
 

 

 

 

 



 

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

 

Mestská rada 23.4.2018 
 

- berie na vedomie 

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

2017 

- odporúča – neodporúča MsZ schváliť 

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

2017 

 

- odporúča – neodporúča MsZ 

uložiť riaditeľke KaSS v Prievidzi 

vyrovnať stratu vo výške – 8 244,96 € z hlavnej činnosti z roku 2017 zo zisku z podnikateľskej činnosti 

za rok 2017, ktorý bol vo výške + 8 798,20 € 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo 30.4.2018 
 

I.   berie na vedomie 

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

2017 

II.  schvaľuje – neschvaľuje 

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

2017 

III.  ukladá 

riaditeľke KaSS v Prievidzi 

vyrovnať stratu vo výške – 8 244,96 € z hlavnej činnosti z roku 2017 zo zisku z podnikateľskej činnosti 

za rok 2017, ktorý bol vo výške + 8 798,20 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia  

Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi  

za rok 2017 

 

 

     V roku 2017 zabezpečovalo KaSS svoju činnosť pod vedením Mgr. Dany Hornej 

s priemerným prepočítaným stavom 26 zamestnancov. Počas roka realizovalo stredisko 

nasledovné činnosti: 

 

 

I. Záujmovo – umelecká činnosť 

 

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

 

      V roku 2017 realizovali súbory záujmovej umeleckej činnosti divadelného, speváckeho a 

hudobného charakteru v domoch kultúry 511 skúšok a nácvikov a uskutočnili v rámci podujatí  

70 vystúpení.  

 

DH Hornonitrianka účinkovala v programe  Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 72. výročia 

oslobodenia  mesta. 
 
Divadlo „A“ a Divadlo Shanti sa i tento rok zapojili  už po 7. krát do celoslovenského podujatia            
pod názvom „Noc divadiel“ a priniesli divákom večer plný predstavení, umelcov a výnimočných 
zážitkov. Večer otvorilo srbsko-české divadelné predstavenie v réžii Petra Butka Birds in The House,      
o téme ľudskej túžby po slobode a nachádzania seba samého ako hlavného objektu tejto túžby. Divadlo 
A“ a Divadlo SHANTI sa predstavili s ukážkou z pripravovanej inscenácie Škriepky od Carla Goldoniho,             
v réžii Petra Palika. V programe vystúpili i študenti Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša 
z Topoľčian a ich muzikál „Kabaret“. Polnoc patrila divadelnej hre „Keby tak raz“ na motívy hry Fajčiarky 
a spasiteľky  A. Saavedry v podaní Art point teatra. Trpká rodinná komédia troch sestier a jedného brata                             
o hľadaní šťastia vo svojom svete v réžii Zuzany Kráľovej.  V spolupráci s KaSS pripravili členovia 
divadelného súboru v rámci zimných slávností rozprávkové predstavenie „Poklad vláčikového piráta“ 
spojené s príchodom Mikuláša.  

Folklórne tradície uchovávajú, zveľaďujú a prezentujú folklórne súbory Vtáčnikov, Senior Vtáčnik, 
DFS Malý Vtáčnik a účinkovali v programoch: Fašiangový sprievod mestom, Vynášanie Moreny, 
Banícky jarmok. V decembri pripravili členovia súborov tradičný vianočný koncert pod názvom                 
„7 zhavranelých bratov“ a zároveň oslávili 40. rokov  pôsobenia súboru na folklórnej scéne.  

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

v Prievidzi, na Pietnej spomienke pri Súsoší Sv.Cyrila a Metoda. 

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

 

 
 
 



 
 
 

Prehľad skúšok a vystúpení súborov 

  
Objekt Súbor Počet 

skúšok 
Počet  

účastníkov 
Počet  

vystúpení  

Dom kultúry Divadlo „A“ a Shanti 34 479 15 

FS Vtáčnik, DFS, Senior Vtáčnik 61 718 7                 

SZ Rozkvet 74 1675 2 

Iné skúšky 51 1541 8 

KD Malá Lehôtka SZ Trávniček 44 593 8 

SZ Hájik deti 11 63 2 

Malá Polianočka 29 171 5 

KD Veľká Lehôtka DFS Sýkorky 79 632 6 

FSk Krovinky 39 271 4 

FS Malinovec 40 345 4 

KD Hradec  SZ Hrádok 49 618 9 

CELKOM  511 7106 70 

 

 

II. Zábavno-relaxačná činnosť 

 

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

 

A, dovážaná kultúra  

     KaSS svojou činnosťou ponúka počas celého kalendárneho roka možnosť hodnotného               

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

Okrem vlastných programov a podujatí pre širokú verejnosť sprostredkovávame   aj programy 

tzv. dovážanej kultúry. Pri výbere a organizácii kultúrno-spoločenských akcií je naším cieľom  

uspokojiť kultúrne  potreby každej vekovej kategórie a návštevníkom priniesť predstavenia 

rôznych umeleckých žánrov. Medzi podujatia uskutočnené v divadelnej sále sme zaradili  

hudobno-zábavné programy, koncerty, divadelné predstavenia a rôzne kultúrne aktivity,                    

tak, aby boli pre návštevníkov zaujímavé, lákavé a aby si každý našiel ten svoj druh umenia. 

Uskutočnili sme 44 programov s návštevnosťou  15 215 divákov, z toho pre detského diváka 

17 predstavení (5993 úč.), pre mládež a dospelého diváka 27 predstavení (9522 úč.) 

Z  tejto oblasti kultúry možno spomenúť divácky najzaujímavejšie podujatia: divadelné predstavenie                    
o milosrdnej lži a nemilosrdnej pravde Klamstvo (390 úč.), skvelú komédiu v podaní Radošinského 
naivného divadla To nemá chybu (370 úč.), tragikomédiu v  réžii Patrika Hartla , v hlavných úlohách      
s  Ivanou Chylkovou a Evou Holubovou Klára a Bára (561 úč.), ktorá bola pre veľký záujem odohraná  
2x, hudobno-zábavný program s Kysuckou vrchárskou heligónkou „Rodná domovina“ (320 úč.), 
vystúpenie FS Železiar, ktorý pôsobí na slovenskej folklórnej scéne už od roku 1964 (260 úč.), lyrickú 
komédiu o medziľudských vzťahoch Nevyliečiteľní ( 250 úč.), úspešnú talkshow Petra Marcina  
Neskoro večer (372 úč.),  exkluzívnu hudobno-tanečnú show, plnú strhujúcich rytmov a temperamentu 
v podaní Cigánskych diablov a King of the Gypsy dance (204 úč.), vystúpenie Kollárovcov             
(550 úč.) koncert Petra Stašáka a jeho hosťa, hviezdu chorvátskej populárnej hudby Gorana Karana          
(380 úč.), divadelné predstavenie Višňový sad ( 292 úč.),  koncert Lenky Filipovej (270 úč.), talkshow 



Sedem bez záruky ( 257 úč.), divadelné predstavenie s Karlom Rodenom  a Janou Krausovou  O láske 
(284 úč.), jedinečné  baletné vystúpenie o príbehu lásky v podaní najslávnejšej školy svetového baletu 
St. Petersburg Labutie  jazero, pre veľký záujem  odohrané 2x (746 úč.), predstavenie Radošinského 
naivného divadla Besame mucho ( 780 úč.), talkshow Ján Kraus aneb hvězdy jak je neznáte (250 
úč.), vianočný koncert Kandráčovcov ( 500 úč.) a SĽUKU Slovenské Vianoce – komédia o stvorení 
sveta a o tom, čo bolo potom ( 323 úč.) V podujatiach pre detského diváka bol veľký záujem o známe 
hudobno-tanečné predstavenia ako „Smejko a Tanculienka“ ( 386 úč.), Jelen Drums „Fíha tralala“ 
(362 úč.) muzikál  Šmolkovia sú späť „Rozprávkoland“ (340 úč.) či muzikál na motívy obľúbenej 
rozprávky o rybičke Dory a Nemo (52 úč.). 

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

uskutočnenia exkluzívneho koncertu českej speváčky Márie Rottrovej  (700 úč.) a vystúpenia 

speváka Tomáša Klusa v rámci turné Recyklus Tour 2017 ( 800 úč.) sme využili aj priestory  

Športovej haly v Prievidzi. 

B, podujatia pre širokú verejnosť 

 

     Priestory Domu kultúry sa snažíme využívať v maximálnej miere, aby v celej budove bolo 

cítiť nádych kultúry.  Celkovo sme uskutočnili 70 podujatí pre 38 144 divákov. Priestor sme 

poskytli a zároveň  organizačne a technicky sa podieľali na realizácii aj týchto podujatí: 

 

- PLES MESTA 2017 „československý-večer“ – jedna z najvýznamnejších spoločenských udalostí 
v regióne, ktorá každoročne otvára plesovú sezónu na hornej Nitre s exkluzívnym hosťom večera 
Helenou Vondráčkovou (190 úč.) 
- KULTÚRA 2017 - slávnostný večer spojený s poďakovaním a vyhodnotením najúspešnejších                     
a jubilujúcich kolektívov, jednotlivcov v kultúre v regióne hornej Nitry za rok 2017, (150 úč.) 
FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD MESTOM – fašiangy, obdobie od sviatku Troch kráľov do Popolcovej stredy, 
ktorou sa začína 40-dňový pôst pred veľkonočnými sviatkami každoročne vrcholia tradičným 
sprievodom masiek a symbolickým pochovávaním basy na poslednej zábave vo fašiangový utorok              
(100 úč.), 
- FILMOVÝ FESTIVAL JEDEN SVET – 10. ročník regionálneho festivalu, ktorý ponúkol divákom 
množstvo  zaujímavých projekcií, dokumentárnych filmov a besied s pozvanými hosťami na danú 
problematiku vo svete, hlavným organizátorom podujatia OZ Berkat, spoluorganizátori KaSS a mesto 
Prievidza (2570 úč.), 
- ŽIVOT A ZDRAVIE, o.z. -  zaujímavé prednášky, besedy o zdraví a zdravom životnom štýle a príjemné 
stretnutia s ochutnávkou zdravého jedla Klubu zdravia pod záštitou OZ Život a zdravie ( 7 prednášok 
pre 78 úč.), 
- PAVEL „HIRAX“ BARIČÁK – motivačná prednáška v podaní známeho autora mnohých bestsellerov, 
motivačných kníh zameraných na sebapoznanie a šťastný život (301 úč.), 
-VYNÁŠANIE MORENY – jeden z najarchaickejších zvykov, ktorý sa zachoval do dnešných čias. 
Vyjadruje túžbu ľudí skoncovať s chladným počasím a privolať teplé lúče slnka. Podujatie sa každoročne 
koná v priestoroch Mini golfu, v Mestskom parku pri rieke Nitra v Prievidzi spolu s vystúpením DFS 
Vtáčnik a FS Senior Vtáčnik (250 úč.), 
- FÚZIE 2017 „festival nielen o jazze–“  9. ročník podujatia priniesol štyri zaujímavé profesionálne 
koncertné vystúpenia, vzdelávacie a popularizačné aktivity hudobných žánrov: jazzu, blues a world 
music ( 300 úč.)  
- NEDEĽA s ROZPRÁVKOU – obľúbené podujatie pre rodiny s deťmi venované divadelným 
rozprávkam a  tvorivým dielničkám pre šikovné deti  (378  úč.)  
- CESTA ROZPRÁVKOVÝM LESOM „Hľadanie strateného pokladu“- celodenné podujatie pre deti 
a  rodiny v areáli  Lesoparku Prievidza, počas Cesty rozprávkovým lesom mali deti jedinečnú možnosť 
stretnúť sa so známymi  rozprávkovými bytosťami akými sú známa dvojica Mickie Mouse a Minnie, 
Pikachu, Šmoulinka a mnohé iné. Čarovná lúka bola plná nielen rozprávkových príbehov, ktoré deti 
mohli spoločne doplniť a za pomoc získať sladkú odmenu v maškrtných domčekoch, ale i zábavy                      
na nafukovacích atrakciách, súťaží, maľovania na tvár mnoho iného (2500 úč.), 
- PIETNA SPOMIENKA pri Súsoší Sv.Cyrila a Metoda -  podujatie venované príchodu sv. Cyrila 
a Metoda na Veľkú Moravu, (30 úč.), 
- HODY PRI DYCHOVKE – tradičné prievidzské hodovanie pre milovníkov hudby a zábavy na jednom 
mieste na Námestí slobody s bohatým kultúrnym programom ( 300 úč.) 



- LETNÁ ČITÁREŇ – obľúbené podujatie v réžii KaSS ponúklo počas letných mesiacov pre deti 
i dospelých knihy a periodiká z Mestskej knižnice M. Mišíka, spoločenské hry a tvorivé dielne, pohodlné 
podmienky a pocit cítiť sa ako v „obývačke“ ( 3000 úč.), 
- FILMOVÉ LETO NA NÁMESTÍ –bezplatné premietanie filmov pod holým nebom priamo v centre 
mesta, diváci mali možnosť v mesiaci júl vidieť filmy:  Čo sme komu urobili?, Bezva ženská na krku, 
Dieťa Bridget Johnesovej, v auguste premietanie pokračovalo filmami Orol Eddie, Fakjú pán profesor, 
Lásky čas a Mama mia! (1150 úč.),  
- ROZPRÁVKOVÉ LETO NA NÁMESTÍ – počas letných mesiacov sme nezabudli ani na najmenších, 
okrem Letnej čitárne sme pripravili júlové štvrtky plné zábavy a divadelných rozprávok pod holým                 
ako boli Janko a Marienka, Žabí kráľ, Guliverov denník a Rozprávka o stratenom zúbku, počas celého 
dňa si deti mohli užiť nafukovacie atrakcie, jazdu  na autíčkach či sladké dobroty a to úplne zdarma. 
V mesiaci august sme zrealizovali premietanie animovaných rozprávok - 7 trpaslíkov, Arthur 
a  Maltazardova pomsta, Asterix - Sídlo bohov, Robinson  Crusoe –  Na  ostrove   zvieratiek,  (2400 úč.), 
- pri príležitosti osláv 73. výročia Slovenského národného povstania mesto Prievidza v spolupráci 
s KaSS okrem PIETNEHO AKTU KLADENIA VENCOV pri pomníku padlým na Námestí slobody                
(80 úč.) pripravili pre obyvateľov slávnostné ZAPÁLENIE VATRY SNP na Mariánskom vŕšku v Prievidzi 
s bohatým kultúrnym programom, v ktorom sa predstavili Sokoliari Aquila Bojnice s ohňovou show, 
hudobno-humoristické vystúpenie skupiny Drišľak, program zavŕšilo premietanie slovenského filmu                
na veľkoplošnom plátne s tématikou SNP - Vlčie diery ( 2000 úč. ), 
 - BANÍCKY JARMOK - 33.ročník  tradičného jarmoku spojený s kultúrnym programom patril k jedným  
z najväčších podujatí, ktoré KaSS pre obyvateľov mesta Prievidza, ale i návštevníkov pripravilo 
v spolupráci s mestom Prievidza . Jarmok  tradične otvoril v piatok popoludní slávnostný ceremoniál        
na čele s primátorkou mesta Prievidza, poslancami MsZ, zástupcami partnerských miest,  do sprievodu 
sa zapojili i viaceré domáce súbory a spolky, Banícky spevokol Kahanec, športové, kultúrne a záujmové, 
kluby, členovia denných centier. Počas troch dní  sa mohli návštevníci tešiť z vystúpení domácich,                   
ale i celoslovensky pôsobiacich hudobníkov, vystúpila skupina  Iné Kafé,  víťazná kapela ankety                     
IMT SMILE a POLEMIC. V sobotu sa predstavila tanečná skupina Fantastic, regionálni umelci v podaní 
Súboru Victory zo ZUŠ L.Stančeka, hudobné skupiny Dizydent a Golem, nechýbala ani tanečná časť 
programu, a to jumping maratón. Posledný jarmočný deň sa niesol v znamení folklóru a programu                      
pre seniorov, vystúpili FS Vtáčnik, Taneční folklórni soubor Senioři Šumperk, heligonkárky sestry 
Bacmaňákové a domáce formácie Black Band a Sebedražská dychová kapela ( 10 000 úč.), 
- FILMOVÝ DOKUMENT ZACHOR – mesto Prievidza v spolupráci s KaSS, Ústredným zväzom 
Židovských náboženských obcí na Slovensku a VŠ  výtvarných umení v Bratislave uskutočnili  jedinečné 
premietanie premiéry dokumentárnych svedectiev o zmiznutom koncentračnom a pracovnom tábore 
v Novákoch Zachor „Pamätaj“ (100 úč.), 
 - HALLOWEEN PARTY PRE DETI – strašidelné podujatie v maskách so súťažami, tvorivými 
dielničkami a diskotékou a strašidelná diskotéka ( 135 úč.), 
- MIKULÁŠSKY SPRIEVOD ANJELOV A ČERTOV – Mikuláš aj so svojou družinou privítal tento rok 
deti na koči ťahanom koňmi. Sprievod smeroval od Piaristického kostola na Námestie slobody, kde bola 
pre všetkých pripravená  čertovská ohňová show v podaní skupiny Aquila Bojnice, tanečné vystúpenie 
SZUŠ Xoana, rozsvietenie vianočného stromčeka a mnoho sladkostí od Mikuláša a jeho pomocníkov  
(1500 úč.), 
- PREDVIANOČNÉ TRHY  A SILVESTER NA NÁMESTÍ - vianočné trhy sprevádzané  kultúrnym 
programom, v ktorom sa predstavili žiaci prievidzských škôl, regionálni hudobníci a sprostredkovali vlnu 
folklóru, vianočných vinšov a dobrej nálady. Mesto Prievidza sa tento rok zapojilo do projektu „Slovensko 
spieva koledy“ kedy si v jeden deň, jednu hodinu na celom Slovensku a v Čechách všetci zúčastnení 
zaspievali známe koledy. Tradične koniec roka zavŕšil Silvester na námestí  (2250 úč.) so zabíjačkou  
a vo  večerných hodinách s veselou rozlúčkou so starým rokom 2017. 
- z celého radu kultúrno-spoločenských podujatí v réžii KaSS resp. v spolupráci s inými organizátormi 
môžeme spomenúť ešte PRIEVIDZSKÝ ANJEL 2017 ( 190 úč.), BLŠÍ TRH a VÝPREDAJ KNÍH                    
(1550 úč.),PRÍBEHY z MACONDA ( 620 úč.), ZIMNÉ SLÁVNOSTI pre verejnosť, školy a iné firmy 
(2281 úč.), BAŽANT KINEMATOGRAF (700 úč.), FEBIOFEST ( 116 úč.), FILMOVÝ FESTIVAL 
BE2CAN (300 úč.), BUBLLEDAY 2017 (400 úč.), DREVOSKLAD (300 úč.) a mnohé iné. 

      

C, podujatia pre dôchodcov 

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

počas roka 2017 bezplatne užívať priestory DK na ich schôdzkovú činnosť ako aj na podujatia 

kultúrno-spoločenského charakteru. KaSS v spolupráci s Mestom Prievidza každoročne 



pripravuje pre seniorov z denných centier tradičné slávnosti pri príležitosti MDŽ, Dňa matiek, 

Mesiaca úcty k starším a Vianočný program. Za účasti PP, ZPP a poslancov MsZ je vždy 

pripravený bohatý kultúrny program spojený s malým občerstvením. 

 

Denné centrá podujatia účasť 
- Píly, Bôbar, JDS Prievidza, Vojenskí dôchodcovia 10 967 
- Necpaly 6 1290 
- Hradec 6 310 

- Malá Lehôtka 4 300 
- Veľká  Lehôtka 4 261 

 

D, podujatia v zariadeniach okrajových častí mesta 

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

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

obyvateľov  s ohľadom na technické a priestorové možnosti objektov. Zrealizovalo sa v nich 

114 podujatí s účasťou 9 220 návštevníkov, z toho 89 podujatí s účasťou 6 562 návštevníkov 

bolo zabezpečených podľa predstavy a požiadaviek iných organizátorov. 

 

KD Podujatia účasť 
- Necpaly 40 4242 
- Veľká Lehôtka 28 1336 

- Malá Lehôtka 26 2278 
- Hradec 20 1364 

 

     Vysielanie mestského rozhlasu je neoddeliteľnou súčasťou informačného systému mesta 

Prievidza. V priebehu roka 2017 bolo prostredníctvom rozhlasu v mestských častiach 

uskutočnených 195 oznamov (Hradec 82, Veľká Lehôtka 64, Malá Lehôtka 49) o udalostiach 

vyžadujúcich bezodkladné vyrozumenie obyvateľov, o kultúrnych, športových                                   

a spoločenských aktivitách konaných na území mesta. Hlásenia  rozhlasom bolo  možné využiť 

aj komerčným spôsobom. 

 

Pravidelná  činnosť v okrajových častiach mesta bola v r. 2017 v rozsahu:  

 

Kultúrny dom Necpaly        Počet stretnutí Počet účastníkov 

Pravidelné stretnutia (denné centrá, kurz 
spol.tancov, cvičenie zumba, joga, Urbariát) 
 

148 5018 

spolu 148 5018 
 

Kultúrny dom Hradec   Počet stretnutí Počet účastníkov 

Pravidelné stretnutia ( klub mládeže ,denné 
centrum, volebný výbor, cvičenia ženy a RTVŠ) 
 

148 1224 

spolu 148 1224 
 

Kultúrny dom Malá Lehôtka Počet stretnutí Počet účastníkov 

Pravidelné stretnutia (klub mládeže, denné 
centrum, volebný  výbor, cvičenia ženy) 

67 541 

spolu 67 541 



 

Kultúrny dom Veľká Lehôtka  Počet stretnutí Počet účastníkov 

Pravidelné stretnutia (denné centrum, volebný 
výbor) 

58 1024 

spolu 58 1024 
  

E, podujatia v Kine Baník 

     KaSS realizovalo v Kine Baník v roku 2017 z dôvodu obsadenosti priestorov v Dome 

kultúry koncert ľudovej hudby  Kollárovci Edymax Tour 2017, II. festivalový deň Fúzii, filmový 

festival BE2CAN, vianočný koncert s Kandráčovcami a organizované výchovné koncerty                   

pre školy. 

 
     Dominantou kina Baník resp. Artpoint centra ako teraz kino Baník nazývame, je Art galéria - prvá 
mestská galéria, v ktorej bolo v priebehu roka 2017 uskutočnených 12 reprezentačných výstav,                      
na ktorých sa zúčastnilo 850 návštevníkov. Výstavy, ktoré sú spravidla verejnosti prístupné približne                  
1 mesiac  koncepčne pripravuje p. Roman Turcel, ktorý je predsedom OZ Art Point. Návštevníci mali 
možnosť vidieť výstavy zamerané na súčasných prievidzských autorov ako aj umelcov z ďalších 
regiónov Slovenska i zahraničia. Spomenúť možno vernisáž výstav Salvador Dalí „Skryté tváre“                 
(01-02/2017), Lukáš Jakubis „Natural Grids“ (03/2017), „Prievidza kreslí a maľuje“ (03-04/17) 
výstava „Maria Hlavati Krišan“ (05/2017), Peter Hitzinger „Maľba 12-17“ (06/17), Mária Banášová 
„Hlinený dialóg“ (07/17), výstava Rudolfa Cigánika (08/17), „Tomáš Klepoch“ (09/17), „Výtvarná 
Prievidza 2017“ (10/17), „Za zlatou bránou (10-11/17), „Mozaika života“ (11/17),  „Putovanie 
v čase“ (12/17). 
 
 

III. Činnosť knižníc 

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

 

     V pôsobnosti KaSS pracujú na území mesta tri pobočky Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka: 

v Dome kultúry (sídlisko Píly), na Ul. K.  Nováckeho (sídlisko Kopanice) a na Ul. Dobšinského 

v objekte ZŠ (sídlisko Zapotôčky).  

     V priebehu roka 2017 sa podarilo v rámci projektu schváleného z Fondu  na podporu 

umenia „Čítanie nás spája, s knihou nikdy nie si sám“  doplniť knižničný fond o 249 nových 

publikácií v celkovej hodnote 2072,37 Eur. Na tento projekt získala KaSS dotáciu od FPÚ                  

vo výške 2500,- Eur. Celkovo bolo v roku 2017 nadobudnutých 1235 ks kníh v celkovej výške 

2979,34 Eur,  z toho bolo do pobočiek darovaných 820 ks kníh.  

 

   V roku 2017 sa knižnica Mikuláša Mišíka  zapojila do  celoslovenského projektu                              

„Les ukrytý v knihe“ a umiestnila sa na 1.mieste. Od apríla do mája sa čítalo o lese, 

odhaľovali s deťmi listové tajomstvá, spoločne zisťovali, že „nie je list ako list“ a odpovedali               

na zvedavé otázky. Zapojila sa i do súťažnej prehliadky knižničných predstavení a získala                   

3. miesto za organizované podujatie „Volajú ma Šuško“. 

      V priebehu roka vyhlásila výtvarnú súťaž určenú pre deti a mládež o návrh loga                               

pre knižnicu M. Mišíka. Vďaka šikovným deťom sa dnes knižnica pýši novým logom. Odmenou 

pre všetkých účastníkov bol darčekový poukaz na bezplatné zápisné do knižnice a drobná 

sladkosť. Víťazka  súťaže okrem bezplatného zápisu získala i nákupnú poukážku v hodnote 

30,00 Eur na nákup literatúry u internetového kníhkupectva Literama. 

 



     Knižnice pre svojich čitateľov a návštevníkov pripravili v roku 2017 celý rad vzdelávacích, 

náučných a zábavných podujatí. Okrem bežnej činnosti zorganizovali všetky pobočky                           

389 podujatí pre 7610 účastníkov. Najvýznamnejšie podujatia: 

 

     Pri príležitosti výročia narodenia známeho dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena 

knižnica pripravila na konci marca podujatie „Noc s Andersenom“, noc plnú súťaží, hier, kníh                      

a rozprávania, a aj túlania sa v rozprávkovej krajine Andersena. V rámci Týždňa slovenských knižníc 

pobočky knižnice usporiadali pre pozvané deti besedu s pánom Mrkvičkom. Zapojila sa tiež do projektu 

„Celé Slovensko číta deťom aj na Mikuláša" a pre svojich čitateľov pripravila podujatia venované 

podpore čítania“. Spomedzi iných zaujímavých podujatí v pobočkách knižníc možno spomenúť: 

Vyhodnotenie celoročnej súťaže tried – Čítajme si spolu (50 úč.), Veselé potulky po Slovensku (39 úč.), 

Krtkov deň 80 úč., Letí, letí všetko letí (38 úč.) Rozprávočka, kde bývaš (35 úč.), O snehuliakovi 

s horúcim srdcom (44 úč.), Mikulášske príbehy (22 úč.), O Vianociach, čo neprišli (22 úč.), Adolf Dudek 

Maľované čítanie (23 úč.), Farebné rozprávky (20 úč.), Letná čitáreň ( 3000 úč.) na námestí,  Blší trh                

a výpredaj vyradených kníh (1550 úč.) a mnohé iné. 

        

     V rámci celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc sa uskutočnil bezplatný 

zápis čitateľov do knižnice. Výsledky sú započítané v celkovom počte zaregistrovaných 

čitateľov: 

 

 

 

 

 

 

 

Činnosť knižníc KaSS v roku 2017 

   
Pobočka Dom kultúry 

Deti Dospelí Spolu 

Počet výpožičiek – kníh 9295 8722 18 017 

Počet výpožičiek – periodiká 1225 3710 4935 

Počet zaregistrovaných čitateľov 505 141 646 

Počet návštevníkov 4833 2390    7223 

 

   
Pobočka Zapotôčky 

Deti Dospelí Spolu 

Počet výpožičiek – kníh 9071 7096 16 167 

Počet výpožičiek – periodiká 1467 2021 3488 

Počet zaregistrovaných čitateľov 512 4 676 

Počet návštevníkov 7069 2700    9769 

 

 

  
Pobočka Kopanice 

Deti Dospelí Spolu 

Počet výpožičiek – kníh 5000 6240 11 240 

Počet výpožičiek – periodiká 313 3127 3440 

Počet zaregistrovaných čitateľov 296 156 452 

Počet návštevníkov 2605 2326 4931 

 

 
Pobočky knižnice M. Mišíka 

 
Mládež a deti 
 

 
Dospelí 

 
Spolu 

Knižnica DK 35 9 44 

Knižnica Kopanice 24 8 32 

Knižnica Zapotôčky 36 8 44 



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. 

 

     Filmový klub ´93 organizoval v roku 2017 filmové projekcie pre náročného filmového 

diváka v digitalizovanom kine v Dome kultúry. Celkom sa odpremietalo 104 filmov                                   

pre  2753 návštevníkov. Počet členov filmového klubu bol 146 a priemerná návštevnosť bola 

26 divákov na jedno predstavenie.  

     V  spolupráci s KaSS sa v dňoch 4.- 7. apríla 2017 uskutočnil   24. ročník medzinárodného 

filmového festivalu Febiofest (116 úč.) 

     Prievidza sa stala po prvýkrát súčasťou špičkovej filmovej  kvality a priniesla filmovým 

nadšencom výber súťažných filmov z troch najvplyvnejších festivalov v Berlíne, Benátkach 

a v Cannes v rámci Filmového festivalu BE2CAN ( 300 úč.) 

 

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

prievidzských hodov na svojom XXIV. ročníku stretnutia členov klubu. 

 

V. Propagačná činnosť  
 

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

 

     V roku 2017 KaSS využilo mediálnu propagáciu nielen na webovej www.kasspd.sk,  ale aj 

prostredníctvom regionálneho informačného servera www.prievidza.sk, 

www.nasaprievidza.sme.sk, spravodajského portálu www.codnes.sk, 

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

MY Hornonitrianske noviny, a Novinky. 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 65 ks grafických návrhov pre tlač, 

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

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

• zabezpečili sme tlač 350 druhov materiálov v celkovom náklade 30 645 ks v štruktúre: 

vizitky, tlačivá, pozvánky, letáky, plagáty, diplomy, certifikáty, kópie a digitálnu tlač, 

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

16 435 ks plagátov. 

 

VI. Činnosť šatnice 

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

 
 
     Ako po minulé roky aj v roku 2017 sme zabezpečovali prostredníctvom šatnice kostýmový 

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

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

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


     Šatnica bola v priebehu roku doplnená o  24 nových kostýmov a doplnkov ku kostýmom.    

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

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

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

 

VII. Interná činnosť KaSS 

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

 

 

A, Správa, údržba, obnova a ochrana majetku 

      V rámci tejto činnosti KaSS zabezpečovalo počas roka 2017 prevádzku DK ako                        

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

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

vykonávalo inventarizáciu, vyraďovanie majetku v správe KaSS, prenajímalo nebytové 

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

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

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

zabezpečení podujatí konaných mimo objektu Domu kultúry,  organizačne sa podieľalo                       

na realizácii spoločenskej  časti podujatí KaSS a komerčných podujatí na objednávku                              

v rozsahu požiadaviek organizátorov. 

      Útvar technickej prevádzky počas roka zabezpečoval materiálno-technické zabezpečenie 

pre potreby organizácie ako aj pravidelné vykonávanie revízii a odborných prehliadok                

vo všetkých objektoch KaSS, a to:    

• revízia prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych hadíc a požiarneho vodovodu 

bola vykonaná vo všetkých objektoch KaSS, 

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

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

• 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 počas roka vykonávali bežné montážne                         

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

vo všetkých objektoch KaSS.  

     V  mesiaci január sme museli v DK riešiť havarijný stav vodného tepelného výmenníka – 

únik vody z rozvodov vykurovania v suteréne DK  čiastočnou opravou vykurovacej jednotky   

vo vzduchotechnike a urobiť nevyhnutné opravy a zmeny vo vykurovacom a  vodovodnom 

rozvode. 

      V mesiaci apríl sme opakovane urobili opatrenia, ktoré šetrným spôsobom zabraňujú 

sadaniu a hniezdeniu vtáctva na určitých miestach DK, ktoré chceme udržať čisté                        

od škodlivých vtáčích výtrusov, pierok a iného biologického materiálu, a tým minimalizovať 

poškodenie a znečistenie nášho majetku.  



      KaSS zrealizovalo demontáž poškodenej plagátovacej plochy na Ul. Bukovčana (5700 x 

1500 cm), ktorá bola značne poškodená hrdzou a hrozilo nebezpečenstvo úrazu. Na mieste 

pôvodnej plochy bola nainštalovaná nová, bezpečne upevnená a uchytená tak, aby 

neohrozovala bezpečnosť okoloidúcich osôb. Cieľom bolo nielen zvýšiť estetický vzhľad novej 

výlepnej plochy, ale aj zlepšiť viditeľnosť a čitateľnosť plagátov, keďže vplyvom nepriaznivého 

počasia dochádzalo k neustálemu znehodnocovaniu plagátov a propagačného materiálu. 

 

      V mesiaci jún sme svojpomocne s vlastnými personálnymi a technickými kapacitami 

vypratali  dočasné skladové priestory z areálu ZŠ S. Chalupku a následne mobiliár a iné 

divadelné rekvizity presťahovali do nových skladových priestorov. Odpad, nadbytočné a už 

nepotrebné veci sme zlikvidovali odvozom na zberný dvor. 

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

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

Na chodbách v budove DK sme doplnili núdzové osvetlenie a zrealizovali opravu led osvetlenia 

na stropnej svetelnej konštrukcii vo vstupnom foyeri DK. Na budove DK sme museli vymeniť 

niekoľko izolačných skiel v plastových oknách na pivničných priestoroch a skladoch, ktoré 

rozbili vandali, aby sme predišli nebezpečenstvu poranenia a ochránili tak objekt proti krádeži 

a násilnému vniknutiu. 

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

pravidelným miestom aktivít vandalov a znečisťovateľov okolia,  hlavne počas letných 

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

vývesky – upozornenia so zoznamom nepovolených činností a zabezpečili čiastočné 

monitorovanie  priestranstva a dohliadanie na poriadok pracovníkmi strážnej služby.  

      V mesiaci september bola zrealizovaná kompletná výmena chladiacej kondenzačnej 

jednotky, urobené nové elektrické prívody ako aj ovládanie a regulácia zariadenia. 

      Pravidelne riešime  opravy drobných poškodení schodiskových stupňov a oblých 

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

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

      Opakovane riešime opravy na zastaralej ústredni elektronického zabezpečovacieho 

systému, a to častú diagnostiku poruchy a výmenu detektorov pohybu, ktoré opakovane 

vysielajú falošné poplachy na PCO (pult centralizovanej ochrany – MsP), ako aj problém           

so zakódovaním objektu. 

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

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

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

bezporuchovú funkciu potrubia a znížili tak náklady na jeho používanie.  

      V minulom roku sa rekonštrukciám a opravám nevyhli ani okrajové kultúrne domy. V KD 

Necpaly sme museli prikročiť k ráznym opatreniam, ktoré  vyriešili dlhšiu dobu pretrvávajúce 

problémy s nadmernou vlhkosťou v objekte. Pozemok okolo budovy musel byť v dôsledku 

značnej vlhkosti odvodnený, dno výkopu z vonkajšej strany zaizolovaného muriva bolo 

vystlané nopovou fóliou, na ktorú  boli uložené drenážne odtokové rúry a následne bol výkop 

zasypaný štrkom veľkých frakcií a opätovne uložené odtokové  žľaby na odvedenie povrchovej 

vody do kanalizačného systému. 

      Na budovu  bol osadený  nový komín z kvalitného nerezového plechu, ktorý plní nielen 

estetickú funkciu , ale hlavne slúži na odvod pary, tukov a iných nečistôt z kuchyne a zabraňuje 

tak stekaniu nečistôt po fasáde objektu ako tomu bolo doteraz. 

      Zároveň bol vymaľovaný vstupný foyer a sála kultúrneho domu, nainštalovaná nová 

vodovodná prípojka vody do klubovne, nové odpadové potrubie a jeho napojenie                          

do kanalizačného systému ako aj vyhotovenie prívodu k prietokovému ohrievaču. V klubovni 



bola namontovaná  menšia kuchynská linka s príslušenstvom, v sále boli nainštalované tri 

klimatizačné jednotky. Na budovu sme umiestnili  nový nápis – názov KD Necpaly a pred 

vstupom do KD bola osadená  kovová konzola s protikoróznou povrchovou úpravou a 

nastaviteľným úchytom pre 3 vlajky.  Počas vianočných sviatkov sme zrenovovali dubové 

parkety v  sále prebrúsením  a nalakovaním, čím podlaha znovu získala pevnosť a atraktívny 

vzhľad.  

      V KD Malá Lehôtka boli realizované viaceré projekty. Rekonštrukcia v KD Malá Lehôtka 

pozostávala z výmeny pôvodného stropového podhľadu za nový kazetový podhľad, vrátane 

jeho zateplenia. Súčasťou obnovy stropu bola aj výmena doterajších svetiel za nové, a to            

v priestoroch sály a vstupného vestibulu. Okrem toho bolo zrealizované zateplenie južnej a 

východnej steny KD, natiahnutá nová omietka a namontované nové odkvapové pozinkované 

žľaby.  

      Počas letných mesiacov pokračovali práce na úpravách vnútorných priestorov. Tak v sále 

ako aj vo vstupnom vestibule sa zo stien odstránil starý drevený obklad na ktorom sa jednak  

podpísal  zub času, a ktorý neplnil už ani estetickú funkciu. Steny sa nanovo vyspravili, omietli 

jemnozrnnou omietkou, vymaľovali na bielo, čim sa priestory aj opticky zväčšili. V sále sa 

zrealizovala aj renovácia parketovej podlahy prebrúsením a nalakovaním, čím podlaha  znovu 

získala pevnosť a atraktívny vzhľad. Nad vstupným schodiskom  sa opravila a zaizolovala 

strieška, aby ochránila vstupný priestor pred dažďom a ďalšími rozmarmi počasia a 

nečistotami a taktiež sa vyčistilo a natrelo zábradlie na schodisku pred vstupom do KD. 

      Rekonštrukčné práce  v KD Veľká Lehôtka sa týkali zateplenia podlahy a stropu javiska a 

taktiež pribudla aj prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia. 

 Okrem drobných opráv na zariadeniach sa v KD Hradec zrealizovala prípojka plynu a 

rekonštrukcia kúrenia. 

      Priebežne počas roka sa realizovali nákupy drobného inventáru, gastro inventáru                              

ako  aj  všeobecného materiálu do všetkých zariadení v správe KaSS na základe  požiadaviek 

pracovníčok v jednotlivých KD v celkovom objeme 10.256,11 Eur . Pre DK bolo zakúpených 

20 ks konferenčných stolov, 7 ks okrúhlych stolov, 5 ks záhradnej  pivnej súpravy ako aj drobný 

gastroinventár.  Vzhľadom  k častým akciám spoločenského charakteru sme taktiež zakúpili 

okrúhle teflónové obrusy ako aj  metráž z kvalitného a elegantného materiálu, z ktorého sme 

si svojpomocne ušili obrusy, naperóny a  rautové sukne, chladničku a mikrovlnné rúry. Do KD 

Veľká Lehôtka bola zakúpená nová kuchynská linka, doplnený gastroinventár, napr. extra 

veľký nerezový hrniec, pekáče a viacúčelové elektrické panvice. Pre kvalitnejšiu organizáciu 

a realizáciu podujatí v  exteriéri boli zakúpené elektrické ohrievače vzduchu do šatní                      

pre účinkujúcich na podujatia organizované počas chladného počasia. 

     Drobné opravy na zariadeniach a úpravy priestoru sme zrealizovali aj v našich knižniciach 
 

     V roku 2017 boli obstarané prostredníctvom kapitálového transferu: osobné 
motorového vozidlo,  externá klimatizačná jednotka v KaSS a klimatizácia do KD Necpaly. 

      Podľa potreby organizácie a požiadaviek iných organizátorov pracovníci TP zabezpečovali 

služobnými motorovými vozidlami prevoz zvukovej Organizačne a technicky sme sa podieľali 

na podujatiach konaných v exteriéri ako napr. Deň polície, ozbrojených a záchranných zložiek, 

futbalový turnaj v meste Handlová, Rozprávky na zámku, Alexandrovci tour 2017, technickým 

zabezpečením sme participovali i na podujatiach pre Regionálne kultúrne centrum „Ešte dúšok 

leta“,  Gymnázium Vavrinca B. Nedožerského, technickým zabezpečením pre obec Liešťany, 

na stretnutiach denného centra Bôbar  a pre mnoho iných. 

      Možnosť bezodplatného užívania priestorov DK resp. symbolického nájomného počas 

celého roka 2017 mali súbory záujmovej umeleckej činnosti divadelného, speváckeho                           

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



MSPU Rozkvet, FS Vtáčnik a FK´93. Na schôdzkovú činnosť priestory  DK využívali : KaPP, 

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

      Vďaka priestorovým možnostiam, veľmi dobrému technickému zabezpečeniu                                    

ako aj možnostiam prispôsobiť podujatia finančným možnostiam a predstavám zákazníka sme 

priestory Domu kultúry v roku 2017  prenajali na rozličné typy podujatí firemného                                 

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

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

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

ponuky alebo podľa želania organizátora a pod.  

      Zrealizovalo sa 79 podujatí a cestu do KaSS si našlo 18 671 návštevníkov                          

a 208 stretnutí súkromných, právnických osôb, združení a pod. za účelom konania rôznych 

prezentácií, školení a prednášok s účasťou 3028 návštevníkov. Spomedzi veľkého počtu 

podujatí môžeme spomenúť: Reprezentačný ples SAD Prievidza a Gymnázia V. Benedikta 

Nedožerského    v Prievidzi, SZUŠ Xoana divadelné predstavenie „Palculienka“, podujatie RKC „Mládež 

spieva“, Thaliu pod Bojnickým zámkom, baristickú súťaž pre žiakov stredných odborných škôl 

„Prievidzský rytier Čiernej dámy“, konferenciu CR ako každoročnú súčasť praktickej maturitnej skúšky 

žiakov piateho ročníka odboru hotelová akadémia, Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm, 

prezentáciu spoločnosti Expo Elko Computer, slávnostnú akadémiu pri príležitosti Dňa učiteľov, koncert 

hudobnej školy Yamaha, koncert Trampskej osady Spálený vrch „Fešáci“, Verejné stretnutia  

k participatívnemu rozpočtu mesta Prievidza, Pohárová súťaž SSNKF - nominačný závod na MS 

Barcelona 2017 v naturálnej kulturistike fitness žien, TS Fantastic Prievidza, SZUŠ Diamonds, Vianočný 

koncert ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi ako aj mnoho iných podujatí. 

 

Pravidelná  činnosť v Dome kultúry bola v r. 2017 v rozsahu:  

Dom kultúry Počet stretnutí Počet účastníkov 

Pravidelné stretnutia ( denné centrá, 
KaPP, Numizmatici) 

64 1515 

spolu 64 1515 
  * len schôdzková činnosť 
 

 

        B, Výkon manažmentu, odborníkov a administratívy 

 

     Cieľom aktivity bolo riadenie všetkých procesov s maximálnou efektívnosťou 

a transparentnosťou, výkon profesionálne odborných zamestnancov kultúrnych služieb 

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

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

zabezpečenie ucelenej rozpočtovej, účtovnej, mzdovej, personálnej, správnej 

a administratívnej agendy, ktorá podporuje plnenie výsledkov KaSS. 

      

  

Tabuľková časť:  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

PROGRAM 11:  KULTÚRA 

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

prog- ekonomic. 2016 2017 2017 2017

ram klasifik. v  € v  € v  € v  €

1 2 3 4

1 PROGRAM 11:     Kultúra 685 759 633 111 717 490 754 865

2 v NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU: 248 268 199 620 199 620 236 995

3 tom: GRANTY A TRANSFERY 437 491 433 491 517 870 517 870

2 212 0 63 950 64 164 64 164 66 575

3 212 3 63072 63364 63364 64587

4 212 4 878 800 800 1988

3 223 0 170 793 125 126 125 126 161 512

4 223 1 170793 125126 125126 161512

5 243 0 2 2 2 0

4 243 2 2 2 0

5 292 0 13 523 10 328 10 328 8 908

6 292 27 Iné 13523 10328 10328 8908

5 312 0 425 491 433 491 471 770 471 770

6 312 7 Z rozpočtu obce 425491 433491 471770 471770

7 322 0 12 000 0 46 100 46 100

6 322 5 Z rozpočtu obce 12000 0 46100 46100

Príjmy v členení podľa podporných programov:

Pod- Funkčná, Skutočnosť rozpočet po úpravách Skutočnosť

prog- ekonomic. 2016 2017 2017 2017

ram klasifik. v  € v  € v  € v  €

1 2 3 4

1 PROGRAM 11:     Kultúra 685 759 633 111 717 490 754 865

2 v NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU: 248 268 199 620 199 620 236 995

3 tom: GRANTY A TRANSFERY 437 491 433 491 517 870 517 870

4 1 Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru 566 178 521 448 559 350 590 923

5 NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU: 566 178 521 448 559 350 590 923

6 212 0 45 583 48 550 48 550 47 246

7 212 3 44705 47750 47750 45258

8 212 4 878 800 800 1988

9 223 75 165 628 121 126 121 126 155 425

10 223 1 165628 121126 121126 155425

11 243 75 2 2 2 0

12 243 2 2 2 0

13 292 45 9 523 10 328 10 328 8 908

14 292 27 Iné 9523 10328 10328 8908

15 312 30 333 442 341 442 340 244 340 244

16 312 7 Z rozpočtu obce 333442 341442 340244 340244

17 322 15 12 000 0 39 100 39 100

18 322 5 Z rozpočtu obce 12000 0 39100 39100

19 2 Knižnice 57 063 52 712 53 115 54 004

20 NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU: 57 063 52 712 53 115 54 004

21 223 5 2 351 2 000 2 000 2 889

22 223 1 2351 2000 2000 2889

23 292 5 4 000 0 0 0

24 292 27 Iné 4000 0 0 0

25 312 5 50 712 50 712 51 115 51 115

26 312 7 Z rozpočtu obce 50712 50712 51115 51115

27 3 Podpora kultúrnych domov 62 518 58 951 98 025 109 938

28 NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU: 62 518 58 951 98 025 109 938

29 212 0 18 367 15 614 15 614 19 329

30 212 3 18367 15614 15614 19329

31 223 0 2 814 2 000 2 000 3 198

32 223 1 2814 2000 2000 3198

33 312 0 41 337 41 337 80 411 80 411

34 312 7 Z rozpočtu obce 41337 41337 80411 80411

35 322 5 0 0 7 000 7 000

36 322 5 0 0 7000 7000

Transfery na rovnakej úrovni

Kapitálové transfery na rovnakej úrovni

Kapitálové transfery na rovnakej úrovni

Ostatné príjmy

Transfery na rovnakej úrovni

Príjmy z vlastníctva

Z prenaj.budov a objektov

Platby z predaja služieb

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Z účtov finančného hospodárenia

Ostatné príjmy

Transfery na rovnakej úrovni

Kapitálové transfery na rovnakej úrovni

Platby z predaja služieb

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Príjmy z vlastníctva

Z prenaj.budov a objektov

Z prenaj.zariad. a náradia

Platby z predaja služieb

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.

Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vklad.

Z účtov finančného hospodárenia

Ostatné príjmy

Transfery na rovnakej úrovni

Kapitálové transfery na rovnakej úrovni

Názov

Názov

Príjmy z vlastníctva

Z prenaj.budov a objektov

Z prenaj.zariad. a náradia

Platby z predaja služieb

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Výdavky celkom:

Pod- Funkčná, Skutočnosť rozpočet po úpravách Skutočnosť

prog- ekonomic. 2016 2017 2017 2017

ram klasifik. v  € v  € v  € v  €

1 2 3 4

1 PROGRAM 11:     Kultúra 685 556 633 111 717 490 754 312

2 v BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 672 362 633 111 671 390 708 212

3 tom: KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU: 13 194 0 46 100 46 100

4 610 229 901 238 277 240 660 240 524

5 611 0 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr. 229901 238277 240660 240524

6 620 Poistné a príspevok do poisťovní 80 528 89 568 90 464 83 331

7 621 0 Poistné do VZP 15215 17429 17653 15914

8 623 0 Poistné do ostat, ZP 6371 7590 7713 6516

9 625 1 Na nemocenské poistenie 58053 63016 63565 59449

10 627 0 Príspevok do DDP 889 1533 1533 1452

11 631 Cestovné náhrady 535 800 800 143

12 631 1 535 800 800 143

13 632 Energie, voda a komunikácie 72 266 76 003 80 503 74 169

14 633 Materiál 59 288 39 727 39 727 55 806

15 633 2 Výpočtová technika 4 544 1 200 1 200 1 266

16 633 4 Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia a tech. 2874 500 500 462

17 633 6 Všeobecný materiál 27 857 22 000 22 000 30 484

18 633 9 Knihy,časopisy,noviny,učebnice 3616 2427 2427 4348

19 633 11 Potraviny 20 098 13 300 13 300 18 947

20 633 16 Reprezentačné 299 300 300 299

21 634 Dopravné 1 629 2 033 2 033 2 183

22 634 1 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny 704 900 900 725

23 634 2 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené 56 104 104 575

24 634 3 Poistenie 869 1029 1029 883

25 635 Rutinná a štandardná údržba 25 671 32 350 59 150 59 023

26 635 2 Výpočtovej techniky 750 650 650 888

27 635 4 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech. 5023 12800 12800 13486

28 635 6 Budov, objektov alebo ich častí 19 898 18 900 45 700 44 649

29 636 Nájomné za nájom 5 236 4 701 4 701 4 853

30 636 1 Budov,objektov,alebo ich časti 601 1001 1001 1801

31 636 2 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech. 4635 3700 3700 3052

32 637 Služby 197 308 149 652 153 352 188 180

33 637 4 Všeobecné služby 154975 108883 112583 148159

34 637 7 Stravovanie 10336 13175 13175 12450

35 637 8 Prídel do SF 3063 3054 3054 3218

36 637 9 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru 10006 11750 11750 9530

37 637 12 Poplatky a odvody 15 085 8 800 8 800 10 975

38 637 15 Poistné 3843 3990 3990 3848

39 714 Obstarávanie kapitálových aktív 13194 0 46100 46100

40 714 kapitálové prostriedky 13194 0 46100 46100

Tuzemské

Názov

Mzdy,platy,služob.príjmy a ostatné vyrov.



 
 

 

Výdavky v členení podľa podporných programov:

Pod- Funkčná, Skutočnosť rozpočet po úpravách Skutočnosť

prog- ekonomic. 2016 2017 2017 2017

ram klasifik. v  € v  € v  € v  €

1 2 3 4

1 1 Podpora kultúr.podujatí celomestského charakteru 573 322 521 448 559 350 597 801

2 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 560 128 521 448 520 250 558 701

3 610 182 796 189 141 191 033 190 691

4 611 0 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr. 182796 189141 191033 190691

5 620 Poistné a príspevok do poisťovní 63 927 71 035 71 745 66 281

6 621 0 Poistné do VZP 11444 13309 13487 12253

7 623 0 Poistné do ostat, ZP 5467 6558 6664 5656

8 625 1 Poistné do SP 46377 50065 50491 47160

9 627 0 Príspevok do DDP 639 1103 1103 1212

10 631 Cestovné náhrady 535 800 800 143

11 631 1 535 800 800 143

12 632 Energie, voda a komunikácie 50 712 51 670 56 170 51 162

13 633 Materiál 45 927 33 500 31 500 46 334

14 633 2 Výpočtová technika 1 683 1 200 1 200 1 266

15 633 6 Všeobecný materiál 24 646 19 000 17 000 25 954

16 633 11 Potraviny 19 299 13 000 13 000 18 815

17 633 16 Reprezentačné 299 300 300 299

18 634 Dopravné 1 629 2 033 2 033 2 183

19 634 1 Palivo,mazivá,oleje,špeciálne kvapaliny 704 900 900 725

20 634 2 Servis,údržba,opravy a výdavky s tým spojené 56 104 104 575

21 634 3 Poistenie 869 1029 1029 883

22 635 Rutinná a štandardná údržba 22956 29000 19000 19649

23 635 2 Výpočtovej techniky 630 500 500 720

24 635 4 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech. 4526 12000 12000 12 774

25 635 6 Budov, objektov alebo ich častí 17 800 16 500 6 500 6 155

26 636 Nájomné za nájom 5 128 4 500 4 500 4 763

27 636 1 Budov,objektov,alebo ich časti 600 1000 1000 1800

28 636 2 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech. 4528 3500 3500 2963

29 637 Služby 186 518 139 769 143 469 177 495

30 637 4 Všeobecné služby 148715 103583 107283 142 460

31 637 7 Stravovanie 7945 10016 10016 9535

32 637 8 Prídel do SF 2500 2380 2380 2547

33 637 9 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru 8430 11000 11000 8130

34 637 12 Poplatky a odvody 15 085 8 800 8 800 10 975

35 637 15 Poistné 3843 3990 3990 3848

36 714 Obstarávanie kapitálových aktív 13194 0 39100 39100

37 714 1 kapitálové prostriedky 13194 0 39100 39 100

Pod- Funkčná, Skutočnosť rozpočet po úpravách Skutočnosť

prog- ekonomic. 2016 2017 2017 2017

ram klasifik. v  € v  € v  € v  €

1 2 3 4

1 2 Knižnice 52 877 52 712 53 115 53 462

2 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 52 877 52 712 53 115 53 462

3 610 26 927 29 027 29 317 28 358

4 611 0 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr. 26927 29027 29317 28358

5 620 Poistné a príspevok do poisťovní 9 478 11 293 11 406 9 885

6 621 0 Poistné do VZP 1635 2063 2091 1514

7 623 0 Poistné do ostat, ZP 904 1032 1049 860

8 625 1 SP Na nemocenské poistenie 6689 7768 7836 7271

9 627 0 Príspevok do DDP 250 430 430 240

10 632 Energie, voda a komunikácie 5 843 6 583 6 583 6 202

11 633 Materiál 7 018 2 927 2 927 5 105

633 2 Výpočtová technika 2 861 0 0 0

12 633 6 Všeobecný materiál 541 500 500 757

13 633 9 Knihy,časopisy,noviny,učebnice 3616 2427 2427 4348

14 635 Rutinná a štandardná údržba 120 150 150 168

15 635 2 Výpočtovej techniky 120 150 150 168

16 636 Nájomné za nájom 1 1 1 1

17 636 1 Budov,objektov,alebo ich časti 1 1 1 1

18 637 Služby 3 490 2 731 2 731 3 743

19 637 4 Všeobecné služby 729 500 500 998

20 637 7 Stravovanie 1028 1605 1605 1479

21 637 8 Prídel do SF 275 376 376 386

22 637 9 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru 1458 250 250 880

Názov

Mzdy,platy,služob.príjmy a ostatné vyrov.

Názov

Mzdy,platy,služob.príjmy a ostatné vyrov.

Tuzemské



 
 

 

      KaSS v roku 2017 hospodárilo podľa rozpočtu mesta schváleného MsZ uznesením 502/16 

zo dňa 5.12.2016. V priebehu roka bol rozpočet upravený v I. zmene rozpočtu mesta 

uznesením MsZ č.179/17 zo dňa 15.5.2017 a v II. zmene rozpočtu mesta uznesením MsZ č. 

325/17 zo dňa 21.8.2017. Rozpočet bol navýšený o zmeny v rozpočtových presunoch mesta 

v priebehu roku 2017. 

     Okrem príspevku mesta KaSS získalo finančné prostriedky z mimorozpočtových 

zdrojov: projekty v celkovej výške 8 907,86 € (projekty z FPU 4500 €, 4407,86€ z ÚPSVaR 

na podporu rozvoja zamestnanosti). V roku 2017 sa nám podarilo formou reklamy získať 

finančné prostriedky vo výške 2.930 Eur.  

  

Rozpočet KaSS bol po úpravách v nasledovnej výške: Eur 
- výnosy 199.620,00 
- náklady 717.490,00 
- príspevok mesta 517.870,00 

  

Skutočné plnenie rozpočtu Eur 
- výnosy 235.888.40 
- náklady 754.311,64 
- príspevok mesta 517.870,00 
- hospodársky výsledok zisk  553,24 

 

Výsledok hospodárenia Eur 
hospodársky výsledok zisk 553,24 
                            z toho: hlavná činnosť -8.244,96 
                            z toho: podnikateľská činnosť +8.798,20 

 

 

Zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom mesta 

 rozpočet v € skutočnosť v € % 

Príspevok z rozpočtu mesta 517.870,00 517.870,00 100 

Pod- Funkčná, Skutočnosť rozpočet po úpravách Skutočnosť

prog- ekonomic. 2016 2017 2017 2017

ram klasifik. v  € v  € v  € v  €

1 2 3 4

1 3 Podpora kultúrnych domov 59 357 58 951 105 025 103 049

2 BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU: 59 357 58 951 98 025 96 049

3 610 20 178 20 109 20 310 21 475

4 611 0 Tarifný plat,osobný plat,zákl.plat,funkč.plat,náhr. 20178 20109 20310 21475

5 620 Poistné a príspevok do poisťovní 7 123 7 240 7 313 7 165

6 621 0 Poistné do VZP 2136 2057 2075 2147

7 623 0 Poistné do ostat, ZP 0 0 0 0

8 625 1 SP Na nemocenské poistenie 4987 5183 5238 5018

9 632 Energie, voda a komunikácie 15 711 17 750 17 750 16 805

10 633 Materiál 6 343 3 300 5 300 4 367

11 633 4 Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia a tech. 2874 500 500 462

12 633 6 Všeobecný materiál 2670 2500 4500 3 773

13 633 11 Potraviny 799 300 300 132

14 635 Rutinná a štandardná údržba 2595 3200 40000 39206

15 635 4 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení,tech. 497 800 800 712

16 635 6 Budov, objektov alebo ich častí 2098 2400 39200 38494

17 636 Nájomné za nájom 107 200 200 89

18 636 2 Prevádzkových strojov,prístrojov,zariad.,tech. 107 200 200 89

19 637 Služby 7 300 7 152 7 152 6 942

20 637 4 Všeobecné služby 5531 4800 4800 4701

21 637 7 Stravovanie 1363 1554 1554 1436

22 637 8 Prídel do SF 288 298 298 285

23 637 9 Odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru 118 500 500 520

24 713 Obstarávanie kapitálových aktív 0 0 7000 7000

25 713 1 kapitálové prostriedky 0 0 7000 7 000

Názov

Mzdy,platy,služob.príjmy a ostatné vyrov.



Prehľad o plnení záväzných limitov  

 plán v € skutočnosť v € % 

-  náklady na reprezentačné účely 300,00 299,14 99,71 
- limit mzdových prostriedkov 240.660,00 240.524,46 99,94 

 

 

Prehľad o stave pohľadávok a záväzkov  

 

Pohľadávky   8.155,30 € 
- z toho v lehote splatnosti   1.656,83 € 
- z toho po lehote splatnosti   6.498,47 € 

 

Pohľadávky - odberatelia 

Odberateľ číslo faktúry Splatnosť Eur 
R - PD group, s.r.o. 2015007 3.2.2015 394,60 
R - PD group, s.r.o. 2015008 3.2.2015 394,60 
R - PD group, s.r.o. 2015023 23.2.2015 394,60 
R - PD group, s.r.o. 2015027 24.2.2015 384,55 
R - PD group, s.r.o. 2015050 18.3.2015 394,60 
R - PD group, s.r.o. 2015054 25.3.2015 234,98 
R - PD group, s.r.o. 2015077 22.4.2015 394,60 
R - PD group, s.r.o. 2015085 30.4.2015 249,61 
R - PD group, s.r.o. 2015107 21.5.2015 394,60 
R - PD group, s.r.o. 2015120 29.5.2015 150,48 
R - PD group, s.r.o. 2015151 1.7.2015 198,31 
R - PD group, s.r.o. 2015182 24.7.2015 143,95 
Roman Jaško 2017214 28.09.2017 415,22 

Roman Jaško 2017243 26.10.2017 311,80 

Pre náš dom 2017244 27.10.2017 93,60 

Roman Jaško 2017278 29.11.2017 518,78 

Trio Production, s.r.o. 2017286 14.12.2017 197,00 

Miroslav Mondočko 2017289 18.12.2017 100,00 

Fest agency media, s.r.o. 2017292 20.12.2017 100,00 

HerbVitea, s.r.o. 2017296 26.12.2017 300,00 

Roman Jaško 2017298 26.12.2017 317,41 

Damax, s.r.o. 2017301 29.12.2017 48,00 

Final CD spol. s r.o. 2017303 29.12.2017 300,00 

Art point, o.z. 2017307 29.12.2017 26,88 

Spoločnosť Joga v dennom živote, o.z. 2017309 3.1.2018 120,00 

Art point, o.z. 2017312 4.1.2018 35,75 

RKC v Prievidzi 2017313 12.1.2018 58,76 

K-2000 2017315 14.1.2018 33,01 

Art point, o.z. 2017316 14.1.2018 1067,19 

Roman Jaško 2017317 31.1.2018 342,12 

spolu     8115,00 
 

Pohľadávky R-PD group, s.r.o. v celkovej výške 3.729,48 Eur sú vymáhané v súdnom konaní a sú k nim 

tvorené opravné položky. Všetky pohľadávky z roku 2017 sú ku dňu predkladania správy uhradené. 

 

Záväzky  111.074,60 
- záväzky z obchodného styku 11.260,33 
- nevyfakturované dodávky 420,82 
- voči zamestnancom (mzdy) 16.222,51 
- príspevky odborom 97,20 
- odvody do fondov 10.549,20 
- odvod daní 2.318,30 
- Zúčtovanie transferov 79.177,49 
- Iné záväzky 7.254,84 
- Náklady budúcich období 12.603,44 

 



Záväzky z obchodného styku 11.260,33 
- z toho v lehote splatnosti 11.251,91 
- z toho po lehote splatnosti          8,42 

 

 

Dodávateľ číslo faktúry Splatnosť Eur 
Euro Mont SK s.r.o. 2017579 11.1.2018 2447,87 

ZR pri ZUŠ Stančeka v Prievidzi 2017580 31.12.2017 42,00 

Asociácia slovenských filmových klubov 2017581 12.1.2018 26,34 

Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. 2017583 19.1.2018 3263,81 

Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. 2017584 19.1.2018 1509,47 

Continental film s.r.o. 2017585 11.1.2018 36,00 

Lindström s.r.o. 2017586 17.1.2018 7,82 

Slovak Telekom, a.s. 2017587 18.1.2018 96,55 

ELKO Computers Prievidza, s.r.o. 2017588 14.1.2018 300,00 

Sokoliarska skupina Hieraaetus z Bojníc 2017589 15.1.2018 500,00 

Fest agency media, s.r.o. 2017590 12.1.2018 500,00 

Vemex Energo s.r.o. 2017592 12.2.2018 1091,58 

SOZA s.r.o. 2017593 23.1.2018 120,00 

Centrum voľného času SPEKTRUM 2017594 14.1.2018 16,60 

Centrum voľného času SPEKTRUM 2017595 14.1.2018 16,60 

Centrum voľného času SPEKTRUM 2017596 14.1.2018 640,04 

Ľuboš Hagovský Wazovski 2017597 10.1.2018 620,00 

Areco system, s.r.o. 17010 10.1.2018 25,65 

spolu   10260,33 

Všetky záväzky sú ku dňu predkladania správy uhradené. 

 

 

Sociálny fond  Eur 
PS 2.107,53 
+ tvorba podľa kolektívnej zmluvy 3.218,18 
- použitie 2.983,86 
Účtovný stav k 31.12.2017 2.341,85 

 

 

Finančné zostatky na účtoch k 31.12.2017 Eur 
Bežný účet VÚB 20.136,15 
Bežný účet Prima banka 33,77 
Sociálny fond VÚB 2.498,10 
Rezervný fond VÚB  96,31 

 
 

Prehľad o stave hmotného majetku k 31.12.2017 
 

Dlhodobý hmotný majetok  100.899,71 
Samostatné hnuteľné veci 54.549,88 
Dopravné prostriedky 22.742,33 
Umelecké diela a zbierky 14.107,50 
Obstaranie dlhod. hmot. majetku 9.500,00 

 

Drobný hmotný majetok  454.099,44 
Inventár 270.498,87 
Šatnice 30.098,54 
OTE inventár 30.096,25 
Knižničný fond 117.405,78 

 

 

 



Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017 

 

Aktíva 153.574,35 
- dlhodobý hmotný majetok  100.899,71 
- materiál na sklade 2.075,44 
- finančný majetok 24.011,32 
- pohľadávky 13.984,44 
- náklady budúcich období 12.603.44 
Pasíva 153.574,35 
- zúčtovanie transferov z rozpočtu obce 79.177,49 
- dlhodobé záväzky  2.341,85 
- krátkodobé záväzky 48.982,73 
- výnosy budúcich období 22.316,33 
- výsledok hospodárenia 755,95 

 

 

Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia KaSS za rok 2017 

 

a, výsledok vlastného hospodárenia za rok 2017 z hlavnej činnosti 

- výnosy 721.169,05 € 
-  náklady                                  729.414,01 €  
- rozdiel - strata  -8.244,96 € 

 

 

b, výsledok hospodárenia za rok 2017 z podnikateľskej činnosti 

- výnosy 33.695,83 € 
-  náklady                                  24.897,36 € 
- rozdiel – zisk  +8.798,20 € 

 

Vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2017: vyrovnať stratu vo výške  8.244,96€ 

z hlavnej činnosti z roku 2017 zo zisku z podnikateľskej činnosti za rok 2017, ktorý bol 

vo výške 8.798,20 €. 

 

 

 

 

 

Prievidza 5.4.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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., Tezas spol. s.r.o., 
Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o., 

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

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

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

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

Daffer spol. s.r.o., Rozprávkový svet s.r.o., V.I.P. Security s.r.o., 
 M-Silnice SK s.r.o., AVA STAV, Intersystem EU,  

            Fotograf Lukáš Vážan, Pizzeria Rapido,   
Kaviareň La Famm, 4play - sports & coctail bar,                         

Rímsko-katolícky farský úrad v Prievidzi, 
Lemas spol.s.r.o, Strabag SK s.r.o., Stavoport s.r.o. , SK Energia s.r.o., 

Euro dotácie a.s., Gastro Vrábeľ s.r.o., Globál spol. s.r.o.,  
Carla shoes, Salón LOTUS, SAD Prievidza, 

Cézarov Vínny dom Prievidza, Ručná výroba syrov Daniela Topoľčany, 
                       Kolten, s.r.o., TO-MY-STAV, s.r.o., Trikostav s.r.o., L-PEGAS s.r.o.  
 

 
 

ostatným partnerským kultúrnym zariadeniam a organizáciám 
 a mediálnym partnerom :  

 
MY Hornonitrianske noviny  

Beta rádio a Rádio WOW 
RTV Prievidza, Prievidzsko, Pardon,  

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

www.prievidza.sk 
 

 

 
 

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

