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Návrh na uznesenie 

 

Mestská rada 02. 05. 2022 

 

- berie na vedomie 

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

za rok 2021 

- odporúča – neodporúča MsZ schváliť 

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

za rok 2021 

 

- odporúča – neodporúča MsZ 

uložiť riaditeľke KaSS v Prievidzi  výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti vo výške 6.949,62 € 

a výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti vo výške 209,66 €, celkom zisk vo výške 

7.159,28 € v účtovnom roku 2022 preúčtovať na účet nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov. 

 

Mestské zastupiteľstvo 09. 05. 2022 

 

I.   berie na vedomie 

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

za rok 2021 

II.  schvaľuje – neschvaľuje 

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

za rok 2021 

III.  ukladá 

riaditeľke KaSS v Prievidzi výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti vo výške 6.949,62 € 

a výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti vo výške 209,66 €, celkom zisk vo výške 

7.159,28 € v účtovnom roku 2022 preúčtovať na účet nevysporiadaný výsledok hospodárenia 

minulých rokov. 
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Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia 

Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi 

za rok  2021 

 

 

      V  roku  2021  zabezpečovala  organizácia  svoju  činnosť pod vedením Mgr. Dany Hornej 

s  priemerným  počtom  zamestnancov  27. Pretrvávajúca celosvetová pandémia v roku 2021 

zasiahla aj do činnosti Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi. Začiatok aj koniec roka 

2021 bol poznačený nepriaznivou situáciou spojenou so šírením ochorenia Covid-19, čo malo za 

následok obmedzenie rozsahu činnosti  organizácie. Zákaz organizovania hromadných podujatí, 

obmedzený počet divákov a  iné nariadenia, ktoré boli prijaté v záujme ochrany zdravia 

návštevníkov nám neumožnili zrealizovať kultúrny program v plnej miere ako po minulé roky, 

avšak v porovnaní s rokom 2020 sa  nám podarilo zorganizovať viac podujatí. KaSS vykonávalo 

svoju činnosť v súlade s prijatými nariadeniami, na základe kultúrneho semaforu a povolení pre 

okres Prievidza.  

 

  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, FS 

Vtáčnik, Vtáčničiari, o. z., MSPU Rozkvet, DH Prievidžanka, v okrajových častiach mesta sú to 

detský folklórny súbor Sýkorky,  spevácke a folklórne skupiny Trávniček, Malá Polianočka, Hájik, 

Malinovec, Krovinky a Hrádok. 

 Pandémia neumožňovala  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.   

 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 

( júl, Veľká Lehôtka), Kto si rád zaspieva (jún, Malá Lehôtka), Letný slnovrat  (jún, Hradec). 
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Prehľad skúšok a vystúpení súborov 

Objekt Súbor Počet 

skúšok 

Počet  

účastníkov 

Počet  

vystúpení  

Dom kultúry Divadlo „A“ a Shanti 10 100 0 

FS Vtáčničiari, o. z. 3 35 0 

FS Vtáčnik  14 130 0 

DH Prievidžanka 8 90 0 

SZ Rozkvet 44 863 0 

Iné skúšky 1 55 0 

KD Malá 

Lehôtka 

SZ Trávniček 20 277 0 

Malá Polianočka 6 35 1 

SZ Hájik deti 0 0 0 

KD Veľká 

Lehôtka 

DFS Sýkorky 36 286 0 

FSk Krovinky 22 140 0 

FS Malinovec 18 146 2 

KD Hradec  SZ Hrádok 18 153 3 

Celkom  200 2310 6 

        

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 v dôsledku nepriaznivej situácie spôsobenej koronavírusom bola 

poznačená aj oblasť tradičnej kultúry. Mnohé cyklické podujatia nebolo možné zrealizovať. 

Napriek tomu sme si počas pandémie našli cestu k divákom, a to v online priestore. Po úspešnom 
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štarte nového online projektu „Keď nemôžete ísť za kultúrou, ideme za vami“, ktorý si získal 

divákov už v závere roka 2020 sme pokračovali aj v novom roku. Projekt bol natoľko úspešný, že 

za jeho realizáciu, za sériu 22 online predstavení odvysielaných v roku 2020 získala organizácia 

KaSS na podujatí Kultúra 2020 Cenu „Za tvorivý čin roka“ v oblasti kultúrno-osvetovej 

práce v regióne Horná Nitra. V roku 2021 bolo odvysielaných 18 online predstavení.  

Mierne uvoľnenie opatrení prinieslo v  2. polovici roka opäť „na chvíľu“ možnosť realizovať 

podujatia v exteriéri za účasti divákov. Námestie slobody počas letných mesiacov ožilo kultúrnym 

programom a pre obyvateľov mesta, návštevníkov bol pripravený pestrý program na námestí.  

 

Zrealizované podujatia za rok 2021 

Tváre mesta, 7. jún Dom kultúry Prievidza - v mesiaci jún sa uskutočnil slávnostný večer „Tváre 

mesta“ spojený s odovzdávaním mestských ocenení Prievidzský anjel za rok 2020, Cena 

primátora, Cena mesta a Čestné občianstvo mesta Prievidza ( 120 úč.). 

Kultúrne leto na námestí: Angličtina hravou formou, júl / august, Námestie slobody – KaSS 

v spolupráci s Elite jazykovou školou pripravili pre deti počas letných mesiacov vzdelávanie 

v anglickom jazyku pod holým nebom ( 200 úč.). 

Kultúrne leto na námestí: Letné hry, júl / august, Námestie slobody – KaSS v spolupráci s CVČ 

Spektrum Prievidza pripravili pre všetky deti na spestrenie prázdnin zábavné letné hry priamo 

v centre mesta ( celkom 200 úč.)   

Kultúrne leto na námestí: Divadelné rozprávky, júl / august, Námestie slobody - divadelné 

rozprávky pre najmenších, odohrané boli predstavenia – 01. 07. Divadlo pri kolkárni  „Stratené 

prázdniny“, 15. 07. Divadlo Natraky “Zlaté kuriatko“, 29. 07. Divadlo Zábavka „Buwko a Sniwko“, 

12. 08. Divadlo Severka „Zajkovia spod kríčka“, 19. 08. Divadlo zo šuflíka „Pinokio“, (celkom 760 

úč.). 

Kultúrne leto na námestí: Koncerty, júl / august, Námestie slobody – hudobné koncerty pre 

milovníkov všetkých žánrov: 04. 07. Otvárací koncert pri príležitosti sviatku Sv. Cyrila a Metoda, 

účinkovali: FS Vtáčnik, Poluvská muzika, 31. 07. Fuera Fondo, Homosapiens, 07. 08. J. K. 

Lehotská, Kapellka, 21. 08. Vec, Tono S., Zverina, Škrupo,                                      29. 08. SZ 

rozkvet, Adventure Strings (celkom 770 úč.) 

Kultúrne leto na námestí: Filmy, júl / august, Námestie slobody - premietanie filmov pod holým  

nebom: 09. 07.  Rocketman, 30. 07. Favoritka, 06. 08. Greenbook, 13. 08. Havel ( celkom 155 

úč.). 

Bažant kinematograf, júl, Námestie slobody -  pojazdné letné kino  a premietanie filmov pod 

holým nebom: 20. 07. Meky, 21. 07. Bourák, 22. 07. Šarlatán, 23. 07. 3Bobule, 24.07. Cesta do 

nemožna, (celkom 400 úč.). 

Blší trh a výpredaj kníh na námestí, 13. august, 11. september (Blší trh) Námestie slobody - 

obľúbený blšák plný rôznych zaujímavostí, hande made výrobkov, second hand oblečenia, 

starožitností a iných vecí. Pobočkám knižnice M. Mišíka sa podarilo predať 286 kníh v celkovej 

hodnote 143,00 €. Uskutočnené v rámci podujatia Prievidzské hody  (500 úč.). 

Hody pri dychovke, 14. august, Námestie slobody - v mesiaci august sme nezabudli i na 

seniorov a venované im bolo  popoludnie pri hudbe (200 úč.). 

Pietne podujatia:  

Deň obetí banských nešťastí, 10. 08. 2021, socha baníka Prievidza,  
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Pietny akt kladenia vencov k pomníku padlým, 26. 08. 2021, Námestie slobody (celkom 150 

úč.)  

Záver kultúrneho leta, 11. september, Námestie slobody - ukončenie leta s kultúrnym 

programom, účinkovali: Dúhalka, Cult Creative, B2, SHZ Nany, Country Limit Club, Elán Tribute 

Revival (celkom 700 úč.). 

Mikulášsky sprievod mestom, 5. december, mesto Prievidza - Mikuláš so svojimi pomocníkmi 

spríjemnili deťom popoludnie, na vysvietenom vláčiku prechádzali sídliskami mesta Prievidza a 

zdravili všetky prievidzské detičky (1000 úč.). 

Rodinné vianočné fotenie pred betlehemom, 19. december Námestie – obyvatelia mesta mali 

možnosť spestriť si predvianočné chvíle na rodinnom vianočnom fotení s fotkami na počkanie 

pred vyrezávaným betlehemom, podujatie uskutočnené v režime „OP“ ( 100 úč.). 

 

Odvysielané livestreamy na facebooku za rok 2021:  

Keď nemôžete ísť za kultúrou, ideme za vami! / online rozhovor, 06. 02. 2021 Facebook 

KaSS PD www.facebook.com/KaSS.PD - V rámci online podujatia Predstavujeme úspešných 

umelcov z regiónu sme tentokrát privítali umeleckého rezbára Igora Prilinského. 

Keď nemôžete ísť za kultúrou, ideme za vami! / online rozhovor, 13. 02. 2021 Facebook 

KaSS PD www.facebook.com/KaSS.PD - Valentínsky online koncert v podaní hudobníckej 

dvojice Radky Križanovej a Romana Mečiara.   

Keď nemôžete ísť za kultúrou, ideme za vami! / online rozhovor, 20. 02. 2021 Facebook 

KaSS PD www.facebook.com/KaSS.PD - Online divadelná rozprávka O dvoch hrochoch pre 

najmenších v podaní Divadla Severka. 

Keď nemôžete ísť za kultúrou, ideme za vami! / online rozhovor, 27. 02. 2021 Facebook 

KaSS PD www.facebook.com/KaSS.PD - V rámci online podujatia Predstavujeme úspešných 

umelcov z regiónu sme tentokrát privítali autora kníh o prievidzskej histórii Michala Dobiáša. 

Keď nemôžete ísť za kultúrou, ideme za vami! / online rozhovor, 06. 03. 2021 Facebook 

KaSS PD www.facebook.com/KaSS.PD - Online koncert regionálnej pesničkárky Jany Krištof 

Lehotskej s kapelou. 

Keď nemôžete ísť za kultúrou, ideme za vami! / online rozhovor, 13. 03. 2021 Facebook 

KaSS PD www.facebook.com/KaSS.PD - Online divadelná rozprávka Prndolíno pre najmenších 

v podaní Divadla pri kolkárni. 

Keď nemôžete ísť za kultúrou, ideme za vami! / online rozhovor, 20 03. 2021 Facebook KaSS 

PD www.facebook.com/KaSS.PD - V rámci online podujatia Predstavujeme úspešných umelcov 

z regiónu sme privítali knihovníčku Silviu Kupcovú. 

Keď nemôžete ísť za kultúrou, ideme za vami! / online rozhovor, 27. 03. 2021 Facebook 

KaSS PD www.facebook.com/KaSS.PD - Online koncert speváčky Ivany Regešovej so 

sprievodom 

Keď nemôžete ísť za kultúrou, ideme za vami! / online rozhovor, 03. 04. 2021 Facebook 

KaSS PD www.facebook.com/KaSS.PD - Veľkonočný online koncert Ľudovej hudby Furmani. 

http://www.facebook.com/KaSS%20.PD
http://www.facebook.com/KaSS%20.PD
http://www.facebook.com/KaSS%20.PD
http://www.facebook.com/KaSS%20.PD
http://www.facebook.com/KaSS%20.PD
http://www.facebook.com/KaSS%20.PD
http://www.facebook.com/KaSS%20.PD
http://www.facebook.com/KaSS%20.PD
http://www.facebook.com/KaSS%20.PD
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Keď nemôžete ísť za kultúrou, ideme za vami! / online rozhovor, 10. 04. 2021 Facebook 

KaSS PD www.facebook.com/KaSS.PD - Online divadelná rozprávka Posledný dinosaurus pre 

najmenších v podaní Divadla na hojdačke. 

Keď nemôžete ísť za kultúrou, ideme za vami! / online rozhovor, 17. 04. 2021 Facebook 

KaSS PD www.facebook.com/KaSS.PD - V rámci online podujatia Predstavujeme úspešných 

umelcov z regiónu sme privítali sokoliara Jozefa Tomíka. 

Keď nemôžete ísť za kultúrou, ideme za vami! / online rozhovor, 24. 04. 2021 Facebook 

KaSS PD www.facebook.com/KaSS.PD - Online koncert Večer Francúzskych šansónov, 

účinkovali Viktória Granecová a Jakub Vida. 

Keď nemôžete ísť za kultúrou, ideme za vami! / online rozhovor, 01. 05. 2021 Facebook 

KaSS PD www.facebook.com/KaSS.PD - V rámci online podujatia Predstavujeme úspešných 

umelcov z regiónu sme privítali folkloristku Danielu Ťapuchovú. 

Keď nemôžete ísť za kultúrou, ideme za vami! / online rozhovor, 08. 05. 2021 Facebook 

KaSS PD www.facebook.com/KaSS.PD - Online predstavenie obrazu „Len leť“ z dielne 

výtvarníka Tomáša Pekára namaľovaného pri príležitosti Dňa matiek. 

Keď nemôžete ísť za kultúrou, ideme za vami! / online rozhovor, 15. 05. 2021 Facebook 

KaSS PD www.facebook.com/KaSS.PD - Zostrih „To najlepšie zo streamov“. 

Keď nemôžete ísť za kultúrou, ideme za vami! / online rozhovor, 06. 12. 2021 Facebook 

KaSS PD www.facebook.com/KaSS.PD - Online divadelná rozprávka Ľadový Mikuláš alebo Ice 

Ice Santa pre najmenších v podaní Chodúľového divadla. 

Keď nemôžete ísť za kultúrou, ideme za vami! / online rozhovor, 12. 12. 2021 Facebook 

KaSS PD www.facebook.com/KaSS.PD - Online vianočný koncert Dychovej hudby Prievidžanka.      

Keď nemôžete ísť za kultúrou, ideme za vami! / online rozhovor, 19. 12. 2021 Facebook 

KaSS PD www.facebook.com/KaSS.PD - Online vianočný koncert Gospelovej skupiny G.O.D.´s. 

 

Nezrealizované podujatia „Tradičnej kultúry“ naplánované na rok  2021 

Ples mesta Prievidza: január, Vynášanie Moreny: marec, Nedele s rozprávkou a tvorivé 

dielne: posledná nedeľa v mesiaci,  Veľkonočný blší trh a výpredaj kníh: apríl, Stavanie mája 

na Námestí slobody: apríl, Cesta rozprávkovým lesom – jún, Prievidzský rínok: august, 

Zapálenie Vatry na Mariánskom vŕšku: august, Banícky jarmok na Námestí J. C. Hronského: 

september, Hallowen party pre deti - október 2020, Vianočné trhy na námestí a kultúrny 

program: december, Silvester na Námestí slobody v Prievidzi a vítanie Nového roka 2021: 

december, podujatia pre dôchodcov – denné centrá: Medzinárodný deň žien, Deň matiek, 

Mesiac úcty k starším, Vianočný program pre denné centrá. 

B)  Dovážaná kultúra  

 Vzhľadom  k  obmedzeniam  v  kultúrnom  sektore,  ktoré  platili po celý rok 2021 v oblasti  

dovážanej  kultúry  bolo možné v  druhej polovici roka pre mládež  a  dospelého diváka  uskutočniť  

6 predstavení pre 1480 návštevníkov. V  júli  sa odohralo 2 x divadelné predstavenie  Mužské 

oddelenie v podaní Radošinského naivného divadla. Zelená farba  semaforu  priala okresu 

http://www.facebook.com/KaSS%20.PD
http://www.facebook.com/KaSS%20.PD
http://www.facebook.com/KaSS%20.PD
http://www.facebook.com/KaSS%20.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
http://www.facebook.com/KaSS.PD
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Prievidza aj v septembri, uskutočnil sa koncert charizmatických goralských hudobníkov  

Kollárovcov a muzikál o krvavej grófke Alžbeta Báthory. Dovážanú kultúru na  doskách Domu 

kultúry v Prievidzi v roku 2021 uzavrelo divadelné predstavenie Radošinského naivného divadla 

Spev kohúta, odohrané 2 x. 

            Pre detského diváka boli zrealizované 2 predstavenia a zúčastnilo sa ich 300 

návštevníkov. V septembri interaktívne predstavenie škriatka  Fíha Tralala, v októbri vystúpili 

s pesničkami Smejko a Tanculienka.   

      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 2022: 

• 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 /  30. 03. 2021 / 11. 10. 2021 / 24. 01. 2022 (Dom kultúry) - 

zrušené 

• 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 / 21. 02. 2021 / 17. 05. 2021 / 29. 10. 2021 / 10. 02. 2022 (Dom kultúry)                       – 

zrušené  

• „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 / 01. 

11. 2021 (Športová hala) - zrušené 

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

Spievankou a Zahrajkom, termín: 12. 12. 2020 / 12. 12. 2021 (Dom kultúry) – zrušené  

• Tri grácie z Umakartu –  trpkú divadelnú komédiu o stretnutí, ktoré raz muselo prísť, ale aj 

tak bolo nečakané, hrajú: K. Magálová, P. Polnišová, M. Sládečková termíny: 01. 02. 2021 / 

06. 09. 2021 / 24. 01. 2022 / 21. 02. 2022 / uskutoční sa 25. 04. 2022  (Dom kultúry)  

• Labutie jazero – česko-slovenské turné divadla Moscow State Ballet 13. 04. 2021 / 15. 11. 

2021 / 02. 11. 2022 (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, joga, stretnutia členov stolného 

tenisu.  

 Vysielanie mestského rozhlasu je neoddeliteľnou súčasťou informačného systému mesta 

Prievidza. V priebehu roka 2021 prostredníctvom rozhlasu sme v mestských častiach informovali  

o  udalostiach  vyžadujúcich  bezodkladné  vyrozumenie  obyvateľov  o  kultúrnych,  športových 
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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 2021 : 

 

D) Galéria Imricha Vysočana   

Galéria je situovaná v zrekonštruovaných priestoroch Meštianskeho domu, ktorý má 

KaSS od 01. 11. 2021 v užívaní od SMMP Prievidza s.r.o. na poschodí. 

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi uznesením č. 307/21 zo dňa 06. 12. 2021 schválilo 

návrh na zmenu názvu Mestského múzeá a galérie ako organizačný útvar príspevkovej 

organizácie KaSS na znenie „Galéria Imricha Vysočana“.                       

 Dňa 04. 11. 2021 sa po prvýkrát v nových priestoroch galérie v Meštianskom dome 

uskutočnila  kolektívna výstava prievidzských výtvarníkov, 9. VÝTVARNÁ PRIEVIDZA. Nadväzuje 

na sériu ôsmich ročníkov tejto výstavy, ktoré sa pravidelne konali v priestoroch Art galérie kina 

Baník v Prievidzi  od roku 2012 do roku 2019. Po ročnej prestávke zapríčinenej pandémiou a 

ukončením aktivít združenia Art Point v uvedených priestoroch sa o realizáciu výstavy postaralo 

združenie na podporu kultúry hornej K-2000 v spolupráci našou organizáciou KaSS. Súčasťou 

výstavy  bola v rámci osobitnej aktivity STOPA ČASU – živá i virtuálna prezentácia  kolekcie diel 

z pozostalosti  dnes už nežijúcich významných  výtvarníkov  mesta – Imricha Vysočana, Jozefa 

Fedoru, Ľudovíta a Magdalény Štrompachovcov, Vladimíra Vestenického, Pavla Bleya, Vojtecha 

Petrovicsa a Alojza Petráša, ktorej diela budú tvoriť základ stálej expozície galérie.  

 

III. Mestská knižnica Mikuláša Mišíka 

Zámer:  Uchovávanie a prezentácia nehmotného kultúrneho dedičstva, uspokojovanie 

informačných, vzdelávacích a rekreačných potrieb verejnosti. 

Hlavnou úlohou knižnice je centrálne získavanie, spracúvanie uchovávanie, ochraňovanie 

a sprístupňovanie knižničného fondu. Do fondu získavame dokumenty kúpou z grantových 

Objekt  

Skúšky súborov  

za rok 2021 

Pravidelné stretnutia  

kluby, krúžky za rok 

2021 

Prenájmy, podujatia  

za rok 2021 

Rozhlasové  

relácie  

počet 

skúšok  

počet 

účastníkov  

počet  

stretnutí  

počet  

účastníkov  

počet  

podujatí 

počet 

účastníkov 

počet 

vysielaní 

KD Malá 

Lehôtka 26 312 16 120 10 495 50 

KD Veľká 

Lehôtka  76 572 39 555 4 165 59 

KD Hradec  18 153 73 370 7 265 66 

KD Necpaly - - 80 1105 7 430 - 
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prostriedkov cez projekty alebo knihy získané darom od občanov alebo organizácií. Všetky 

dokumenty zaeviduje a odborne skatalogizuje podľa platných medzinárodných noriem 

v knihovníckom informačnom systéme Libris. 

Základné ukazovatele a podmienky činnosti podmienené vývojom pandémie Covid-19: 

V roku 2021 v dôsledku šírenia pandémie Covid-19 bola ovplyvnená práca, chod knižnice 

a výsledky hospodárenia knižnice. Nebolo možné v dôsledku celoplošných hygienických a 

epidemiologických opatrení štátu realizovať v určitých obdobiach činnosť, poskytovať služby v 

rozsahu, aký sa plánoval. Knižnica bola počas roka niekoľkokrát zatvorená pre fyzické návštevy, 

fungoval okienkový výdaj. Práca bola striedavo presunutá z pracoviska do domáceho prostredia, 

pokiaľ to podmienky umožnili. Práca pobočiek sa sústredila na online priestor v plnom rozsahu.  

Aj minulý rok sme sa uchádzali o podporu v grantových výzvach Fondu na podporu 

umenia. Úspešní sme boli v programe 5.1.3 Podujatia, vzdelávacie aktivity, odborná činnosť 

knižníc s projektom „Túlavé príbehy regiónu“. Podporená suma bola vo výške 1500,00 €. 

Realizácia projektu sa opätovne posunula, a tým aj jeho ukončenie do termínu 30. 06. 2022. 

Rovnako úspešní sme boli  aj v programe 5.1.4  Akvizícia knižníc s projektom „Dobré knihy do 

knižnice“, vďaka ktorému sme knižničný fond doplnili o 225 ks knižných titulov. Realizácia 

projektu je v termíne 30. 06. 2021 - 30. 06. 2022. Zakúpená bola literatúra pre všetky pobočky 

knižnice a pre všetky vekové kategórie. V roku 2021 sme podali žiadosť o poskytnutie finančných 

prostriedkov i v programe 5.1.3 Podujatia, vzdelávacie aktivity a odborná činnosť knižníc 

s projektom „Knihotúry“. Suma na projekt  bola 3500,00 €.  Jeho  realizácia  prebehla do konca 

júna 2021.  

Medzi najpožičiavanejších a načítanejších autorov patrili : 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. 

 

Jednotlivé čiastkové podujatia organizované v roku 2021 

 V 1. polroku dominovali online webináre, aktivity na facebookovej stránke knižnice.  

 Aktívne aj s príspevkom Zázračná cesta červíka Ervína sme sa zúčastnili webinára, 

ktorý organizovala Knižnica pre deti a mládež mesta Košice – Motivačné aktivity s detským 

čitateľom.  

 Webináre Krajiny čitateľov sme absolvovali a rozšírili sme si obzory hlavne čo sa týka 

čítania a práce s čitateľom. Konali sa v termínoch: 13. 01. 2021 – Trieda, v ktorej sa číta pre 

radosť; 25. 02. 2021 – Triedy, ktoré (stále) čítajú pre radosť,  26. 05. 2021 – Ako deťom dopriať 

zážitok z knihy, 27. 05. 2021 – Prečítané leto v knižniciach. Tak isto sme absolvovali online 

seminár Zázračné kľúče od hravého čítania, ktorý sa konal  24. 02. 2021.  

 V marci, čo je tradične mesiacom knihy, sme predsa len zrealizovali tri podujatia s deťmi 

MŠ Dobšinského  a Túlame sa  spolu cez rozprávky. 

 V máji sa nám podarilo aj jedno Pasovanie  za čitateľov knižnice. Zúčastnili  sa  ho deti  

so ZŠ  Mariánska, trieda 1. B. 

 V mesiaci jún nám tri stretnutia v knižnici spríjemnil Pán Guľočka. Mesiac jún, jeho pekné 

počasie a aj uvoľňujúce sa opatrenia nám umožnili zrealizovať a úspešne ukončiť posúvaný 

projekt, podporený FPÚ „Knihotúry“. Zrealizovali sme 14 podujatí. 

 V mesiaci jún sme spolu so spisovateľkou Katarínou Mikolášovou a Oravskou knižnicou 

Antona Habovšiaka a tiež Krajskou knižnicou v Žiline realizovali online súťaž. Súťaž mala názov: 
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Napíš*nakresli*uhádni* vyhraj. V súťaži deti na základe prečítanej ( a na našom fb načítanej 

a uverejnenej ) ukážky z pripravovanej knihy: Komora baby Želky – dopisujú príbeh, alebo ho 

ilustrujú. V každej knižnici sa určia víťazi zvlášť. K literárnej a výtvarnej súťaži je aj test, ktorého 

sa treba zúčastniť. Do súťaže sa zapojili tri druhácke triedy zo ZŠ: Rastislavova, Piaristická 

a Dobšinského. Cca 60 prác sme vyhodnotili a určili víťazov. Odmeny do súťaže venovala 

Katarína Mikolášová. 

 Dňa 04. 10. 2021 sa v pobočke knižnice na Zapotôčkoch uskutočnilo prvé stretnutie 

v rámci projektu. Jeho účastníkmi boli žiaci deviateho ročníka ZŠ Dobšinského s pedagogičkou 

p. Andreou Markovou. Stretli sme sa s autorom kriminálok pánom  Petrom Šloserom, ktorý píše 

svoje knihy na základe dlhoročných skúseností s prácou bývalého policajného dôstojníka, podľa 

skutočných udalostí. Žiaci mali pripravených množstvo otázok na osobu pána spisovateľa   o jeho 

práci, živote, tvorbe. Týmto stretnutím sme podporili preberané učivo detektívka, ktoré je 

v osnovách žiakov (zúčastnilo sa 13 detí /5 dospelí) 

 Dňa 05. 10. 2021  sa v pobočke knižnice na Kopaniciach uskutočnilo stretnutie 

s Marcelou Laiferovou. Slovenská speváčka (pop, rock), lekárka, astrologička a spisovateľka, 

ktorá nahrala 14 albumov, 70 singlov, spolu približne 400 piesní sa stretla na besede so svojimi 

priaznivcami. Rozprávanie sa nieslo v duchu jej tvorby, toho na čom aktuálne pracuje a aj čo 

pripravuje. Samozrejme sme sa nevyhli ani otázke jej života  v našom meste, s ktorým je úzko 

spojená. Podujatia sa zúčastnili náhodní diváci z radov čitateľov (20 dospelých). 

 Dňa 15. 10. 2021 sme v pobočke knižnice Zapotôčky uskutočnili stretnutie so 

spoluautorkou knižnej verzie Websterovcov – Vandou Rozenbergovou. Deti sa mali možnosť 

dozvedieť detaily toho ako píše, za akých okolností vznikajú knihy a aj príbehy úspešného 

televízneho seriálu. Autorka nabádala deti k vnímavosti vo svojom okolí a tiež ich presvedčila 

o tom, že príbehy sú ukryté v obyčajných, každodenných maličkostiach. Podarilo sa nám pozrieť 

si kúsok zo spomínaného seriálu o nákupnej horúčke. Pozhovárali sme sa tak aj o situáciách, že 

nie je dôležité nakupovať vždy a za každých okolností. A premýšľali sme aj o tom, ako nenaletieť 

obchodným reťazcom a nenakupovať veci, ktoré nutne nepotrebujeme. Autorka sa presvedčila 

v krátkom, humornom teste o tom, že detskí poslucháči sú vnímaví a vedeli odpovede na všetky 

jej „záludné“ otázky. Podujatia sa spolu so svojou p. učiteľkou E. Dadovou zúčastnili tretiaci zo 

ZŠ Dobšinského (zúčastnilo sa 23 detí / 3 dospelí). 

 Dňa 27. 10. 2021  sme v pobočke knižnice v Dome kultúry uskutočnili besedu a vítačku 

knihy „Policajná chobotnica“. Autor kriminálok, ktoré vznikajú podľa skutočných udalostí Petr 

Šloser nám odpovedal na množstvo otázok, ktoré sme ako diváci a aj čitatelia jeho kníh mali. 

Prečítali sme si prvú kapitolu novo vydanej knihy. Krstná mama, Elza Dadíková knihu do života 

privítala  strieborným daktyloskopickým práškom. Popriala knihe, aby sa sa dobre cítila medzi 

čitateľmi a bola aj naďalej svedectvom doby, ktorú žijeme. Stopy, ktoré kniha zanechá sú aj 

stopami regionálneho autora tvoriaceho svoje diela aktuálnosťou. Tiež aj stopami, ktoré 

vypovedajú o rodákoch, ktorí svojou tvorbou prispievajú k šíreniu dobrého povedomia nášho 

regiónu. Podujatia zúčastnila čitateľská verejnosť (20 dospelých). 

 Dňa 8. 11. 2021 o 9.00 sme sa v pobočke knižnice na Zapotôčkoch dozvedeli veľa nového  

o živote dážďovníka menom Holánik. O knižke Jaroslava Citu, deťom 2. ročníka ZŠ Mariánska, 

prišla porozprávať prekladateľka, vydavateľka knihy, autorka metodiky tvorivého čítania s knihou 

Holánik p. Natália Mazánová. Deti sa dozvedeli, ako príbeh Holánika vznikol, že je reálny a pán 

spisovateľ Cita, ho skutočne zažil. Zhovárali sme sa o tom, ako sa o dážďovníky treba starať, 

pretože nám dokážu uchrániť kožu pred štípancami komárov. Sú pre nás užitočné. A dozvedeli 

sme sa ako vzniká kniha a aj animovaný seriál. A spomenuli sme aj kamošov Maťa a Klinčeka, 

rovnako z pera p. Citu.  V rámci podujatia sa uskutočnila tvorivá dielnička počas ktorej sme 



 

12 z 33 

 

vyzdobili, vymaľovaním vyfarbením vtáčie búdky. Pre dážďovníkov a nielen ich, aj iné drobné 

vtáctvo sme nachystali kŕmenie pre vtáčiky. Vyrobili sme z roliek od toaletného papiera, ktoré sme 

natreli masťou a posypali zmesou semienok vhodných ako kŕmenie pre vtáctvo malé kŕmidlá a tie 

sme umiestnili do vyzdobených vtáčích búdok. (zúčastnilo sa 20 detí/ 3 dospelí) 

 

Aktivity na facebookovej stránke knižnice za rok 2021 

 Na fb stránke knižnice sme realizovali pestrú paletu aktivít pre jej návštevníkov. 

Propagácia facebookovej stránky je realizovaná našimi zamestnancami, prispievaním 

knihovníkov a knihovníčok. Kvalitnými príspevkami sme prispeli k úspešnej a sledovanej 

propagácii knižnice.  

 V mesiaci február u návštevníkov stránky peknú odozvu a zvýšený počet interakcií, 

komentárov a lajkov prinieslo 24 netradičných otázok pre Gabrielu Futovú. Pani Futová 

oslavovala v tomto mesiaci okrúhle životné jubileum a aj okrúhle jubileum svojej spisovateľskej 

dráhy. Aktívne nám na otázky každý deň odpovedala. Tým sa zvýšila aj návštevnosť našej 

stránky. 

 V mesiaci marec zarezonoval Týždeň slovenských knižníc a jeho jednotlivé aktivity. Či 

už autorské čítanie regionálnej autorky Lucie Benkovej a jej čítanie z knihy Zajkačik Čudováčik. 

Alebo aj príspevky s Dobšinského rozprávkovou tvorbou. A rovnaký  úspech zaznamenalo aj 

čítanie rozprávky o Poslušných kozliatkach. 

 V apríli na fb stránke zarezonovala a získala najviac interakcií Aprílová správa 

o úspešnosti grantu „Výmena knihovníčok“. Svedčí to o tom, že aj odľahčenie a zábava je spôsob 

ako pritiahnuť návštevníkov. V apríli sme tiež uverejňoval knižné hádanky. Týkali sa detských 

kníh, ich autorov, ilustrátorov, myšlienok a aj obsahovej stránky. 

 V mesiaci máj sa s výborným ohlasom a zvýšeným počtom interakcií, stretlo video 

s načítaným textom pripravovanej knihy Kataríny Mikolášovej. 

 V septembri sme spustili „Mesačnú výzvu“ na čítanie knihy s danou témou. Výzva je 

určená hlavne detskému čitateľovi, ale nebránime sa ani dospelákom. K výzve sú každý mesiac 

vypracované „pracovné listy“. Do výzvy sa každý mesiac  zapájajú triedne kolektívy a aj kluby 

ŠKD. Na každej pobočke určíme za mesiac víťazov, tým odovzdávané malé odmeny. Výzva je 

koncipovaná tak, aby trvala do konca školského roka. Sú k nej aj bonusové úlohy na prázdniny. 

Slávnostné vyhodnotenie máme naplánované na mesiac september 2022.  

 Na fb stránke sme zverejňovali aj upútavky na pamätné dni tematicky súvisiace s knihou. 

Tieto príspevky sa stretávajú s pozitívnym ohlasom návštevníkov stránky. Spätnú väzbu 

dostávame aj za výpožičným pultom v knižnici.  

 S pozitívnou odozvou sa stretol v decembri aj príspevok: 24 príbehov pre deti od 

slovenských autorov, alebo čitateľský ADVENTNÝ KALENDÁR.  

 V online prostredí sa nám podarila spolupráca s pani spisovateľkou Toňou Revajovou 

a jej novou pripravovanou knihou pre deti „Túlavý braček“, tiež aj vydavateľstvom Trio 

Publishing Uskutočnili sme v online prostredí súťaž, kedy sme prečítali ukážku z knihy a chceli 

sme, aby detský divák príbeh dokončil a ilustroval. Do súťaže sa zapojili tri triedne kolektívy detí 

zo ZŠ Dobšinského a ZŠ Šafárika. Exkluzivita tejto spolupráce spočívala v tom, že bola určená 

priamo čitateľom len našej knižnice. Následne sme pripravili projekt, ktorý túto súťaž reflektuje. 

Podali sme ho na FPÚ a jeho realizácia je na spadnutie, nakoľko nám Projekt podporili. 
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Činnosť Knižnice Mikuláša Mišíka v roku 2021: 

Pobočka Zapotôčky Deti Dospelí Spolu 

Počet výpožičiek – kníh 

(absenčne, prezenčne) 11792 10968 22760 

Počet výpožičiek – periodiká 

(absenčne, prezenčne) 

 

1195 

 

1961 

 

3156 

Počet zaregistrovaných čitateľov 546 132 678 

Počet návštevníkov 3981 2108 6089 

    

Pobočka Dom kultúry Deti Dospelí Spolu 

Počet výpožičiek – kníh 

(absenčne, prezenčne) 3903 7151 11054 

Počet výpožičiek – periodiká 

(absenčne, prezenčne) 
1645 0 1645 

Počet zaregistrovaných čitateľov 354 131 485 

Počet návštevníkov 2130 1980 4110 

 

Pobočka Kopanice Deti Dospelí Spolu 

Počet výpožičiek – kníh 

(absenčne, prezenčne) 2644 5415 8059 

Počet výpožičiek – periodiká 

(absenčne, prezenčne) 

 

251 

 

2083 

 

2334 

Počet zaregistrovaných čitateľov 285 159 444 

Počet návštevníkov 1176 1632 2808 

 

 

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 21 projekcií s návštevnosťou 571 divákov. Počet členov filmového klubu je 110  
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a  priemerná návštevnosť bola 27 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 sa počet filmových projekcií znížil a nemohli byť uskutočnené všetky filmové festivaly. 

V uplynulom roku sa nám podarilo zrealizovať tieto filmové prehliadky:  

 Be2Can 2020, 25. 10. – 28. 10. 2021: 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, (89 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 

. 

• Febiofest 2021  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. 

• 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.  

 

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.  

 Úspešne pokračujeme v rozširovaní počtu našich odberateľov na instagrame, ich 

počet  stúpol  na  551  ľudí, čo je nárast oproti predchádzajúcemu roku o 8%. 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  6500.  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 v percentuálnom odhade v pomere 77% ženy, 23% muži. 

http://www.prievidza.sk/
http://www.codnes.sk/
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 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 32 ks grafických návrhov pre tlač, 

• zabezpečili sme tlač 141 druhov materiálov v celkovom náklade 6614 ks v zložení: tabuľky 

3 druhy v náklade 160 ks, 4 druhy tlačív v náklade 352 ks, 2 druhy pozvánok v náklade 300 

ks, 57 druhov letákov a plagátov v počte 1784 ks, 1 druh diplomu, certifikátov v náklade 22 

ks, 74 druhov kópii a digitálnej tlače v počte 4266 ks, 

• na 30 plagátovacích plochách na území mesta bolo v rámci našej činnosti vylepených  5218 

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. 

Aj v roku 2021 sme poskytovali služby výpožičky širokej verejnosti.  

Šatnica bola v priebehu roku doplnená o 10 kostýmov vlastnej výroby – z toho je  7 dámskych 

karnevalových kostýmov a 3 detské karnevalové kostýmy. 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 2021 

 

 

Názov  

počet  

podujatí/stretnutí počet účastníkov  

Podujatia  38 5500 

Podujatia vysielané online  

na facebooku kasspd.sk 18 - 

Prenájmy 

Pravidelné stretnutia kluby, krúžky  358 6270 

Dovážaná kultúra  8 1780 

Skúšky súborov 200 2310 

Filmový klub'93  21 571 

Galéria Imricha Vysočana   1 70 

Mestská knižnica M. Mišíka – návštevníci - 13007 

Mestská knižnica M. Mišíka - čitatelia - 1607 

Mestská knižnica M. Mišíka - podujatía 129 2703 
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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 počas roka 2021 zabezpečovalo prevádzku DK ako aj 

prevádzku kultúrnych domov v majetku mesta zverených do správy KaSS a knižníc  na ul. 

Dobšinského a Nováckeho. Počnúc dňom 1.11.2021 pribudli do správy KaSS nové priestory, a to 

časť nehnuteľného majetku v budove Meštianskeho domu -  Galéria Imricha Vysočana. Počas 

roka KaSS zároveň 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.  

  Rok 2021 bol rovnako ako ten predchádzajúci výrazne poznačený protipandemickými 

opatreniami v dôsledku Covid-19, a s tým súvisiacimi vládnymi nariadeniami, či pokynmi ÚVZ SR. 

Opatrenia mnohokrát vyžadovali okamžité riešenia. Týkalo sa to uzatvárania kultúrnych inštitúcií 

pre verejnosť, zavedenia interných opatrení proti šíreniu epidémie, či uplatnenia doteraz 

nevyužitých foriem vykonávania pracovnej činnosti. 

   Aj napriek negatívnemu dosahu  pandémie na kultúrnu činnosť sa ostatná, teda tá 

prevádzková nezastavila a pracovníci technickej prevádzky naďalej vykonávali bežné 

prevádzkové práce, vrátane údržby, opráv a odstraňovania drobných závad vo všetkých 

objektoch v správe KaSS. 

  Útvar technickej prevádzky počas roka zabezpečoval materiálno-technické zabezpečenie 

pre potreby organizácie ako aj dohliadal na pravidelné vykonávanie revízii a odborných 

prehliadok.  

Vo všetkých objektoch KaSS bola zrealizovaná: 

• revízia prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych hadíc a požiarneho vodovodu, 

• jarná a jesenná deratizácia,  

• revízia elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov podľa STN 33 1610, 

V okrajových KD sa realizovala: 

• odborná  prehliadka  odberného  plynového zariadenia a tlaková skúška OPZ,  

• revízia plynového kotla Wiesmann (KD Necpaly),  

• kontrola a  čistenie  komínových  telies a dymovodov na plynné palivo  ( KD Necpaly, KD 

Malá Lehôtka), zo záveru revízie nám vyplynula povinnosť opraviť poškodené komínové 

Spolu 773 33818 
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teleso v KD Necpaly; oprava  bola zrealizovaná obratom, 

V objekte Dom kultúry Prievidza bola vykonaná:  

• revízia protipožiarnych vetracích klapiek, 

• odb. prehliadka a skúška elektroinštalácie scénického osvetlenia , opôn a zásuvného 

hľadiska + následné opravy závad, 

• odborná prehliadka a skúška  ručných a motorických javiskových ťahov, zdvíhacej plošiny 

vrátane kontroly elektroinštalácie, 

• revízia EPS a EZS . 

 

  S pretrvávajúcou nepriaznivou pandemickou situáciou na Slovensku sa posledné dva 

januárové víkendy  naše kultúrne domy premenili na dočasné odberové miesta a poskytli svoje 

priestory na celoplošné skríningové testovanie obyvateľov nášho mesta. Za účelom diagnostiky 

infekčného respiračného ochorenia Covid-19 formou PCR a Ag testovania sme začiatkom roka 

sprístupnili a prispôsobili aj  niektoré  priestory v objekte Kina Baník, ktoré slúžia tomuto účelu 

dodnes. V súvislosti so zriadením MOMiek v Kine Baník sme zrealizovali aj montáž nového GSM 

modulu do EZS, naprogramovali nové kódy a užívateľské právomoci pre prítomný zdravotnícky 

personál. V mesiaci marec sme na podnet obyvateľa mesta otĺkli na obvodovej stene Kina Baník 

uvoľnené časti omietky, ktorá  by  časom a jednak aj  vplyvom poveternostných podmienok mohla 

ohroziť  život a zdravie okoloidúcich. Keďže sa jednalo o výškové práce, odpadávajúcu omietku 

sme odstránili pomocou vysokozdvižnej plošiny s obsluhou pracovníkov TSMPD.  

 V polovici minulého roka sme predstavili aj našu víziu na vybudovanie nového komunitno-

relaxačného priestoru Mestskej knižnice M. Mišíka v Prievidzi zlúčením všetkých troch našich 

pobočiek a vytvoriť jeden kompaktný celok – novú mestskú knižnicu vo vstupnom foyeri kina 

Baník a vytvoriť tak modernú a súčasným podmienkam vyhovujúcu knižnicu s perspektívou 

prilákať nových a zároveň udržať aj súčasných návštevníkov. Keďže sa jedná o náročný projekt, 

hlavne z hľadiska úpravy a opráv priestorov starej budovy, práce sa realizujú po častiach. 

Koncom minulého roka sme začali predovšetkým s úpravou vnútorných priestorov, a to 

nevyhnutnou opravou sociálnych zariadení, výmenou starých radiátorov, výmenou starých 

poškodených dverí na núdzových východoch, ako aj nenáročnou zmenou dispozície za účelom 

vytvorenia sekcií pre jednotlivé oddelenia. Tento rok nás čaká rekonštrukcia nefunkčnej 

elektroinštalácie, vyspravenie stien, omietky, maľovka, nové osvetlenie, pokládka novej dlažby a 

ostatné práce s tým súvisiace. Veríme, že centralizáciou  našich pobočiek a ich modernizáciou v 

staro-nových priestoroch kina Baník získa Mestská knižnica M. Mišíka atraktívny a svieži vzhľad, 

ktorý osloví malých aj veľkých. A práve to je náš zámer, mať v meste modernú a dobre vybavenú 

knižnicu, ktorá drží krok s aktuálnymi potrebami, a v ktorej čitatelia nájdu to, čo hľadajú. 

 Vo všetkých našich budovách sa pravidelne snažíme sledovať stav a zabezpečiť potrebnú  

údržbu kanalizácie a potrubia čistením a  drobnou údržbou dažďových žľabov a zvodov. 

Vzhľadom k častým problémom v dvoch našich objektoch (DK Prievidza a KD Veľká Lehôtka), 

ktoré nebolo možné svojpomocne odstrániť sme prečistenie kanalizačnej jednotky a upchatého 

odpadu zrealizovali za pomoci špeciálnej vysokotlakovej a sacej  techniky . 

 Pandemické obdobie v prvom polroku 2021 sme sa snažili využiť na čiastočné opravy 

a údržbu menšieho rozsahu aj na zariadeniach v našich okrajových KD. 

  V KD Hradec prebrúsením a nanesením nového náteru sme opravili javisko, vyspravili  

nerovnosti a praskliny  na stenách, ktoré sme nanovo  vymaľovali. Na javisku bola opravená 

elektroinštalácia, doplnil sa nový rozvádzač,  nainštalovalo sa nové osvetlenie a dva reflektory.  

Na zadnú stenu javiska sme ušili novú oponu a všetky ostatné boli opravené  a  vyčistené. 



 

18 z 33 

 

 V KD Veľká Lehôtka sme opravili strop v kuchyni, odstránila sa opadávajúca omietka a 

nahodila nová, vymaľovali sme kuchyňu, chodby a sociálne zariadenia. Taktiež sme v kuchyni a 

vo vestibule staré osvetlenie vymenili za nové. V exteriéri objektu sme opravili  časť chýbajúceho 

chodníka tak, aby sme  vhodne  vytvorili  bezbariérový prístup aj pre ľudí,  ktorí to majú v živote 

zdravotne sťažené. 

 V KD Malá Lehôtka  dostalo  javisko  nový  vzhľad.  Bol  odstránený  starý a zároveň 

nanesený nový náter, po obvode boli osadené  nové lišty. Opravil a vymaľoval sa strop, doplnilo 

sa latovanie. Vyspravili sa praskliny na stenách, opravili sa schody na javisko a celý priestor sa 

vymaľoval. Nainštalovali sme nové led svietidlá, doplnila sa izolácia svetiel na schodišti a zakúpili 

sa nové dvere. Čerstvý náter dostali zárubne, expanzná nádoba a tiež čelná stena javiska so 

soklom. Zakúpili sme látky a ušili nové chýbajúce časti opony. Vo vestibule sme osadili 

konštrukciu na nový záves, ktorým sa vestibul predelil na manipulačný priestor resp. zázemie pre 

personál počas  podujatí. Zároveň bude záves plniť aj účel foto steny počas rôznych 

spoločenských podujatí. 

 Do všetkých KD sa vyrobili nové konzoly na reproduktory a zakúpili uzamykateľné skrinky 

na zvukovú aparatúru. 

 Vzhľadom k tomu, že Dom kultúry je spomedzi ostatných KD najväčší objekt, vyžaduje  si  

aj  viac  údržby  a  rôznych  prevádzkových prác. Hneď v úvode roka sme v bábkovej  sále  

a v klubovni na prízemí DK demontovali staré a nefunkčné radiátory a nahradili ich novými 

vykurovacími telesami. Zároveň sme vymenili čerpadlo v prívodnom potrubí a odstránili drobné 

závady. Opravili sme opakujúce sa závady mechanizmu posuvného systému hľadiska v 

divadelnej sále a vymenili vodiace lišty. Funkčnosť posuvného systému hľadiska je veľmi dôležitá, 

keďže táto technológia nám umožňuje vytvárať vo viacúčelovej sále prijateľnú variabilnosť 

priestoru a upraviť ho tak, aby bolo možné ho využiť pre rôzny žáner vrátane spoločenských akcií, 

či  prednášok a zasadnutí. 

 Okrem neustáleho znečisťovania priestranstva a vandalizmu v okolí DK, s ktorým sa stále 

stretávame, sme sa museli vysporiadať nielen so zničenými novovysadenými okrasnými 

drevinami  v exteriérových kvetináčoch, ale aj s veľmi expresívnym výtvarným prejavom vo forme 

graffitov na fasáde po celom obvode DK. Opätovné zakúpenie okrasných drevín a odstránenie 

graffitov nás stálo nemálo finančných prostriedkov. Situáciu sme sa dlhodobo snažili riešiť 

mnohými opatreniami a častým kontaktovaním hliadky MsP. Nakoniec sme pristúpili k inštalácii 

vlastného kamerového monitorovacieho  systému. Máme 7 ks aktívnych kamier, ktoré sú statické 

a sú viditeľne umiestnené na rohoch budovy DK. Snímajú vstupné schodisko a časť priestranstva 

pred budovou, manipulačné priestory – nákladnú rampu a zadný vstup do budovy, vstup do 

požičovne kostýmov a terasu kaviarne ako aj priestor po ľavej a pravej strane budovy. Záznam 

sa sleduje naživo a monitor je umiestnený v informáciách – pokladni DK. 

 V mesiaci jún sme sa pustili do rozsiahlejšej opravy čelnej strany fasády DK, opravy 

balkóna a výmeny odkvapových žľabov. Keďže od rekonštrukcie budovy, ktorá bola ukončená v 

novembri 1999 ubehlo už takmer 22 rokov, čiastočná oprava, aj keď len prednej časti objektu bola 

už veľmi potrebná. Práce pozostávali z  búrania  a  odstránenia  poškodenej  a uvoľnenej dlažby, 

zbavenia sa  starého náteru a nečistôt, odvozu sute na skládku, nanesenia vyrovnávajúceho 

poteru, vyspádovania,  nanesenia hydroizolačnej vrstvy a na záver položenia protišmykovej 

mrazuvzdornej keramickej dlažby. Veľkú pozornosť sme venovali aj oplechovaniu a montáži  

nového farebného odkvapového systému.  Na čelnej  stene fasády DK boli vyspravené všetky 

nerovnosti, pôvodná omietka bola vyčistená vysokotlakovou súpravou WAP a bol aplikovaný 

penetračný náter a nová sylikátová fasádna farba. Veríme, že v krátkom čase sa nám podarí 

opraviť aj vstupné schodisko pretože neustále opravovanie poškodených schodiskových stupňov 
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je finančne náročné a taktiež schody sú obložené dlažbou, ktorá nie je protišmyková, ale hladká 

a  mimoriadne klzká. K výmene dlažby  s požadovanými  parametrami na tak frekventovanom 

mieste je nutné pristúpiť nielen z estetického hľadiska, ale hlavne z bezpečnostných dôvodov.  

  V letných mesiacoch, kedy majú zväčša kultúrne inštitúcie „prázdniny“, my využívame toto 

obdobie na pravidelnú údržbu a čistenie javiskového priestoru, javiskových dekorácií,  

mechanických  zariadení javiska a zákulisia, servis zvukovej a svetelnej techniky. Vo všetkých 

klubovniach sme opravili a doplnili chýbajúce vertikálne žalúzie a zároveň  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. 

Popri tom sme v dvoch našich sálach zrealizovali aj výmenu zničenej laminátovej podlahy, ktorá 

bola nutná nielen z bezpečnostných dôvodov, ale hlavne kvôli lepšiemu komfortu návštevníkov, 

keďže sa jednalo o priestory, v ktorých 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, ktoré slúžia ako sieťový zdroj pre núdzové osvetlenie a 

ktoré boli na konci životnosti a strácali schopnosť udržať požadovanú kapacitu.  

  Aj napriek pravidelnej starostlivosti a svojpomocným opravám sa nám nepodarilo zabrániť 

zatekaniu do priestorov DK cez strešné svetlíky, ktoré po rokoch a hlavne vplyvom počasia 

postupne strácajú svoju funkčnosť. Keďže rámy svetlíkov boli pomerne zachovalé, rozhodli sme 

sa len pre ich čiastočnú rekonštrukciu, a to v podobe novej  izolácie – utesnenia  a následne  

povrchového  ošetrenia  rámov, čo by mohlo výrazne predĺžiť ich životnosť. 

 Pravidelne riešime aj nevyhovujúci technický stav pódia na Námestí slobody. Vzhľadom k 

tomu, že podlaha sa postupne vplyvom počasia znehodnocuje, na mnohých miestach bola  

prehnitá a navyše na okrajoch, kde na ňu prší, bola čiastočne rozpadnutá a vykazovala výrazné 

nedostatky, ktoré sťažovali umelcom tanečné a iné pohybové úkony, museli sme pristúpiť k jej 

čiastočnej oprave, a to oplechovaniu prednej časti pódia klampiarskymi prvkami, aby sme tak 

zabránili  nielen prípadným zraneniam, ale aj  neobmedzovali účinkujúcich vo výkone.  

      V novembri minulého roka pribudol do správy KaSS nový organizačný útvar, a to Galéria 

I. Vysočana, nachádzajúca sa v priestoroch zrekonštruovaného Meštianskeho domu na Námestí 

slobody, a ktorá po ukončení aktivít združenia Art point a takmer dvojročnej prestávke 

zapríčinenej pandémiou bude naďalej prispievať nielen k rozvoju kultúrneho života v meste, ale 

dá priestor aj mladým ľuďom pod taktovkou OZ Cult Creative organizovať rôzne alternatívne 

kultúrne podujatia vrátane neformálneho vzdelávania formou workshopov, diskusií a besied ako  

aj výstav výtvarného umenia nielen od významných regionálnych a slovenských autorov, ale aj 

autorov zo zahraničia.  

  Galéria I. Vysočana je situovaná v troch hlavných miestnostiach. V prvej miestnosti sa 

nachádza stála expozícia diel I. Vysočana, v druhej stála expozícia nežijúcich prievidzských 

výtvarníkov a v tretej miestnosti sa budú konať aktuálne výstavy regionálnych výtvarníkov ako aj 

umelcov pôsobiacich mimo regiónu. Galérii prislúchajú aj iné priestory ako napr. kancelária, 

šatňa, sklad, denná miestnosť a  sociálne zariadenia.  

        Zrekonštruované priestory boli prázdne, a preto bolo potrebné ich zariadiť a prispôsobiť 

potrebám galérie. Veľký dôraz sme kládli na to, aby priestory plnili funkciu, na ktorú boli vytvorené 

a nielen dobre vyzerali z estetického hľadiska. Prvým dôležitým prvkom galérie bolo osvetlenie. 

To základné sme doplnili o  variabilný závesný obrazový systém vrátane LED svietidiel s vysokým 

svetelným výkonom a rovnomerným rozptylom svetla na detailné nasvietenie obrazov a 

vystavených exponátov.  Nainštalované svietidlá s držiakmi na úchyt do lištového systému bolo 
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ideálnym riešením, keďže pri premiestňovaní resp. inštalácii nových obrazov už nebude potrebné 

vŕtať do steny nové diery.  

  Vzhľadom k tomu, že jedna z hlavných miestností bude okrem výstavnej činnosti slúžiť aj 

ako multifunkčný priestor na organizovanie rôznych alternatívnych kultúrnych podujatí a 

koncertov, bolo nutné, aby sa v takomto priestore urobili potrebné akustické opatrenia. Na 

korekciu priestorovej akustiky sme použili akustické panely vytvarované do podoby 

pyramídového povrchu. Vďaka svojim kompaktným rozmerom a nízkej hmotnosti boli vhodné aj 

pre montáž na strop. Panely nielenže absorbujú širokú škálu zvukových zdrojov a  vytvárajú  

príjemnú akustickú atmosféru v interiéri, ale  sú aj skvelým dekoračným prvkom. Po akustických 

úpravách prišlo na rad aj samotné technické vybavenie. O kvalitný zvuk na podujatí sa postará 

mixážny pult Behringer, dvojpásmové reproboxy Apart spolu s CD a USB prehrávačom vrátane 

ostatného príslušenstva. Srdcom svetelnej techniky je svetelný pult ADJ DMX OPERATOR 

doplnený o 2 ks LED  reflektorov zn. Stairville octagon a 6 ks LED reflektorov zn. Fractal lights. 

O skvelý vizuálny zážitok sa postará aj nový smart TV, ktorý vďaka inteligentnej technológii 

umožní návštevníkom galérie sledovať rôzne tematické prezentácie či prezerať fotografie. 

  Osobitnú pozornosť sme venovali aj interiérovému vybaveniu. Pri výbere nábytku bolo 

treba myslieť na to, aby sme návštevníkom galérie umožnili pohodlné prechádzanie priestormi 

galérie, a tak sme zvolili zariadenie v minimalistickom štýle, ktorý vyhovuje priestorovým 

možnostiam a potrebám galérie. Základ tvorí séria nábytku z masívneho bukového dreva s 

kvalitnou výplňou, potiahnutý zamatovou látkou, ktorý môže byť umiestnený samostatne alebo v 

sérii. Jedná sa o 2-miestnu sedačku, kreslá, lavice, taburetky a konferenčné stolíky. Priestor pre 

tvorbu a prezentáciu umenia – vstup na mini pódium sme doplnili o drevené schodiskové stupne 

z masívneho dreva a chladnú dlažbu na pódiu sme pokryli celoplošným svetlým  kobercom, ktorý 

do celého priestoru vniesol nielen útulnosť,  ale aj atraktívny vzhľad a akustický komfort. Do 

interiéru bezpochyby patrí dekorácia a tú sme zvolili v podobe nenápadného spoločníka okien, 

veľmi vkusných  zamatových závesov, ktoré sú nielen praktickým, ale aj estetickým  doplnkom. 

Teplá farba  závesov spolu s kobercom pôsobí pokojným, uvoľneným dojmom a dodáva celému 

interiéru eleganciu a noblesu.  

  Pre účely workshopov, besied a koncertov sme zakúpili aj 10 ks rozkladacích 

konferenčných stolov a 50 ks banketových stoličiek. Do stálej expozície výtvarných diel I. 

Vysočana sme nainštalovali  sklenenú uzamykateľnú vitrínu s vnútorným LED osvetlením, ktorá 

predstavuje elegantný spôsob prezentácie vystavovaných predmetov. Drobným, ale vkusným 

detailom interiéru sú aj nové vešiaky pre návštevníkov galérie.  Kombinácia   kvalitného  

dubového   dreva  a nerez  ocele   vytvárajú   pekný   kontrast a dizajnový prvok, ktorý dotvorí 

interiér akéhokoľvek štýlu.  

  Jedným z prostriedkov  komplexného zabezpečenia ochrany priestorov Galérie I. 

Vysočana bola inštalácia elektronického zabezpečovacieho systému vrátane požiarnej 

signalizácie. Systém EZS je pripojený na pult centrálnej ochrany na Ms polícii a zároveň aj 

mobilný telefón pracovníka KaSS.  

  Aby návštevníci galérie neblúdili po chodbách, nainštalovali sme nové informačné a 

orientačné tabuľky, ktoré ich vždy navedú správnym smerom. O tom, že v Meštianskom dome sa 

nachádza galéria, informuje nielen vkusná informačná tabuľa s názvom  galérie na priečelí 

budovy,  ale aj samolepiace matné fólie  v horných vetracích krídlach okien, tak aby sme nenarušili 

vonkajší vzhľad zrekonštruovanej historickej budovy. Veríme, že návštevníci  galérie  pozitívne 

zhodnotia túto modernizáciu. Snažili sme sa docieliť, aby v priestoroch zrekonštruovaného 

Meštianskeho domu vznikol atraktívny priestor nielen pre prezentáciu výtvarného umenia, ale aj 

priestor na spoločenské udalosti, či rôzne alternatívne kultúrne podujatia. 
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  Priebežne  počas  roka sme dokupovali aj  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 boli zakúpené nádoby na triedený odpad. Do KD Necpaly a 

Malá Lehôtka  sme kúpili biele obrusy a ušili biele rautové sukne a dokúpili informačné stojany 

na prezentáciu propagačných materiálov a reklamných oznámení. V DK sme doplnili svetelnú 

techniku resp. príslušenstvo k divadelným reflektorom, kancelárske stoličky,  štyri elegantné, 

štýlové pohovky a konferenčné stolíky do vestibulu na poschodí DK a rovnako biele obrusy a 

informačné stojany. V kuchynke na prízemí sme vymenili zničený pracovný pult s drezom za nový, 

hygienicky nezávadný nerezový gastro nábytok. 

  Vplyvom protipandemických opatrení bola činnosť subjektov pôsobiacich v kultúrnom   

sektore   obmedzená,  v   dôsledku čoho bola realizácia mnohých podujatí a projektov odložená, 

prípadne zrušená. Každoročné stužkové slávnosti, výchovné koncerty, vianočné eventy 

podnikateľských  subjektov a  rôznych organizácii, prezentácie,  koncerty žiakov umeleckých škôl 

a mnohé iné podujatia sme vôbec nerealizovali. Spomedzi pár zrealizovaných možno spomenúť: 

hudobné predstavenia pre najmenších „Fíha tralala“ , „Smejko a Tanculienka“, dve predstavenia 

RND, muzikál Alžbeta Báthory, koncert Kollárovcov, „Tváre mesta – PD anjel“ a premietania 

FK´93. Boli sme nútení hľadať nové formy prístupu k divákovi, napr. presun niektorých aktivít do 

online priestoru. Mnohé z nich boli veľmi úspešné a mediálne viditeľné, čo iba podčiarkuje naše 

zručnosti a schopnosti realizovať aktivity aj vo virtuálnom priestore. 

 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 16 podujatí a cestu do KaSS si našlo 1520 návštevníkov a 110 stretnutí 

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

a prednášok s účasťou 1505  návštevníkov. 

  Máme za sebou neľahké obdobie, keďže pandémia koronavírusu vyvolala zmeny v 

mnohých oblastiach života a silno ovplyvnila aj kultúrno-spoločenský život. Pandémia nás 

mnohému naučila, ľudsky aj profesne. Preverila  nielen našu imunitu, ale aj schopnosť prispôsobiť 

sa novým situáciám a vzájomnej spolupatričnosti. Veľa procesov sa pozastavilo, mnoho plánov 

sme museli zrušiť. Zároveň vznikli nové výzvy a podnety na   riešenie.  V    zabezpečovaní   chodu   

organizácie   bezpochyby   najviac   energie a schopností vyžadovala skutočnosť promtne sa 

prispôsobiť k aktuálnym opatreniam. Výsledkom zodpovednej manažérskej práce a dobre 

fungujúceho tímu je možné konštatovať, že rok 2021 nám síce pracovne vzal veľa, ale zároveň 

sa naskytla príležitosť dokončiť dlhodobo odkladané úlohy, resp. pokračovať v tých započatých. 

  

 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 zabezpečovalo 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 
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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 par-

ketu 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:  
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Príjmy celkom: 880 172 838 689

r. 2020

Pod- FK

prog- EK

ram v € v  € v  € v  €

1 2 3 4

1 PROGRAM 11:     Kultúra 687 687 880 172 838 689 796 286

2 v NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU: 72 110 180 230 155 230 112 827

3 tom: GRANTY A TRANSFERY 615 577 699 942 683 459 683 459

4 NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU: 680 691 875 672 822 072 779 669

5 212 0 Príjmy z vlastníctva 23 079 55 206 43 400 22 519

6 212 3 Z prenaj.budov a objektov 22 912 53 706 41 900 22 163

7 212 4 Z prenaj.zariad. a náradia 167 1 500 1 500 356

8 223 0 Platby z predaja služieb 41 693 119 024 99 829 78 464

9 223 1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 41 693 119 024 99 829 78 464

10 292 0 Ostatné príjmy 7 338 6 000 12 001 11 844

11 292 27 Iné 7 338 6 000 12 001 11 844

12 312 0 Transfery na rovnakej úrovni 608 581 695 442 666 842 666 842

13 312 7 Z rozpočtu obce 608 581 670 442 666 842 666 842

14 Banícky jarmok 0 25 000 0 0

15 322 0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni 6 996 4 500 16 617 16 617

16 322 5 Z rozpočtu obce 6 996 4 500 16 617 16 617

Príjmy v členení podľa podporných programov: #ODKAZ! #ODKAZ!

r. 2020

Pod- FK

prog- EK

ram v € v  € v  € v  €

1 2 3 4

1 PROGRAM 11:     Kultúra 687 687 880 172 838 689 796 286

2 v NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU: 72 110 180 230 155 230 112 827

3 tom: GRANTY A TRANSFERY 615 577 699 942 683 459 683 459

4 1 Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru 520 955 733 451 695 809 652 797

5 NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU: 520 955 733 451 695 809 652 797

6 212 0 Príjmy z vlastníctva 10 457 41 600 32 600 11 718

7 212 3 Z prenaj.budov a objektov 10 290 40 100 31 100 11 362

8 212 4 Z prenaj.zariad. a náradia 167 1 500 1 500 356

9 223 0 Platby z predaja služieb 35 375 113 551 92 551 70 578

10 223 1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 35 375 113 551 92 551 70 578

11 292 0 Ostatné príjmy 3 764 6 000 6 000 5 843

12 292 27 Iné 3 764 6 000 6 000 5 843

13 312 0 Transfery na rovnakej úrovni 464 363 567 800 548 041 548 041

14 312 7 Z rozpočtu obce 464 363 542 800 548 041 548 041

15 Banícky jarmok 0 25 000 0 0

16 322 0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni 6 996 4 500 16 617 16 617

17 322 5 Z rozpočtu obce 6 996 4 500 16 617 16 617

18 2 Knižnice 71 710 72 255 70 455 70 853

19 NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU: 71 710 72 255 70 455 70 853

20 223 0 Platby z predaja služieb 1 984 2 273 1 272 1 670

21 223 1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 1 984 2 273 1 272 1 670

22 292 0 Ostatné príjmy 3 574 0 6 001 6 001

23 292 27 Iné 3 574 0 6 001 6 001

24 312 0 Transfery na rovnakej úrovni 66 152 69 982 63 182 63 182

25 312 7 Z rozpočtu obce 66 152 69 982 63 182 63 182

26 3 Podpora kultúrnych domov 95 022 74 466 72 425 72 636

27 NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU: 95 022 74 466 72 425 72 636

28 212 0 Príjmy z vlastníctva 12 622 13 606 10 800 10 801

29 212 3 Z prenaj.budov a objektov 12 622 13 606 10 800 10 801

30 223 0 Platby z predaja služieb 4 334 3 200 6 006 6 216

31 223 1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 4 334 3 200 6 006 6 216

32 312 0 Transfery na rovnakej úrovni 78 066 57 660 55 619 55 619

33 312 7 Z rozpočtu obce 78 066 57 660 55 619 55 619

34 322 0 Kapitálové transfery na rovnakej úrovni 0 0 0 0

35 322 5 Z rozpočtu obce 0 0 0 0

rok 2021

rok 2021

Rozpočet po 

úpravách

Rozpočet po 

úpravách

Názov

Skutočnosť
Schválený 

rozpočet

Názov

Skutočnosť k 

31.12.2021

Skutočnosť k 

31.12.2021

Schválený 

rozpočet
Skutočnosť
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Výdavky celkom:

r. 2020

Pod- FK

prog- EK

ram v € v  € v  € v  €

1 2 3 4

1 PROGRAM 11:     Kultúra 686 438 880 172 838 689 789 185

2 v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 679 442 875 672 822 072 770 922

3 tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: 6 996 4 500 16 617 18 263

4 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 679 442 875 672 822 072 770 922

5 610 287 581 364 776 333 776 317 386

6 611 0 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr. 287 581 364 776 333 776 317 386

7 620 Poistné a príspevok do poisťovní 102 395 135 484 116 863 110 302

8 621 0 Poistné do VŠZP 21 220 26 301 22 354 20 931

9 623 0 Poistné do ostatných ZP 6 117 10 178 9 178 8 477

10 625 0 Poistné do SP 71 567 94 843 81 329 77 177

11 627 0 Príspevok do DDP 3 491 4 162 4 002 3 717

12 631 Cestovné náhrady 30 500 500 53

13 631 1 Tuzemské 30 500 500 53

14 632 Energie, voda a komunikácie 79 365 84 712 95 812 89 989

15 633 Materiál 49 353 40 337 73 993 69 020

16 633 1 Interiérové vybavenie 10 165 0 14 226 13 683

17 633 2 Výpočtová technika 707 800 4 300 3 441

18 633 4 Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia a tech. 2 284 1 000 7 000 6 570

19 633 6 Všeobecný materiál 19 952 20 637 32 537 31 037

20 633 9 Knihy,časopisy,noviny,učebnice 4 974 3 000 5 430 5 395

21 633 11 Potraviny 11 125 14 400 10 000 8 489

22 633 16 Reprezentačné 146 500 500 405

23 634 Dopravné 2 123 2 900 3 400 3 163

24 634 1 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny 506 900 900 697

25 634 2 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené 514 900 1 350 1 334

26 634 3 Poistenie 1 103 1 100 1 150 1 132

27 635 Rutinná a štandardná údržba 34 258 52 510 70 760 66 026

28 635 2 Výpočtovej techniky 1 086 650 1 000 67

29 635 4 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech. 3 492 11 300 8 700 7 944

30 635 6 Budov, objektov alebo ich častí 29 680 40 560 61 060 58 015

31 636 Nájomné za nájom 2 740 3 701 2 201 1 354

32 636 1 Budov,objektov,alebo ich časti 841 1 001 1 501 1 013

33 636 2 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech. 1 899 2 700 700 341

34 637 Služby 121 597 190 752 124 767 113 629

35 637 4 Všeobecné služby 90 196 131 741 86 546 80 306

36 637 6 Náhrady 2 552 6 738 5 288 3 529

37 637 12 Poplatky a odvody 5 199 14 000 1 100 1 039

38 637 14 Stravovanie 11 485 15 460 19 360 17 229

39 637 15 Poistné 3 867 3 990 4 590 4 456

40 637 16 Prídel do SF 3 198 5 473 4 358 4 086

41 637 27 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru 5 100 12 750 3 525 2 984

42 713 Obstarávanie kapitálových aktív 6 996 4 500 16 617 18 263

43 713 5 Kapitálové - zabezpečovacie zariadenie 6 996 0 0 0

44 713 5 Kapitálové - kamerový systém DK 0 4 500 4 500 4 575

45 717 3 Kapitálové - Art kino Baník komp.nákl.na zhodntotenie budovy 0 0 12 117 12 117

46 719 14 Vratky 0 0 0 1 571

Názov

Schválený 

rozpočet

rok 2021

Rozpočet po 

úpravách

Mzdy,platy,služob.príjmy a ostatné vyrov.

Skutočnosť
Skutočnosť k 

31.12.2021
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Výdavky v členení podľa podporných programov:

r. 2020

Pod- FK

prog- EK

ram v € v  € v  € v  €

1 2 3 4

1 1 Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru 540 968 733 451 695 809 661 401

2 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 533 972 728 951 679 192 643 138

3 610 Mzdy,platy,služob.príjmy a ostatné vyrov. 229 166 294 025 269 225 253 681

4 611 0 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr. 229 166 294 025 269 225 253 681

5 620 Poistné a príspevok do poisťovní 82 352 109 472 93 959 88 231

6 621 0 Poistné do VŠZP 16 920 20 582 17 262 15 898

7 623 0 Poistné do ostatných ZP 5 143 8 821 7 821 7 139

8 625 0 Poistné do SP 57 247 76 447 65 254 61 852

9 627 0 Príspevok do DDP 3 042 3 622 3 622 3 342

10 631 Cestovné náhrady 30 500 500 53

11 631 1 Tuzemské 30 500 500 53

12 632 Energie, voda a komunikácie 53 643 59 855 71 855 71 466

13 633 Materiál 28 650 32 800 63 526 59 244

633 1 Interiérové vybavenie 0 0 14 226 13 683

14 633 2 Výpočtová technika 707 800 3 800 3 086

15 633 4 Prevádzkové stroje, prístroje, zar. a tech. 485 500 7 000 6 570

16 633 6 Všeobecný materiál 16 327 17 000 28 000 27 011

17 633 11 Potraviny 10 985 14 000 10 000 8 489

18 633 16 Reprezentačné 146 500 500 405

19 634 Dopravné 2 123 2 900 3 400 3 163

20 634 1 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny 506 900 900 697

21 634 2 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené 514 900 1 350 1 334

22 634 3 Poistenie 1 103 1 100 1 150 1 132

23 635 Rutinná a štandardná údržba 23 237 49 360 68 260 65 400

24 635 2 Výpočtovej techniky 1 086 500 1 000 67

25 635 4 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech. 2 857 10 500 8 400 7 944

26 635 6 Budov, objektov alebo ich častí 19 294 38 360 58 860 57 389

27 636 Nájomné za nájom 2 640 3 500 2 000 1 215

28 636 1 Budov,objektov,alebo ich časti 840 1 000 1 500 1 012

29 636 2 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech. 1 800 2 500 500 203

30 637 Služby 112 131 176 539 106 467 100 685

31 637 4 Všeobecné služby 85 206 125 476 77 476 73 996

32 637 6 Náhrady 2 277 5 225 4 225 3 056

33 637 12 Poplatky a odvody 5 199 14 000 1 100 1 039

34 637 14 Stravovanie 9 057 11 437 14 437 13 811

35 637 15 Poistné 3 867 3 990 4 590 4 456

36 637 16 Prídel do SF 2 536 4 411 3 439 3 234

37 637 27 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru 3 989 12 000 1 200 1 093

38 713 Obstarávanie kapitálových aktív 6 996 4 500 16 617 18 263

39 713 5 Kapitálové - zabezpečovacie zariadenie 6 996 0 0 0

40 713 5 Kapitálové - kamerový systém DK 0 4 500 4 500 4 575

41 717 3 Kapitálové - Art kino Baník komp.nákl.na zhodntotenie budovy 0 0 12 117 12 117

42 719 14 Vratky 0 0 0 1 571

Skutočnosť k 

31.12.2021

Schválený 

rozpočet

Názov

Rozpočet po 

úpravách

rok 2021

Skutočnosť
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r. 2020

1 2 Knižnice 62 188 72 255 70 455 68 183

2 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 62 188 72 255 70 455 68 183

3 610 Mzdy,platy,služob.príjmy a ostatné vyrov. 33 797 41 130 36 294 35 206

4 611 0 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr. 33 797 41 130 36 294 35 206

5 620 Poistné a príspevok do poisťovní 11 762 15 347 12 716 12 638

6 621 0 Poistné do VŠZP 1 838 2 756 2 192 2 183

7 623 0 Poistné do ostatných ZP 974 1 357 1 357 1 338

8 625 0 Poistné do SP 8 501 10 694 8 787 8 742

9 627 0 Príspevok do DDP 449 540 380 375

10 632 Energie, voda a komunikácie 6 011 6 833 5 933 5 866

11 633 Materiál 7 033 3 877 6 307 6 099

12 633 1 Interiérové vybavenie 0 0 0 0

13 633 2 Výpočtová technika 0 0 0 0

14 633 6 Všeobecný materiál 2 059 877 877 704

15 633 9 Knihy,časopisy,noviny,učebnice 4 974 3 000 5 430 5 395

16 635 Rutinná a štandardná údržba 0 150 0 0

17 635 2 Výpočtovej techniky 0 150 0 0

18 635 6 Budov,objektov,alebo ich časti 0 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 3 584 4 917 9 204 8 373

22 637 4 Všeobecné služby 1 007 1 020 3 825 3 769

23 637 6 Náhrady 157 825 375 361

24 637 14 Stravovanie 1 352 1 705 2 605 1 883

25 637 16 Prídel do SF 386 617 474 469

26 637 27 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru 682 750 1 925 1 891

r. 2020

1 3 Podpora kultúrnych domov 83 282 74 466 72 425 59 601

2 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 83 282 74 466 72 425 59 601

3 610 Mzdy,platy,služob.príjmy a ostatné vyrov. 24 618 29 621 28 257 28 499

4 611 0 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr. 24 618 29 621 28 257 28 499

5 620 Poistné a príspevok do poisťovní 8 281 10 665 10 188 9 433

6 621 0 Poistné do VŠZP 2 462 2 963 2 900 2 850

7 625 0 Poistné do SP 5 819 7 702 7 288 6 583

8 632 Energie, voda a komunikácie 19 711 18 024 18 024 12 657

9 633 Materiál 13 670 3 660 4 160 3 677

10 633 1 Interiérové vybavenie 10 165 0 0 0

11 633 2 Výpočtová technika 0 0 500 355

12 633 4 Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia a tech. 1 799 500 0 0

13 633 6 Všeobecný materiál 1 566 2 760 3 660 3 322

14 633 11 Potraviny 140 400 0 0

15 635 Rutinná a štandardná údržba 11 021 3 000 2 500 626

16 635 4 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech. 635 800 300 0

17 635 6 Budov, objektov alebo ich častí 10 386 2 200 2 200 626

18 636 Nájomné za nájom 99 200 200 138

19 636 2 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech. 99 200 200 138

20 637 Služby 5 882 9 296 9 096 4 571

21 637 4 Všeobecné služby 3 983 5 245 5 245 2 541

22 637 6 Náhrady 118 688 688 112

23 637 14 Stravovanie 1 076 2 318 2 318 1 535

24 637 16 Prídel do SF 276 445 445 383

25 637 27 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru 429 600 400 0

26 713 Obstarávanie kapitálových aktív 0 0 0 0

27 713 5 Kapitálové 0 0 0 0

rok 2021

rok 2021
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 Mestské zastupiteľstvo dňa 07. 12. 2020 uznesením č. 314/20 schválilo Programový 

rozpočet mesta Prievidza na rok 2021 a na roky 2022 a 2023. Rozpočet pre KaSS Prievidza na 

roky 2021-2023 v tabuľkovej časti pre Program 11 – Kultúra bol schválený MsZ v Prievidzi 

uznesením č. 315/20 zo dňa 07. 12. 2020.  

 V  priebehu  roka  2021  bol  rozpočet voči KaSS upravený v I. zmene rozpočtu mesta 

uznesením MsZ v Prievidzi č. 97/21 zo dňa 26. 04. 2021 a v II. zmene  rozpočtu mesta uznesením 

MsZ v Prievidzi č. 199/21 zo dňa 30.08.2021, rozpočtovým opatrením č. 28 zo dňa 26.10.2021 

a rozpočtovým opatrením č. 37 zo dňa 30.11.2021. 

       

  

Rozpočet KaSS po úpravách € 

Celkom príjmy 838.689,00 

- v tom príspevok mesta 683.459,00 

Celkom výdavky 838.689,00 

  

Skutočné plnenie rozpočtu € 

Celkom príjmy 796.286,00 

- v tom príspevok mesta 683.459,00 

Celkom výdavky 789.185,00 

Rozdiel  7.101,00 

 

Výsledok hospodárenia po zdanení € 

hospodársky výsledok zisk 7.159,28 

       z toho: hlavná činnosť 6.949,62 

       z toho: podnikateľská činnosť 209,66 

 

Zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom mesta 

 rozpočet v € skutočnosť v € % 

Príspevok z rozpočtu mesta 683.459,00 683.459,00 100,00 

 

Prehľad o plnení záväzných limitov 

 rozpočet v € skutočnosť v € % 

-  náklady na reprezentačné účely 500,00 405,41 81,08 

- limit mzdových prostriedkov 333.776,00 317.386,00 95,09 
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Prehľad o stave pohľadávok a záväzkov 

Pohľadávky   5.879,80 € 

- z toho v lehote splatnosti      239,38 € 

- z toho po lehote splatnosti   5.640,42 € 

 

Pohľadávky – odberatelia 

Odberateľ Mesto Číslo faktúry Splatnosť Suma 

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 € 

Fest agency & media, s.r.o. Prievidza 2021 113 23.11.2021 100,00 € 

Fest agency & media, s.r.o. Prievidza 2021 124 23.12.2021 100,00 € 

K-2000 Prievidza 2021 130 14.01.2022 39,82 € 

Róbert Rumanovský Big Bang Bar Prievidza 2021 131 14.01.2022 199,56 € 

Spolu pohľadávky odberatelia    5.879,80 € 

  

 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 tvorí opravná položka v súlade so zákonom. Ostatné pohľadávky z roku 2021 sú 

ku dňu predkladania správy uhradené. 
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Záväzky  

 

 

 

 111.076,95 € 

- voči dodávateľom     6.604,64 € 

- nevyfakturované dodávky            3,04 € 

- voči zamestnancom (mzdy)   21.064,02 € 

- príspevky odborom        142,21 € 

- odvody do fondov 

- daň z príjmov 

  13.227,73 € 

         54,89 € 

- preddavková daň (z miezd) 

- daň z pridanej hodnoty 

- ostatné dane a poplatky  

    2.874,97 € 

    4.097,49 € 

       118,40 € 

- zúčtovanie kapitálového transferu   62.889,56 €  

  

Záväzky voči dodávateľom 

Dodávateľ Mesto Číslo faktúry Splatnosť Suma 

Centrum voľného času SPEKTRUM Prievidza 2021 464 21.01.2022 16,60 € 

Centrum voľného času SPEKTRUM Prievidza 2021 465 21.01.2022 16,60 € 

Centrum voľného času SPEKTRUM Prievidza 2021 466 22.01.2022 594,60 € 

ELKO Computers Prievidza, s.r.o. Prievidza 2021 462 14.01.2022 300,00 € 

Lindström s.r.o. Trnava 2021 474 19.01.2022 20,78 € 

MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava 2021 473 10.02.2022 28,43 € 

Pow-en a.s. Bratislava 2021 469 07.02.2022 -238,74 € 

Pow-en a.s. Bratislava 2021 470 07.02.2022 -8,81 € 

Pow-en a.s. Bratislava 2021 471 07.02.2022 24,94 € 

Pow-en a.s. Bratislava 2021 472 07.02.2022 -3,59 € 

Prievidzské tepelné hospodárstvo Prievidza 2021 467 21.01.2022 4.122,12 € 

Prievidzské tepelné hospodárstvo Prievidza 2021 468 21.01.2022 1.526,34 € 

Slovak Telekom a.s. Bratislava 2021 463 17.01.2022 179,72 € 

Areco Systém, s.r.o. Ostrava 21 021 18.01.2022 25,65 € 

Spolu záväzky dodávatelia     6.604,64 € 

 

     Všetky záväzky sú ku dňu predkladania správy uhradené. 
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Záväzky zo sociálneho fondu Suma 

Účtovný stav k 01. 01.  1.657,69 € 

Tvorba SF 5.772,03 € 

Použitie SF 3.202,95 € 

Účtovný stav k 31.12. 2.569,08 € 

 

Finančné zostatky na účtoch k 31.12. Suma 

Pokladnica 1.120,50 € 

Bežný účet VÚB 46.526,58 € 

Sociálny fond VÚB 2.645,39 € 

 

Prehľad o stave hmotného majetku k 31.12. 

 

Dlhodobý hmotný majetok celkom / netto 61.005,54 € 

- samostatné hnuteľné veci 46.898,04 € 

- umelecké diela a zbierky 14.107,50 € 

 

Drobný hmotný majetok celkom / podsúv. účty 509.264,91 € 

- inventár  323.749,14 € 

- šatnica, krojáreň 28.798,61 € 

- OTE inventár 21.542,77 € 

- knižničný fond 135.174,39 € 

 

Budovy v nájme celkom / podsúv. účty 4.314.970,98 € 

- 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 174.929,14 € 
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Bilancia aktív a pasív k 31.12. 

 

Aktíva 130.790,76 €  

- dlhodobý hmotný majetok / netto 61.005,54 € 

- materiál na sklade 10.540,62 € 

- finančný majetok 52.982,07 € 

- pohľadávky /– opravná položka/ 2.597,17 € 

- časové rozlíšenie 3.669,91 € 

Pasíva 130.790,76 € 

- zúčtovanie transferov z rozpočtu obce 62.889,56 € 

- dlhodobé záväzky  2.569,08 € 

- krátkodobé záväzky 48.187,39 € 

- časové rozlíšenie 8.384,90 € 

- nevysp. výsledok hospodárenia min. 

rokov 

1.600,55 € 

- výsledok hospodárenia 7.159,28 € 

 

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia KaSS Prievidza za rok 2021: 

 

a) výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti 

- výnosy 755.275,77 € 

- náklady                                  748.326,15 €  

- rozdiel / zisk    6.949,62 € 

 

b) výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti 

- výnosy  20.981,82 € 

- náklady                                   20.772,16 € 

- rozdiel / zisk   209,66 € 

 

 Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti vo výške 6.949,62 € a výsledok hospodárenia 

z podnikateľskej činnosti vo výške 209,66 €, celkom zisk vo výške 7.159,28 € bude v účtovnom 

roku 2022 preúčtovaný na účet nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.  
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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 – Radošinské 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   
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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, 

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

