrukciám budov, ich životnosť je obmedzená a v určitých intervaloch 

je nutné ich opraviť alebo úplne vymeniť. Popri technických nárokoch sa na podlahoviny  kladú aj  estetické nároky, 

keďže tvoria dôležitú súčasť celkového vzhľadu interiéru. Koncom roka sme preto zrealizovali aj v našich priestoroch 

výmenu zničenej a na mnohých miestach veľmi poškodenej  laminátovej podlahy v spoločenskej a bábkovej sále.   

Renovácia podlahy sa realizovala nielen z bezpečnostných dôvodov, ale aj pre zvýšenie komfortu návštevníkov, keďže 

sa jedná o priestory, kde sa za bežnej prevádzky koná najviac podujatí. 

 

   Rovnako sme doriešili servis núdzového osvetlenia v divadelnej sále a priľahlých priestoroch                                                   

a z dôvodu nefunkčnosti  vymenili 4 ks akumulátorov  v suteréne objektu , ktoré slúžia ako sieťový zdroj pre núdzové 

osvetlenie. Núdzové osvetlenie a akumulátory sú priamo prepojené a pri strate sieťového napájania nabíjačiek preberajú 

napájanie práve akumulátory, ktoré boli na konci životnosti a strácali schopnosť udržať požadovanú kapacitu.  

 

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

aktivít vandalov a znečisťovateľov okolia,  hlavne počas letných prázdnin 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. Opakovane riešime  

problém s ľuďmi bez domova, ktorí neustále znečisťujú bezprostredné okolie DK, pravidelne  prespávajú na vstupnom 

schodisku do budovy, zdržiavajú sa na schodoch, konzumujú alkoholické nápoje, nechávajú po sebe neporiadok, 

vulgárne sa vyjadrujú a obťažujú okoloidúcich ako aj zamestnancov KaSS, ktorí ich často na nevhodné správanie 

upozorňujú a rovnako často kontaktujú hliadku MsP. 

 

       Priebežne  počas  roka sme dokupovali  drobný inventár, ako aj  všeobecný materiál na základe požiadaviek   

a finančných možností do všetkých zariadení v správe KaSS.  Na všetky pobočky KD v prímestských častiach bol 

zakúpený mobiliár – stoly, banketové stoličky, kokteilové stoly s návlekmi ako aj doplnený nový gastroinventár. Do KD 

Hradec bola zakúpená nová zvuková aparatúra, v DK v Prievidzi sme doplnili svetelnú techniku. Veríme, že inštalácia 

nových svetelných prvkov zvýrazní detaily scény  a prinesie spokojnosť nielen osvetľovačom, ale hlavne divákom. Do 

všetkých  našich  pobočiek  knižníc  M.  Mišíka  sme  na  výdajné   pulty   nainštalovali   estetické  ochranné   prepážky 

s manipulačným okienkom z priehľadného plexiskla z dôvodu ochrany a bezpečnostnej bariéry, ktorá umožní 

pracovníčke knižnice znížiť riziko šírenia chorôb prenášaných kvapôčkami. Z dôvodu stále pretrvávajúcej pandemickej 

situácie a v záujme eliminovať pohyb cudzích osôb v budove  na nevyhnutné minimum sme vyriešili aj problém                       

s doručovaním listových  zásielok a iných tlačovín, a to zabudovaním tzv. dvojstrannej poštovej schránky, ktorá umožňuje 

doručovanie zásielok z vonkajšej strany a nie je tak nutné vstupovať do budovy. 

  Podľa potreby organizácie a požiadaviek iných organizátorov pracovníci TP zabezpečovali služobnými 

motorovými vozidlami prevoz zvukovej techniky, prevoz stolov, stoličiek, lavíc, kníh ako aj montáž a demontáž pódia. 



 

      Možnosť bezodplatného užívania priestorov DK resp. symbolického nájomného mali súbory záujmovej 

umeleckej činnosti divadelného, speváckeho a hudobného charakteru ako aj iné združenia   a spolky. Na schôdzkovú 

činnosť priestory  DK využívali: KaPP,  Spolok numizmatikov, Výbor VO č. 2 a pod.  

 Zrealizovalo sa 19 podujatí a cestu do KaSS si našlo 2312 návštevníkov a 140 stretnutí súkromných, 

právnických osôb, združení a pod. za účelom konania rôznych prezentácií, školení a prednášok s účasťou 2000 

návštevníkov. Vzhľadom k pandémii sa mnohé z podujatí, prenájmov, ktoré sa uskutočňujú každoročne v roku 2020 

nezrealizovali, ako napríklad: stužkové slávnosti študentov stredných škôl, výchovné koncerty, vianočné posedenia 

rôznych organizácii, prezentácie, vianočné koncerty žiakov umeleckých škôl a iné. Spomedzi  zrealizovaných možno 

spomenúť: Ples pre nepočujúcich, Oceňovanie najúspešnejších športovcov za rok 2019, schôdze Rybárskeho zväzu, 

Ekotopfilm pre verejnosť a školy, stretnutia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi. 

   

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: 878 081 780 481 687 687

r. 2019

Pod- FK

prog- EK

ram v € v  € v  € v  €

1 2 3 4

1 PROGRAM 11:     Kultúra 838 325 878 081 780 481 687 687

2 v NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU: 247 305 195 200 164 900 72 110

3 tom: GRANTY A TRANSFERY 591 020 682 881 615 581 615 577

4 NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU: 814 877 871 081 773 481 680 691

5 212 0 71 589 60 700 41 620 23 079

6 212 3 69 483 59 700 40 620 22 912

7 212 4 2 106 1 000 1 000 167

8 223 0 170 393 128 000 116 780 41 693

9 223 1 170 393 128 000 116 780 41 693

10 292 0 5 323 6 500 6 500 7 338

11 292 27 Iné 5 323 6 500 6 500 7 338

12 312 0 567 572 675 881 608 581 608 581

13 312 7 Z rozpočtu obce 542 572 650 881 608 581 608 581

14 Banícky jarmok 25 000 25 000 0 0

15 322 0 23 448 7 000 7 000 6 996

16 322 5 Z rozpočtu obce 23 448 7 000 7 000 6 996

Príjmy v členení podľa podporných programov: 0 0 0

878 081 780 481 687 687

r. 2019

Pod- FK

prog- EK

ram v € v  € v  € v  €

1 2 3 4

1 PROGRAM 11:     Kultúra 838 325 878 081 780 481 687 687

2 v NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU: 247 305 195 200 164 900 72 110

3 tom: GRANTY A TRANSFERY 591 020 682 881 615 581 615 577

4 1 Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru 696 494 712 739 621 253 520 955

5 NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU: 696 494 712 739 621 253 520 955

6 212 0 49 228 44 100 30 600 10 457

7 212 3 47 122 43 100 29 600 10 290

8 212 4 2 106 1 000 1 000 167

9 223 0 165 054 123 500 112 790 35 375

10 223 1 165 054 123 500 112 790 35 375

11 292 0 3 823 6 500 6 500 3 764

12 292 27 Iné 3 823 6 500 6 500 3 764

13 312 0 454 941 531 639 464 363 464 363

14 312 7 Z rozpočtu obce 429 941 506 639 464 363 464 363

15 Banícky jarmok 25 000 25 000 0 0

16 322 0 23 448 7 000 7 000 6 996

17 322 5 Z rozpočtu obce 23 448 7 000 7 000 6 996

18 2 Knižnice 66 490 71 682 67 942 71 710

19 NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU: 66 490 71 682 67 942 71 710

20 223 0 2 173 2 300 1 790 1 984

21 223 1 2 173 2 300 1 790 1 984

22 292 0 1 500 0 0 3 574

23 292 27 Iné 1 500 0 0 3 574

24 312 0 62 817 69 382 66 152 66 152

25 312 7 Z rozpočtu obce 62 817 69 382 66 152 66 152

26 3 Podpora kultúrnych domov 75 341 93 660 91 286 95 022

27 NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU: 75 341 93 660 91 286 95 022

28 212 0 22 361 16 600 11 020 12 622

29 212 3 22 361 16 600 11 020 12 622

30 223 0 3 166 2 200 2 200 4 334

31 223 1 3 166 2 200 2 200 4 334

32 312 0 49 814 74 860 78 066 78 066

33 312 7 Z rozpočtu obce 49 814 74 860 78 066 78 066

34 322 0 0 0 0 0

35 322 5 Z rozpočtu obce 0 0 0 0

Schválený 

rozpočet

Rozpočet po 

úpravách
Skutočnosť k 31.12.

Skutočnosť

Platby z predaja služieb

Schválený 

rozpočet

Rozpočet po 

úpravách
Skutočnosť k 31.12.

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Platby z predaja 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

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Názov

Príjmy z vlastníctva

Z prenaj.budov a objektov

Z prenaj.zariad. a náradia

Platby z predaja služieb

Transfery na rovnakej úrovni

Kapitálové transfery na rovnakej úrovni

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Ostatné príjmy

Transfery na rovnakej úrovni

Kapitálové transfery na rovnakej úrovni

Z prenaj.budov a objektov

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

rok 2020

rok 2020

Skutočnosť

Platby z predaja služieb

Ostatné príjmy

Transfery na rovnakej úrovni

Príjmy z vlastníctva



 
 

Výdavky celkom:

r. 2019

Pod- FK

prog- EK

ram v € v  € v  € v  €

1 2 3 4

1 PROGRAM 11:     Kultúra 837 973 878 081 780 481 686 438

2 v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 814 525 871 081 773 481 679 442

3 tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: 23 448 7 000 7 000 6 996

4 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 814 525 871 081 773 481 679 442

5 610 319 239 364 776 346 776 287 581

6 611 0 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr. 319 239 364 776 346 776 287 581

7 620 Poistné a príspevok do poisťovní 115 767 135 344 129 044 102 395

8 621 0 Poistné do VŠZP 24 398 27 772 25 972 21 220

9 623 0 Poistné do ostatných ZP 6 713 8 707 8 707 6 117

10 625 0 Poistné do SP 81 013 94 843 90 343 71 567

11 627 0 Príspevok do DDP 3 643 4 022 4 022 3 491

12 631 Cestovné náhrady 66 500 500 30

13 631 1 66 500 500 30

14 632 Energie, voda a komunikácie 86 316 84 712 82 682 79 365

15 633 Materiál 59 237 54 458 48 628 49 354

16 633 1 Interiérové vybavenie 7 580 10 000 10 000 10 165

17 633 2 Výpočtová technika 925 800 800 605

18 633 4 Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia a tech. 1 481 3 700 3 700 2 284

19 633 6 Všeobecný materiál 21 106 21 631 17 801 20 058

20 633 9 Knihy,časopisy,noviny,učebnice 3 082 2 427 2 427 4 974

21 633 11 Potraviny 24 774 15 400 13 400 11 122

22 633 16 Reprezentačné 289 500 500 146

23 634 Dopravné 3 053 2 070 2 070 2 123

24 634 1 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny 1 002 900 900 506

25 634 2 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené 958 150 150 514

26 634 3 Poistenie 1 093 1 020 1 020 1 103

27 635 Rutinná a štandardná údržba 20 447 27 250 29 900 34 258

28 635 2 Výpočtovej techniky 613 650 650 1 086

29 635 4 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech. 7 411 5 800 5 800 3 492

30 635 6 Budov, objektov alebo ich častí 12 423 20 800 23 450 29 680

31 636 Nájomné za nájom 4 082 3 701 2 701 2 740

32 636 1 Budov,objektov,alebo ich časti 2 114 1 001 1 001 841

33 636 2 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech. 1 968 2 700 1 700 1 899

34 637 Služby 206 318 198 270 131 180 121 597

35 637 4 Všeobecné služby 154 128 143 441 82 551 90 196

36 637 6 Náhrady 3 604 6 463 6 463 2 552

38 637 12 Poplatky a odvody 11 121 9 000 9 000 5 199

39 637 14 Stravovanie 14 619 15 453 14 353 11 485

40 637 15 Poistné 3 866 3 990 3 990 3 867

41 637 16 Prídel do SF 4 319 5 473 4 873 3 198

42 637 27 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru 14 661 14 450 9 950 5 100

43 713 Obstarávanie kapitálových aktív 23 448 7 000 7 000 6 996

44 713 5 3 900 0 0 0

45 713 5 19 548 7 000 7 000 6 996

Schválený 

rozpočet

Rozpočet po 

úpravách
Skutočnosť k 31.12.

Kapitálové - zabezpečovacie zariadenie

Kapitálové - vým.a rozš.svet.parku a pultu v div.sále

rok 2020

Skutočnosť

Mzdy,platy,služob.príjmy a ostatné vyrov.

Tuzemské

Názov



 
 

 

Výdavky v členení podľa podporných programov:

r. 2019

Pod- FK

prog- EK

ram v € v  € v  € v  €

1 2 3 4

1 1 Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru 696 946 712 739 621 253 541 675

2 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 673 498 705 739 614 253 534 679

3 610 257 944 294 025 279 517 229 166

4 611 0 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr. 257 944 294 025 279 517 229 166

5 620 Poistné a príspevok do poisťovní 94 370 109 332 104 254 82 352

6 621 0 Poistné do VŠZP 19 713 22 053 20 602 16 920

7 623 0 Poistné do ostatných ZP 5 575 7 350 7 350 5 143

8 625 0 Poistné do SP 65 684 76 447 72 820 57 247

9 627 0 Príspevok do DDP 3 398 3 482 3 482 3 042

10 631 Cestovné náhrady 66 500 500 30

11 631 1 66 500 500 30

12 632 Energie, voda a komunikácie 61 066 59 855 58 355 53 643

13 633 Materiál 45 742 34 300 29 300 29 358

14 633 2 Výpočtová technika 925 800 800 707

15 633 4 Prevádzkové stroje, prístroje, zar. a tech. 493 0 0 485

16 633 6 Všeobecný materiál 19 711 18 000 15 000 17 038

17 633 11 Potraviny 24 324 15 000 13 000 10 982

18 633 16 Reprezentačné 289 500 500 146

19 634 Dopravné 3 053 2 070 2 070 2 123

20 634 1 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny 1 002 900 900 506

21 634 2 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené 958 150 150 514

22 634 3 Poistenie 1 093 1 020 1 020 1 103

23 635 Rutinná a štandardná údržba 13 462 24 100 22 100 23 237

24 635 2 Výpočtovej techniky 546 500 500 1 086

25 635 4 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech. 6 845 5 000 5 000 2 857

26 635 6 Budov, objektov alebo ich častí 6 071 18 600 16 600 19 294

27 636 Nájomné za nájom 3 951 3 500 2 500 2 640

28 636 1 Budov,objektov,alebo ich časti 2 113 1 000 1 000 840

29 636 2 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech. 1 838 2 500 1 500 1 800

30 637 Služby 193 844 178 057 115 657 112 131

31 637 4 Všeobecné služby 148 867 131 176 74 066 85 206

32 637 6 Náhrady 3 105 4 950 4 950 2 277

33 637 12 Poplatky a odvody 11 121 9 000 9 000 5 199

34 637 14 Stravovanie 11 550 11 430 10 620 9 057

35 637 15 Poistné 3 866 3 990 3 990 3 867

36 637 16 Prídel do SF 3 487 4 411 3 931 2 536

37 637 27 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru 11 848 13 100 9 100 3 989

38 713 Obstarávanie kapitálových aktív 23 448 7 000 7 000 6 996

39 713 5 3 900 0 0 0

40 718 4 19 548 7 000 7 000 6 996

Schválený 

rozpočet

Rozpočet po 

úpravách

Názov

Mzdy,platy,služob.príjmy a ostatné vyrov.

Tuzemské

Kapitálové - zabezpečovacie zariadenie

Kapitálové - vým.a rozš.svet.parku a pultu v div.sále

rok 2020

Skutočnosť Skutočnosť k 31.12.



 

r. 2019

Pod- FK

prog- EK

ram v € v  € v  € v  €

1 2 3 4

1 2 Knižnice 73 704 71 682 67 942 62 188

2 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 73 704 71 682 67 942 62 188

3 610 34 683 41 130 39 100 33 797

4 611 0 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr. 34 683 41 130 39 100 33 797

5 620 Poistné a príspevok do poisťovní 12 377 15 347 14 637 11 762

6 621 0 Poistné do VŠZP 2 001 2 756 2 553 1 838

7 623 0 Poistné do ostatných ZP 1 138 1 357 1 357 974

8 625 0 Poistné do SP 8 993 10 694 10 187 8 501

9 627 0 Príspevok do DDP 245 540 540 449

10 632 Energie, voda a komunikácie 5 482 6 833 6 833 6 011

11 633 Materiál 11 401 3 304 3 074 7 033

12 633 1 Interiérové vybavenie 7 580 0 0 0

13 633 2 Výpočtová technika 0 0 0 605

14 633 6 Všeobecný materiál 739 877 647 1 454

15 633 9 Knihy,časopisy,noviny,učebnice 3 082 2 427 2 427 4 974

16 635 Rutinná a štandardná údržba 4 198 150 150 0

17 635 2 Výpočtovej techniky 67 150 150 0

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

19 636 Nájomné za nájom 1 1 1 1

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

21 637 Služby 5 562 4 917 4 147 3 584

22 637 4 Všeobecné služby 952 1 020 740 1 007

23 637 6 Náhrady 499 825 825 157

25 637 14 Stravovanie 1 513 1 705 1 585 1 352

25 637 16 Prídel do SF 441 617 547 386

25 637 27 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru 2 157 750 450 682

r. 2019

Pod- FK

prog- EK

ram v € v  € v  € v  €

1 2 3 4

1 3 Podpora kultúrnych domov 67 323 93 660 91 286 83 282

2 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 67 323 93 660 91 286 83 282

3 610 26 612 29 621 28 159 24 618

4 611 0 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr. 26 612 29 621 28 159 24 618

5 620 Poistné a príspevok do poisťovní 9 020 10 665 10 153 8 281

6 621 0 Poistné do VŠZP 2 684 2 963 2 817 2 462

7 625 0 Poistné do SP 6 336 7 702 7 336 5 819

8 632 Energie, voda a komunikácie 19 768 18 024 17 494 19 711

9 633 Materiál 2 094 16 854 16 254 13 670

633 1 Interiérové vybavenie 0 10 000 10 000 10 165

10 633 4 Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia a tech. 988 3 700 3 700 1 799

11 633 6 Všeobecný materiál 656 2 754 2 154 1 566

12 633 11 Potraviny 450 400 400 140

13 635 Rutinná a štandardná údržba 2 787 3 000 7 650 11 021

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

15 635 6 Budov, objektov alebo ich častí 2 221 2 200 6 850 10 386

16 636 Nájomné za nájom 130 200 200 99

17 636 2 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech. 130 200 200 99

18 637 Služby 6 912 15 296 11 376 5 882

19 637 4 Všeobecné služby 4 309 11 245 7 745 3 983

20 637 6 Náhrady 0 688 688 118

22 637 14 Stravovanie 1 556 2 318 2 148 1 076

23 637 16 Prídel do SF 391 445 395 276

23 637 27 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru 656 600 400 429

23 713 Obstarávanie kapitálových aktív 0 0 0 0

23 713 5 Kapitálové 0 0 0 0

Skutočnosť k 31.12.

rok 2020

Názov

Skutočnosť
Schválený 

rozpočet

Rozpočet po 

úpravách
Skutočnosť k 31.12.

rok 2020

Skutočnosť
Schválený 

rozpočet

Rozpočet po 

úpravách

Mzdy,platy,služob.príjmy a ostatné vyrov.

Názov

Mzdy,platy,služob.príjmy a ostatné vyrov.



 KaSS v Prievidzi v roku  2020  hospodárilo  podľa  rozpočtu  mesta   schváleného MsZ v Prievidzi uznesením 

č. 382/19 zo dňa 09. 12. 2019. Rozpočet na roky 2020-2022 v tabuľkovej časti pre Program č. 11 – Kultúra bol schválený 

MsZ v Prievidzi uznesením č. 381/19 zo dňa 09. 12. 2019. V  priebehu  roka  2020  bol  rozpočet voči KaSS upravený 

v I. zmene rozpočtu mesta uznesením MsZ v Prievidzi č.135/20 zo dňa 08. 06. 2020 a v II. zmene  rozpočtu mesta 

uznesením MsZ v Prievidzi č. 198/20 zo dňa 28.08.2020. 

       

  

Rozpočet KaSS bol po úpravách v nasledovnej výške: € 

- výnosy 164.900,00 

- náklady 780.481,00 

- príspevok mesta 615.581,00 

  

Skutočné plnenie rozpočtu € 

- výnosy 687.687,46 

- náklady 686.438,49 

- príspevok mesta 615.581,00 

- hospodársky výsledok zisk  1.248,97 

 

Výsledok hospodárenia € 

hospodársky výsledok zisk 1.248,97 

                            z toho: hlavná činnosť 1.097,41 

                            z toho: podnikateľská činnosť 151,56 

 

Zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom mesta 

 rozpočet v € skutočnosť v € % 

Príspevok z rozpočtu mesta 615.581,00 615.577,00 99,99 

 

Prehľad o plnení záväzných limitov  

 plán v € skutočnosť v € % 

-  náklady na reprezentačné účely 500,00 145,64 29,13 

- limit mzdových prostriedkov 346.776,00 287.580,91 82,93 

 

Prehľad o stave pohľadávok a záväzkov  

Pohľadávky   5.654,11 € 

- z toho v lehote splatnosti      32,06 € 

- z toho po lehote splatnosti     5.622,05 € 

 

Pohľadávky – odberatelia 

Odberateľ Mesto Číslo faktúry Splatnosť Suma 

DUE DONNE s.r.o. Bojnice 2020 150 28.10.2020 63,32 € 

ETAGE77 s.r.o. Prievidza 2018 261 26.10.2018 556,42 € 

ETAGE77 s.r.o. Prievidza 2018 285 20.11.2018 392,84 € 

ETAGE77 s.r.o. Prievidza 2018 308 18.12.2018 392,84 € 

ETAGE77 s.r.o. Prievidza 2018 323  26.12.2018 382,74 € 

ETAGE77 s.r.o. Prievidza 2018 335  31.01.2019 361,87 € 

ETAGE77 s.r.o. Prievidza 2019 011 28.01.2019 392,84 € 

ETAGE77 s.r.o. Prievidza 2019 032 19.02.2019 392,84 € 

ETAGE77 s.r.o. Prievidza 2019 043 01.03.2019 474,29 € 

ETAGE77 s.r.o. Prievidza 2019 060 19.03.2019 392,84 € 

ETAGE77 s.r.o. Prievidza 2019 068 26.03.2019 384,92 € 

ETAGE77 s.r.o. Prievidza 2019 100 18.04.2019 392,84 € 

ETAGE77 s.r.o. Prievidza 2019 107 26.04.2019 430,72 € 

ETAGE77 s.r.o. Prievidza 2019 121 16.05.2019 76,03 € 

ETAGE77 s.r.o. Prievidza 2019 128 25.05.2019 416,39 € 

K-2000 Prievidza 2020 172 14.01.2021 29,88 € 

Róbert Rumanovský Big Bang Bar Prievidza 2020 155 25.11.2020 118,01 € 

Róbert Rumanovský Big Bang Bar Prievidza 2020 168 28.12.2020 0,30 € 

Róbert Rumanovský Big Bang Bar Prievidza 2020 173 14.01.2021 2,18 € 

Spolu pohľadávky – odberatelia    5.654,11 € 

 



 Pohľadávka voči spoločnosti ETAGE77 s.r.o. v celkovej výške 5.440,42 € po upomínacom konaní na vydanie 

platobného rozkazu bola daná na vymáhanie v exekučnom konaní ešte koncom roka 2019. Povinný pred 

právoplatnosťou  platobného rozkazu odstúpil svoju s.r.o. spoločnosti ORAWAM s.r.o. v likvidácii. Exekútor na základe 

poverenia na výkon exekúcie lustroval majetok tejto spoločnosti a v marci 2020 doručil KaSS v Prievidzi správu o stave 

konania, v ktorom skonštatoval, že na základe zisteného majetkového stavu je zrejmé, že nemá ako vykonať exekúciu 

a jej pokračovanie za daného stavu by prinieslo iba neúčelne vynaložené náklady. Z tohto dôvodu KaSS v Prievidzi 

odstúpilo od vymáhania pohľadávky. K tejto pohľadávke sa bude tvoriť opravná položka v súlade so zákonom. Ostatné 

pohľadávky z roku 2020 sú ku dňu predkladania správy uhradené. 

 

Záväzky  155.312,66 € 

- z obchodného styku 

- prijaté preddavky 

 6.297,30 € 

8.333,33 € 

- nevyfakturované dodávky 1.104,48 € 

- voči zamestnancom (mzdy) 19.562,56 € 

- príspevky odborom 119,26 € 

- odvody do fondov 

- daň z príjmov 

13.049,66 € 

9,56 € 

- preddavková daň (z miezd) 

- daň z pridanej hodnoty 

- ostatné dane a poplatky  

2.776,72 € 

1.134,91 € 

112,84 € 

- zúčtovanie transferov 

- iné záväzky 

77.000,03 € 

448,00 € 

 

Záväzky z obchodného styku  

 

6.297,30 € 

- z toho v lehote splatnosti 6.297,30 € 

- z toho po lehote splatnosti      0,00 € 

  

Záväzky - dodávatelia 

Dodávateľ Mesto Číslo faktúry Splatnosť Suma 

Asociácia slovenských film. Klubov Bratislava 2020 422 14.02.2021 24,46 € 

Centrum voľného času SPEKTRUM Prievidza 2020 429 21.01.2021 16,60 € 

Centrum voľného času SPEKTRUM Prievidza 2020 430 21.01.2021 16,60 € 

Centrum voľného času SPEKTRUM Prievidza 2020 431 22.01.2021 479,66 € 

ELKO Computers Prievidza, s.r.o. Prievidza 2020 423 14.01.2021 300,00 € 

FEST agency media, s.r.o. Prievidza 2020 425 13.01.2021 600,00 € 

Linström s.r.o. Trnava 2020 428 21.01.2021 21,95 € 

Prievidzské tepelné hospodárstvo Prievidza 2020 426 22.01.2021 3.915,49 € 

Prievidzské tepelné hospodárstvo Prievidza 2020 427 22.01.2021 1.169,68 € 

Slovak Telekom a.s. Bratislava 2020 424 18.01.2021 164,80 € 

Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina 2020 401 13.01.2021 -437,59 € 

Areco Systém, s.r.o. Ostrava 20 017 10.01.2021 25,65 € 

Spolu záväzky – dodávatelia     6.297,30 

 

     Všetky záväzky sú ku dňu predkladania správy uhradené. 

 

 

Záväzky zo sociálneho fondu  Suma 

Účtovný stav k 01. 01.  2.570,77 € 

Tvorba SF 3.198,40 € 

Použitie SF 4.111,48 € 

Účtovný stav k 31.12. 1.657,69 €  

 

Finančné zostatky na účtoch k 31.12. Suma 

Pokladnica 1.534,21 € 

Bežný účet VÚB 70.571,58 € 

Sociálny fond VÚB 1.761,98 € 

 

 

 

 

 



Prehľad o stave hmotného majetku /netto/ k 31.12. 

 

Dlhodobý hmotný majetok celkom 73.406,17 € 

- samostatné hnuteľné veci 56.488,67 € 

- dopravné prostriedky 2.810,00 € 

- umelecké diela a zbierky 14.107,50 € 

 

Drobný hmotný majetok celkom / podsúv. účty 496.656,05 € 

- inventár  314.956,75 € 

- šatnica, krojáreň 28.502,65 € 

- OTE inventár 21.240,10 € 

- knižničný fond 131.956,55 € 

 

Budovy v nájme celkom / podsúv. účty 4.278.520,16 € 

- budova Dom kultúry   3.293.781,59 € 

- budova KD Necpaly 288.731,29 € 

- budova KD Malá Lehôtka 179.029,26 € 

- prístrešok pre KD Malá Lehôtka 25.839,91 € 

- budova KD Veľká Lehôtka 164.999,18 € 

- budova KD Hradec 187.660,61 € 

- budova Kino Baník 138.478,32 € 

 

Bilancia aktív a pasív k 31.12. 

 

Aktíva 158.129,57 €  

- dlhodobý hmotný majetok  73.406,17 € 

- materiál na sklade 1.989,94 € 

- finančný majetok 75.807,77 € 

- pohľadávky 4.128,32 € 

- časové rozlíšenie 2.797,37 € 

Pasíva 158.129,57 € 

- zúčtovanie transferov z rozpočtu obce 77.000,03 € 

- dlhodobé záväzky  1.657,69 € 

- krátkodobé záväzky 52.948,62 € 

- výnosy budúcich období 24.922,68 € 

- nevysporiadaný výsledok hospodárenia  351,58 € 

- výsledok hospodárenia 1.248,97 € 

 

 

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia KaSS za rok 2020: 

 

a) výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti 

- výnosy 673.520,84 € 

-  náklady                                  672.423,43 €  

- rozdiel / zisk    1.097,41 € 

 

b) výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti 

- výnosy  14.157,06 € 

-  náklady                                   14.005,50 € 

- rozdiel / zisk   151,56 € 

 

 Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti vo výške 1.097,41 € a výsledok hospodárenia z podnikateľskej 

činnosti vo výške 151,56 €, celkom zisk vo výške 1.248,97 € bude v účtovnom roku 2021 preúčtovaný na účet 

nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.  

 

 

 

 

 



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, 

ZUŠ L. Stančeka, CVČ Spektrum Prievidza, RKC Prievidza,  

Ministerstvo kultúry SR Bratislava, Fond na podporu umenia, 

Prievidzské pekárne a cukrárne a. s. Prievidza, 

DSI DATA, Hornonitrianske múzeum Prievidza,  

MO Matice slovenskej Prievidza, Nestlé Prievidza,  

Elko Computers s. r. o. Prievidza, Daffer spol. s. r. o.,  

Kaštiel Čereňany Afrodita, SAD Prievidza a. s., OSČ Monček s.r.o.,   

M-Silnice SK s. r. o., Stromservis s.r.o., Strabag SK s.r.o., 

Slovtain s.r.o., T+T,a.s., STVPS, a.s., EMM International spol.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, 

Rímsko-katolícky farský úrad v Prievidzi, Hotel Magura 

TO-MY-STAV, s. r. o., 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/

