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1. Identifikácia organizácie
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zriaďovateľ:
Dátum zriadenia
Forma hospodárenia:

Mestské kultúrne stredisko
Gorkého 1, 066 01 Humenné
00351865
2021174012
Mesto Humenné
1.1.1993
Príspevková organizácia zriadená obcou

Štatutárny zástupca:

Mgr. Marta Helemiková, riaditeľka

Telefón:

+421 57 7882131,
+421 57 7882030
riaditel@mskshe.sk
www.mskshe.sk; www.visithumenne.sk

E-mail:
Adresa internetovej stránky:

Mestské kultúrne stredisko je príspevkovou organizáciou samosprávy mesta Humenné – kultúrnoosvetové zariadenie, ktoré vykonáva kultúrno-osvetovú činnosť na území mesta.
Cieľom plnenia jeho úloh je spoluvytvárať jedinečnú národnú, národnostnú a miestnu identitu – s
prihliadnutím na ekonomické súvislosti. Kultúra a ekonomika sú vzájomne prepojené systémy, ktoré
prispievajú ku kvalite života v meste. Kultúra má kultivovať a estetizovať život obyvateľov mesta,
rozvíjať ľudskú tvorivosť, originalitu, posilňovať ich súdržnosť a tiež prispievať k ekonomickému a
sociálnemu rozvoju.
Kultúra má tiež obyvateľom mesta sprostredkovať výstupy umeleckej činnosti ako film, divadlo, hudba,
tanec, výtvarné umenie, literatúra, história, ale i gastronómia a turizmus a ďalších odborov.
Mestské kultúrne stredisko sa usiluje zachovávať kontinuitu a rozvoj dlhoročných kultúrnych podujatí,
zlepšovať dostupnosť kultúry pre širokú verejnosť vzhľadom na to, že obyvatelia mesta žijú mimo
veľkých centier kultúry.
Postavenie a povinnosti upravuje Zriaďovacia listina Mestského kultúrneho strediska schválená
uznesením Mestského zastupiteľstva č. 159/2016 z 25.08.2016 a dodatok č. 1 z 08.03.2017, ktorá
vymedzuje základný účel a a predmet činnosti organizácie. Činnosť organizácie vykrývajú vlastné
príjmy a bežný transfer – príspevok zo zdrojov Mesta Humenné, ktoré je jej zriaďovateľom.
Organizácia, okrem úloh stanovených v zriaďovacej listine, vykonáva aj podnikateľskú činnosť, ktorá
je presne vymedzená v dodatku č. 1 k zriaďovacej listine v zmysle zákona o živnostenskom podnikaní.
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2. Ciele organizácie na rok 2018
Cieľom MsKS bolo uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej
a sociálnej vrstvy. Svoje ciele si organizácia konkretizovala do stanovenej štruktúry a počtu podujatí
rôznych typov:

Ukazovatele a cieľová hodnota
➢ zorganizovať podujatia celomestského významu:

počet 21

reprezentačný ples mesta Humenné, Medzinárodný deň žien, Deň učiteľov, maľovanie vajíčok, Deň
narcisov, stavanie mája a prvomájové oslavy, vyradenie predškolákov, Medzinárodný deň detí (2x),
Kultúrne leto (9 x), Deň matiek, Fest Neber drogy, ber hudbu, Kreatívne leto (7x), Humenský jarmok,
Humenský toliar, Pamätný deň mesta (3x), Workshop, Mesiac úcty k starším, mikulášsky program (2x),
Humenské vianočné trhy, Advent (4x), Silvester
➢ zorganizovať predstavenia pre deti a mládež:

počet 10

rozprávkové a divadelné predstavenia pre MŠ, I. a II. stupeň ZŠ a stredné školy, výchovné koncerty
➢

zorganizovať filmové predstavenia pre deti a mládež: počet 25

➢

zorganizovať detské filmové festivaly:

počet 3

➢ zorganizovať koncerty klasickej hudby v rámci hudobných cyklov a festivalov: počet 7
Humenská hudobná jar, Humenské organové dni Štefana Thomána, Pontes, Jesenný koncertný cyklus
➢ zorganizovať predstavenia dovážanej kultúry – činohra, muzikál, tanečno-dramatické,
hudobné, folklórne, zábavné predstavenia:
počet 10
➢

zorganizovať výstavy výtvarného umenia:

počet 6

➢

zorganizovať plenér:

počet 1

➢

zorganizovať filmové predstavenia v kine FAJN:

počet 300

Cieľom Turistického informačného centra bolo zabezpečiť informovanosť obyvateľov a návštevníkov
o dianí v meste:
➢ predpokladaný počet návštevníkov v turistickom informačnom centre: 2 500
➢ príprava a vydanie a distribúcia bulletinov o histórii, zaujímavostiach a dianí v meste
Humenné: 2
➢ celoročná prevádzka webovej stránky www.visithumenne.sk: 350
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ÚLOHY V HLAVNEJ ČINNOSŤ MsKS
Činnosť Mestského kultúrneho strediska zahŕňa široké spektrum aktivít, ktorých výsledkom je
celý rad kultúrno-spoločenských podujatí určených pre širokú verejnosť. Sú to koncerty vážnej
hudby, divadelné predstavenia pre deti a mládež, hudobno-zábavné programy, koncerty,
divadelné predstavenia, výstavy výtvarného umenia alebo programy na požiadanie zriaďovateľa.
Cieľom MsKS je umožniť napĺňať kultúrne potreby obyvateľstva prostredníctvom pestrého
a žánrovo rôznorodého kultúrno-spoločenského života v meste.
MsKS organizuje približne 400 podujatí ročne vo svojej réžii a v štruktúre, ktorá odzrkadľuje dopyt
rôznych sociálnych a vekových skupín a požiadaviek zriaďovateľa. Poskytovanie služieb privedie na
podujatia ročne cca 70 tis. návštevníkov – aktivity MsKS a kina FAJN a usporiadateľov, ktorí si
prenajímajú priestory a služby.
MsKS poskytuje aj služby pre návštevníkov a turistov v našom meste, a to prostredníctvom Turistického
informačného centra. Rovnako poskytuje služby aj prostredníctvom pravidelnej aktualizácie informácií
informačného centra na webovej stránke. Realizuje aj rozosielanie informácií (newsletters), vydávanie
propagačných materiálov o meste Humenné, poskytovaných bezplatne na predajnom mieste
a samozrejme, zabezpečuje poskytovanie informácií návštevníkom z databáz vytváraných v
informačnom centre. Informácie sú sprostredkované minimálne aj v jednom cudzom jazyku.
ÚLOHY V PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
Z rozpočtu zriaďovateľa mesta nie sú finančne pokryté všetky podujatia. Mestské kultúrne stredisko
napomáha realizácii ďalších viac než 60 podujatí ročne. Ide najmä o súkromných organizátorov
podujatí, pre ktorých poskytuje Mestské kultúrne stredisko špecifické služby v rámci podnikateľských
činností.
Podnikateľské činnosti sú odrazom dopytu obyvateľov mesta i subjektov z celého Slovenska
i zahraničia po rôznych službách súvisiacich s využívaním priestorov Domu kultúry. Veľkoryso
vybudované priestory dávajú možnosti pre využitie na prenájom na organizovanie najrôznejších
podujatí – od veľkých rodinných svadieb, plesov, kongresov rôznych odborných a záujmových skupín
(lekári, lekárnici, záhradkári a pod.), koncertov a iných podujatí, ktoré si vo vlastnej réžii organizujú iní
usporiadatelia z celého Slovenska a už aj z Českej republiky. V súvislosti s využitím priestorov
vyžadujú títo obchodní partneri ďalšie služby – výlep plagátov, predpredaj vstupeniek, rôzne služby
súvisiace s dekoráciami priestorov, ozvučovanie a osvetľovanie podujatí podľa potrieb, ktoré Mestské
kultúrne stredisko poskytuje v rámci svojich podnikateľských činností.
Podnikateľská činnosť umožnila zintenzívniť využitie priestorov Mestského kultúrneho strediska.
Zároveň tieto aktivity prinášajú do mesta podujatia, ktoré by Mestské kultúrne stredisko v rámci zdrojov
hlavnej činnosti nikdy nemohlo usporiadať. Zlepšenie využitia priestorov prispieva k efektívnemu
využitiu ľudských zdrojov, ktorými organizácia disponuje a podieľa sa aj na financovaní osobných
nákladov.

3. Zhodnotenie činnosti organizácie
Mestské kultúrne stredisko je príspevkovou organizáciou mesta zriadenou na účely
poskytovania služieb v oblasti kultúry pre jeho obyvateľov. Celoročnou činnosťou plní ciele
určené v programovom rozpočte daného kalendárneho roka. Napĺňa kultúrne potreby
obyvateľov tak, aby videli prezentácie rôznych druhov umenia priamo v našom meste a nemuseli
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za kultúrou cestovať do iných miest. Zároveň zapája jednotlivé skupiny obyvateľov mesta do
aktívnej účasti na kultúrnom živote.
Rozmanitosť kultúrneho života v meste je atribútom na posudzovanie celkovej kvality života
obyvateľov. Pestrá a rôznorodá ponuka programov je rozvrhnutá počas celého roka do
priestorov v exteriéri aj v interiéri Domu kultúry.
Podľa povahy a charakteru kultúrno-spoločenských aktivít Mestského kultúrneho strediska
a podľa cieľových skupín uvádza kultúrne podujatia pre potreby ich hodnotenia za sledované
obdobie do tejto štruktúry:
-

PODUJATIA CELOMESTSKÉHO CHARAKTERU
PREDSTAVENIA PRE DETI A MLÁDEŽ
KONCERTY KLASICKEJ HUDBY
DOVÁŽANÁ KULTÚRA
VÝSTAVY A PLENÉR
DIGITÁLNE KINO a LETNÉ KINO
TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM
POSKYTOVANIE SLUŽIEB PRI REALIZÁCII
SPOLOČENSKSKYCH PODUJATÍ

CUDZÍCH

KULTÚRNO-

Podujatia celomestského charakteru
➢ Rok 2018 otvoril Reprezentačný ples mesta Humenné s legendou Helenou Vondráčkovou,
skupinou Armis, ľudovou hudbou Prešovčan a akrobatickou show DaeMen Show z Českej
republiky.
➢ K Medzinárodnému dňu žien sme pripravili
dvojicu podujatí, a to divadelné predstavenie
Divadla Alexandra Duchnoviča „Okresný špitáľ“
bez
vstupného
a slávnostný
podvečer
s hudobným hosťom Marcelou Laiferovou pre
pozvané ženy.
➢ Hudobným hosťom osláv Dňa učiteľov bola

Obrázok 1 - Reprezentačný ples mesta Humenné 2018

speváčka Janais s kapelou. V estrádnej sále bola pre
hostí pripravená recepcia. Pozvaní boli všetci
pedagógovia a pedagogickí zamestnanci škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné.
➢ MsKS poskytlo pri príprave aj pri realizácii
charitatívnej akcie
Deň narcisov technickú
podporu tejto akcie. Akcia sa uskutočnila na pódiu Obrázok 2 - Deň učiteľov
pri Fontáne lásky.
➢ Jarné prázdninové aktivity boli realizované v rámci tvorivej dielne pod názvom „Maľovanie
vajíčok“, kde sa deti učili pod vedením odborného zamestnanca MsKS rôznym technikám
zdobenia veľkonočných vajíčok. Jarné prázdninové aktivity doplnilo interaktívne hudobno-tanečné
vystúpenie Uja Ľuba.
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➢

Stavanie mája a prvomájové oslavy boli poňaté v duchu tradície čepčenia nevesty a svadobných
obradov v réžii folklórnej skupiny Viňančan
a súboru Raslavičan. Návštevníkom podujatia
bolo ponúknuté svadobné pohostenie zdarma
a rovnako sa mohli obyvatelia aktívne zapojiť
do programu. Súčasťou osláv bol aj sprievod
mestom s postavením mája v réžii folklórneho
súboru Chemlon.
➢ Švejkove pivné dni ponúkli obyvateľom
a návštevníkom mesta netradičný program, kde
sme privítali na pódiu v rámci divadelného
predstavenia „Švejkov sen“ v spolupráci
s ochotníkmi z FS Viňančan a FS Vinočok Obrázok 3 - Prvomájové oslavy na amfiteátri
z Brekova aj Švejka, ktorý pomohol slávnostne
naraziť sud piva a tým otvoriť Švejkove pivné dni.
➢ Oslavy Medzinárodného dňa detí realizovalo MsKS v dvoch fázach. Prvé oslavy boli pre žiakov
základných a materských škôl v meste a druhý formát bol určený pre rodiny s deťmi počas víkendu.
Pre školy sme ponúkli zaujímavý hudobno-tanečno-spevácky program základných a základných
umeleckých škôl pôsobiacich na
území mesta. Oslavy MDD pre
rodiny s deťmi sa konali počas
víkendu. Deti sa mohli zúčastniť
interaktívnych súťaží, ktoré boli
pripravené
v spolupráci
so
strednou školou EBG a SOŠ
služieb. Každé dieťa za splnenie Obrázok 4 - Vyraďovanie predškolákov
úloh na stanovištiach získalo sladkú
odmenu a balón. Hlavným bodom programu bolo hudobno-tanečné vystúpenie dvojice Lolo
a Piškót – „Na Safari“. V roku 2018 sa zúčastnilo osláv víkendového programu MDD približne
700 detí.
➢
Fest Neber drogy, ber hudbu
ponúkol
koncert
jedného
z najhranejších spevákov na Slovensku
Adama Ďuricu s kapelou. Tento koncert
uzavrel oslavy MDD v našom meste.
➢
„Vyraďovanie
predškolákov“ patrí k aktivitám,
ktorými uzatvárame školský rok
v materských školách. Je venovaná
všetkým predškolákom, teda budúcim
školákom,
kde
sa
im
počas
pripraveného kultúrneho programu
slávnostne
odovzdávajú pamätné listy
Obrázok 5 - Medzinárodný deň detí v Humenné
k ukončeniu
školskej
dochádzky
a balíček so školskými pomôckami. Vyraďovanie patrí k prvej slávnostnej udalosti, ktorej sa
priamo zúčastňujú všetci predškoláci a tak niektorí nadobúdajú prvý kontakt s návštevou
kultúrneho zariadenia. Mnohí z týchto predškolákov navštívili Dom kultúry po prvý krát. Týmto
podujatím rozvíjame kultúrno-spoločenské návyky detí.
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➢ Kultúrne leto odštartovalo tradične v polovici júna. Každú ďalšiu nedeľu v meste až do konca
augusta osviežili v podvečerných hodinách koncerty a vystúpenia pri Fontáne lásky. Dramaturgia
programu sa sústredila na rôzne žánre
a všetky vekové kategórie. V rámci
promenádnych koncertov hosťovali: MDO
Chemlon
a Humenské
mažoretky,
Kamienčanka,
Jaščurečky,
speváčka
Michaella, FS Viňančan, Tovarňanka,
Zemplínski heligonkári, Kľud, Country beat
3+1, Zornica a divadelné rozprávky Martin
Klingáč, Žabia princezná a Rozprávkový
hrniec.
➢ Deň rodiny a slávnostné otvorenie
futbalového štadióna koncom júna spojilo Obrázok 6 - Kultúrne leto 2018 - pódium pri Fontáne lásky
kultúru so športovými aktivitami. Deň
rodiny ponúkol súťaže a aktivity pre žiakov základných škôl na území mesta. Súťaž rodičov
humenských futbalistov a hokejistov vo varení guľášu sa ukončila vyhodnotením o najlepší guľáš,
kde víťazi získali hodnotné ceny. Najmenší si pozreli rozprávku Perníková chalúpka v podaní
profesionálneho divadla a večer uzavrel koncert skupiny „Kandráčovci“, ktorý bol pre všetkých
návštevníkov štadióna zdarma. Druhý deň sa niesol v znamení slávnostného otvorenia futbalového
štadióna. Atmosféru dňa dotvárali futbalové priateľské zápasy. Večer sa konal galaprogram,
v ktorom vystúpila spevácka skupina Lady Colors a Timea Lacová. Slávnostného večera, ktorý
uzavrel ohňostroj, sa zúčastnili predstavitelia SFZ a VsFZ a Miss SR 2018 humenčanka Dominika
Grecová.
➢ MsKS opäť spolupracovalo pri hosťovaní letného celoslovenského festivalu My sme Východ,
v rámci ktorého sa v roku 2018 prezentovali Heľenine oči, Lukáš Adamec, Šarišanci, a Marián
Čekovský.
➢ Aktivitami pre deti sa vypĺňal každý prázdninový štvrtok v doobedňajších hodinách pod vedením
odborných zamestnancov MsKS. Kreatívne leto – tvorivé dielne, ponúkli rodinám s deťmi
možnosť naučiť sa tvorivým nápadom, rôznym novým nevšedným technikám pri práci so slaným
cestom, papierom, motúzom, kameňom či drôtom. Deti si tak s rodičmi mohli vyrobiť napr.
záložku do knihy, stromček šťastia či papierových vtáčikov.
➢
XXIX. Humenský jarmok priniesol
pre domácich a návštevníkov jarmoku
vystúpenie skupiny Shock band a počas
Humenského toliaru, ktorý bol súčasťou
jarmoku, predviedla svoje spevácke umenie
miestna ženská spevácka skupina Riava
a hosťujúce spevácke skupiny Harčarky
a Tovarňanka.
➢
September
priniesol oslavy 701.
výročia Pamätných dní mesta Humenné –
Dni priateľstva. Trojdňové celodenné oslavy
sa začali už v piatok slávnostným mestským
Obrázok 7 - Umelecké práce - Kreatívne leto 2018
zastupiteľstvom, ktorého hudobným hosťom
bola Sisa Sklovská a spevácke duo z partnerského mesta VidnoJe z Ruska. Celé oslavy sa niesli
v duchu spolupráce mesta Humenné s partnerskými mestami. Tie ponúkli prezentácie remesiel,
kuchyne (stánky s ochutnávkou tradičných jedál poľskej, maďarskej, českej, francúzskej, ruskej
kuchyne), rytierskych zručností, spevu a hudby našich susedov. Súčasťou osláv boli vystúpenia
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➢

➢
➢

➢

➢

➢
➢

sokoliarskej skupiny sv. Bavona, koncert skupiny DESMOD, show De Tom, koncert Ľuda Kuruca,
koncert Davida KOLLERA and band (CZ), rozprávka o Hlúpom Janovi, Rusínsky festival,
sprievody mestom a folklórne pozdravy z družobných miest.
Každoročne priniesol október slávnostné programy pre pozvaných seniorov (jubilantov) v našom
meste pod názvom Radostná jeseň života. Prvý nedeľňajší podvečer sme strávili spoločne
s Anderom z Košíc. Druhý nedeľňajší podvečer patril koncertu Otta Weitera s Adrejou Fischer
spoločne s hercom Ivanom Tuli Vojtekom. Súčasťou oboch slávnostných večerov bolo pohostenie
s hudbou do tanca.
December patril tradičným Humenským vianočným trhom, ktoré spríjemnili vystúpenia FS
Chemlon a speváckej skupiny Zornica.
Mikulášske
oslavy
priniesli
divadelné
prestavenie „Hľadáme Mikuláša“, po ktorom
nasledovalo rozsvietenie jedličky na námestí
pred Domom kultúry. Deťom priniesol balíček
sladkostí. Aj v roku 2018 sme pre deti
z materských škôl nachystali návštevu Mikuláša
na koči spoločne s Anjelom a Čertom. Každý rok
meníme trasu, aby Mikuláš navštívil rôzne
materské školy.
Adventné nedele dotvorili kolorit vianočných
sviatkov v našom meste. V popoludňajších Obrázok 8 - Slávnostné zasadnutie MsZ - Pamätné dni
hodinách sa pri Fontáne lásky postupne 2018
rozsvecovali adventné sviece za účasti speváckej
skupiny Harmónia, Zemplínskych heligonkárov z Michaloviec, speváckych skupín Dupna a
Parobčaci, folklórneho súboru Chemlon a Bosoročky. Pozvanie prijali aj základné a cirkevné školy
pôsobiace na území mesta.
December patril aj vyhodnoteniu súťaže „Vianočná pohľadnica“, ktorú vyhlasuje MsKS
s pozitívnym ohlasom už niekoľko rokov. Ocenení žiaci základných a základných umeleckých škôl
dostali poukážku na nákup knihy podľa vlastného výberu a balíček so školskými potrebami.
Tradične sme zabezpečili prevoz a nainštalovanie dreveného Betlehemu, ktorý stál na námestí pri
vianočnom stromčeku pred Domom kultúry a dotváral vianočnú atmosféru mesta.
Silvestrovské oslavy na námestí pre verejnosť rozprúdilo vystúpenie DJ Lieskovského, Dominiky
Mirgovej s tanečníčkami a skupiny Hurcare.

Predstavenia pre deti a mládež
Podujatia
s edukatívnym,
umeleckým
a kultúrno-vzdelávacím charakterom ponúka
MsKS celoročne pre organizované školské
skupiny alebo pre rodiny s deťmi počas
víkendov a sviatkov. Divadelné, hudobné,
hudobno-zábavné formáty rozvíjajú u detí
fantáziu,
tvorivosť
a komunikačné
Obrázok 9 - Vianočná pohľadnica
schopnosti.
Pre mladší a stredný školský vek boli do programovej ponuky zaradzované profesionálne divadelné
predstavenia a výchovné koncerty (napr. Zázrak). Nedeľné rozprávkové popoludnia (Žabiak Žofré,
Pyšná princezná, Kúzelný Félix, Cirkus Pinka, Ferdo Mravec, Kačky Rapotačky) a predstavenia
Zahrajko zo Spievankova a Ujo Ľubo so svojim turné doplnili ponuku pre deti. Filmový kabinet deťom
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uviedol interaktívnu prednášku pre deti s priamou projekciou pásma slovenských animovaných
príbehov. Lektorky vysvetľovali deťom, čo je animovaný film a animačné techniky. V závere prednášky
si deti v tvorivom workshope vyrobili svojho pohyblivého panáčika. Podujatie bolo realizované bez
vstupného.
Koncerty klasickej hudby
Koncertné aktivity v oblasti klasickej hudby boli tradične zoradené do hudobných cyklov a festivalov.
Koncertnú sezónu otvorila 57. Humenská hudobná jar (Hudobná prechádzka storočiami – od baroka
po 21. storočie v podaní zoskupenia Ensamble
musica per Voi a Večer klavírnych básní v podaní
Ladislava Fančoviča). Pri Fontáne lásky sa
predstavili so samostatnými koncertami Základná
umelecká škola a SZUŠ Múza „Tak trochu jazzu“.
Kolorit prázdninových dní dotvoril medzinárodný
organový festival Štefana Thomána, kde hosťovali
sólisti (Hana Bartošová – CZ, Nadyia Velychko –
UA s huslistkou Ayako Yonetani (USA) a Charles
Andrews – VB). Medzinárodný hudobný festival
Pontes priniesol opäť dva projekty, a to Slávnostný
koncert k 100. výročiu vzniku ČSR a koncert Obrázok 10 - koncert vážnej hudby – koncertná sieň
Hollywoodská noc – známe filmové a populárne kaštieľa
melódie. Koncertné aktivity zavŕšil 47. ročník
Jesenného koncertného cyklu, ktorý ponúkol akordeónový recitál Tibora Ivána a Romance ruských
velikánov a árie svetovej opernej literatúry. Všetky koncerty v rámci cyklov a festivalov sa realizovali
bez podpory Fondu na podporu umenia.
Dovážaná kultúra
Frekvencie uvádzania jednotlivých titulov sa
určujú s prihliadnutím na ponuku, licenčné
podmienky, technické a prevádzkové možnosti.
Jednotlivé tituly sú vyberané aj na základe
samotného záujmu divákov.
V spolupráci
s umeleckými
agentúrami
a divadelnými spoločnosťami sme verejnosti
ponúkli tieto podujatia: Motivačná prednáška
Pavel Hirax Baričák, divadelná komédia Horúca
sprcha, hudobno-zábavné vystúpenie Ščamba,
Radošinské naivné divadlo s Besame mucho a na
Obrázok 11 - Divadelné predstavenie Horúca sprcha
jeseň hosťovanie s titulom Jánošík po 300
rokoch, vystúpenie Lúčnice, divadelná komédia
Divadla Andreja Bagara v Nitre Dámska šatňa, vystúpenie Szidi Tobias s hudobným projektom
Sedmoláska a vianočný koncert Veroniky Rabada s kapelou. Tanečné vystúpenie „Plamene
undergroundu“ v podaní Balet Magnificat z USA, ktoré nás zaradilo
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do svojho svetového turné sme ponúkli pre
milovníkov klasického baletu. Dostupnosť
komerčnej kultúry je
závislá hlavne na ochote vycestovať so
zájazdovým predstavením alebo od zaradenia
našej organizácie do koncertnej šnúry. Odozva
verejnosti na ponúknuté formáty je stále pozitívna,
svedčí o tom aj vypredanosť podujatí a standing
ovations.

Obrázok 12 – Jánošík po 300 rokoch – Radošinské naivné divadlo
v Humennom

Výstavy
Galéria mesta Humenné prezentovala tvorbu regionálnych umelcov a umelcov z Poľska, Maďarska,
Ukrajiny a Slovenska.
Výstavy sú bez vstupného.

Obrázok 13 - Veronika Rabada - Vianoce 2018

Výstavy:
Miroslav
Hostiňák – výber z tvorby,
Nattela
Ovsijenko
–
prierez tvorbou, Irén Toro
– Spomienky na leto, Ján
Kováč - prierez tvorbou,
Alexandra
Tabisz
–
prierez tvorbou, Vasiľ
Svaljavčik – Rodný kraj,
SUPŠ
Prešov
–
absolventské
práce,
Helena
Vajsová
–

Bravúra.
Plenér – Plenér sa v roku 2018 nerealizoval.
Digitálne kino a letné kino
Kino Fajn v roku 2018 odpremietalo 559 predstavení pre 33 192 divákov. Priemerná návštevnosť kina
na predstavenie v roku 2018 bola 59,38 osôb. Najobľúbenejšie filmové tituly boli rodinné animované
komédie, 3D filmy a horory. Európska produkcia tvorila približne 35 % z profilu premietania kina.
Kino Fajn pre deti a mládež zaradilo do premietacieho profilu Jarný, Letný a Zimný prázdninový
festival, ktoré umožnili pozrieť si filmy a animované rodinné komédie v čase voľných dní za
zvýhodnené vstupné. Pre mládež a dospelých boli v roku 2018 uvedené aj filmy v rámci festivalu
Expedičná kamera a Snow film fest. Na základe štatistiky Združenia prevádzkovateľov kín sa kino
Fajn v roku 2018 umiestnilo spomedzi 99 registrovaných jednosálových kamenných kín v počte tržieb
na 8. mieste. V roku 2018 Mestské kultúrne stredisko skúšobne spustilo premietanie troch večerných
filmov pod holým nebom „Letné kino“ s kvalitnou technickou podporou v podobe nakúpenej audio a
video techniky. Súčasťou slávnostného otvorenia letného kina bolo vystúpenie tanečnej skupiny
Phantom Crew a speváka a moderátora Filipa Lenártha. Odpremietal sa slovenský tanečný film
Backstage. Návštevnosť letného kina bola vysoká a vstup do priestorov humenského amfiteátra na
premietanie bol zdarma. Odozva od divákov bola pozitívna. Slávnostné otvorenie letného kina prebehlo
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1. 9. 2018 a následne sa dva filmy premietali v rámci osláv Pamätných dní mesta Humenné. Každoročne
kino FAJN dáva priestor pre mladých a začínajúcich filmárov z humenského regiónu, ktorí majú
možnosť prezentovať svoju tvorbu bezplatne v kine Fajn. V roku 2018 to bol amatérsky film Marcela
Tkáča z Lackoviec pod názvom Živan.
Turistické informačné centrum
Turistické informačné centrum Humenné pôsobilo v roku 2018 na Ul. Staničná 4 v Humennom.
Pracovali tam 2 zamestnankyne: v zmenovej prevádzke – aj v sobotu a nedeľu. Počas turistickej
sezóny je potrebné, aby TIC bolo otvorené aj počas víkendov, keď do mesta prichádza najviac
návštevníkov. Pracovná doba bola od 08:00 – 18:30 hod. V TIC pracujú zamestnanci so znalosťou
cudzieho jazyka. Bez toho táto práca prakticky nemá význam. Počas roka 2018 TIC poskytlo informácie
návštevníkom z nasledovných krajín (USA - 2, CZ - 159, DE - 24, GB – 17 , RU - 3 , PL - 7, UA - 9,
AT - 5, CH – 1 a SK - 1803).
Okrem poskytovania informácií pre návštevníkov
pracujú zamestnankyne s elektronickými informáciami,
aktualizujú webovú stránku www.visithumenne,
facebookovú stránku, rozosielajú na týždennej báze
newsletter pre registrovaných užívateľov, sústreďujú
informácie
o kultúrnom
a športovom
živote
a výsledkoch športových klubov v meste a informujú
Obrázok 14 - pracovisko Turistického informačného centra,
o možnosti kultúrneho a spoločenského vyžitia počas
Staničná 4, Humenné
celého kalendárneho roka. V roku 2018 TIC vyhlásilo
výtvarnú súťaž Nakresli si svoje mesto. Víťazné práce
boli využité ako grafický podklad pre výrobu a tlač pohľadníc, ktoré sú pre cudzincov poskytované
zdarma. TIC si každoročne pripraví vlastné propagačné materiály napr. s tipmi na výlet v meste
a propagačné materiály o meste, ktoré sa tlačia v dvoch jazykových mutáciách. Grafický podklad pre
tieto materiály pripravuje grafička MsKS a textovú časť pripravujú zamestnankyne TIC. Počas roka sa
zadali do výroby autorské návrhy suvenírov ako napr. tričká s potlačou a magnetky. Pracujú aj
s drobným predajom reklamných predmetov a kníh aj v rámci komisionálneho predaja. Túto časť TIC
podporuje Mestské kultúrne stredisko v hojnej miere zo zdrojov vlastnej rozbehnutej podnikateľskej
činnosti. V roku 2018 TIC zriadilo stánok a ponúkalo suveníry mesta v rámci akcií mesta Humenné
(Švejkove pivné dni, Pamätné dni mesta Humenné, Deň železníc).
Poskytovanie služieb pri realizácii cudzích kultúrno-spoločenských podujatí
Organizácia poskytovala služby pri realizácii rôznorodých podujatí, služby v oblasti technickej podpory,
manažérskej práce a taktiež v oblasti kultúrnych aktivít - semináre, lekárske kongresy, členské schôdze,
akadémie, svadby, stužkové slávnosti, podujatia pre deti, koncerty. MsKS sprostredkovalo predaj
vstupeniek pre 11 usporiadateľov a iné spoločenské subjekty, to všetko v rámci podnikateľských
činností. Mestské kultúrne stredisko poskytovalo služby v oblasti prenájmu vonkajšieho pódia, stoličiek
a pod. V roku 2018 MsKS poskytlo služby pri realizácii 65 podujatí. Akcie v rámci podnikateľských
činností boli zväčša realizované počas víkendových dní a vo večerných hodinách. Pri ich realizácii sme
zabezpečili výzdobu, prípravu sál a priestorov (stoly, stoličky, obrusy, sukne, návleky, technické
zabezpečenie, ozvučovacie a osvetľovacie služby, služby v kabátovej šatni a uvádzacie služby), t.j.
personálne obsadenie podujatí s prihliadnutím na Zákonník práce a prevádzkovo-bezpečnostné normy,
a to podľa požiadaviek jednotlivých nájomcov (napr. koncert Lenky Filipovej, Crea-edu – premietanie
pre školy s prednáškou, koncert Zuzany Smatanovej, koncert českej legendárnej skupiny Katapult,
celovečerné predstavenie FS Vranovčan, Ekotopfilm fest, Fashion show, ktorá otvára srdcia pre iných“),
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svadby a plesy. Za sledované obdobie sa realizovala reklamná a propagačná činnosť pre externých
odberateľov na rôzne podujatia a akcie.
Celkovo bolo v roku 2018 zrealizovaných 688 podujatí a filmových predstavení, v ktorých MsKS
vystupovalo ako hlavných organizátor a 65 podujatí, pri ktorých MsKS poskytlo priestory
a služby. Spolu na všetky podujatia prišlo cca 80 tis. návštevníkov. Priemer všetkých podujatí na
týždeň je 14,5.

4. Rozpočet organizácie
4.1. ROZPOČET V HLAVNÝCH ČINNOSTIACH
Rozpočet príspevkovej organizácie bol schválený Mestským zastupiteľstvom zo dňa 21. februára 2018
uznesením č. 276/2018.
Podľa pôvodného rozpočtu boli schválené bežné príjmy v hlavných činnostiach vo výške 487 306 eur,
z toho bežný transfer od zriaďovateľa vo výške 325 054 eur, kapitálové príjmy vo forme kapitálového
transferu od zriaďovateľa na obstaranie dlhodobého hmotného majetku – ozvučovacia aparatúra - vo
výške 40 000 eur.
Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný, bežné výdavky vo výške 487 306 eur a kapitálové výdavky vo
výške 40 000 eur.
Zmeny rozpočtu
-

-

prvá zmena rozpočtu bola schválená dňa 17.08.2018 uznesením Mestského zastupiteľstva č.
322/2018 , ktorým sa zvýšil kapitálový transfer pre Mestské kultúrne stredisko na použitie obstaranie letného kina v čiastke 23 000 eur.
druhá zmena bola schválená dňa 20.12.2018 uznesením č. 11/2018 – zmeny – povolené
prekročenie výdavkov hlavnej činnosti z dôvodu prekročenia príjmov a presuny položiek.

Celkovo sa ustálil upravený rozpočet v hlavných činnostiach v bežný príjmoch na 546 516 eur
a kapitálových príjmoch vo výške 61 051 eur. Upravený rozpočet bol tiež schválený ako vyrovnaný –
bežné výdavky 546 516, kapitálové výdavky 61 051 eur.
Finančné operácie – prevod prostriedkov z minulých rokov vo výške 46 402 eur.
Plnenie rozpočtu v hlavných činnostiach
Mestské kultúrne stredisko dosiahlo bežné príjmy v hlavných činnostiach 549 531 eur, z čoho
predstavovali príjmy za predaj služieb vo výške 182 857 eur, ostatné príjmy (vratky, refundácie,
dobropisy) 6 948 eur, bežné granty a transfery 420 777 eur, z toho od zriaďovateľa 327 124 eur, zo
štátneho rozpočtu 28 093 eur (Ministerstvo kultúry a ÚPSVaR – dotácie na pracovné miesta, chránené
pracovisko, kultúrne poukazy) a od ostatných subjektov verejnej správy 4 509 eur (Audiovizuálny fond
– podpora návštevnosti slovenských filmov). Kapitálový transfer od zriaďovateľa bol poskytnutý na
obstaranie dlhodobého hmotného majetku v čiastke 61 051 eur.
Bežné výdavky dosiahli výšku 545 528 eur, pričom na mzdy a platy bolo vyčlenených 126 271 eur, na
poistné a odvody 50 813 eur, na tovary a služby 368 158 eur, na energie, vodu a komunikácie 42 036
eur, materiál 17 672 eur, údržbu 15 789 eur, na služby 290 879 eur. Medzi najvýznamnejšie
podpoložky v položke služby patrí podpoložka 637002 konkurzy a súťaže vo výške 159 742 eur.
Podrobnejšie použitie prostriedkov podľa tejto položky je v tabuľke ku komentáru k programu 6 až
do výšky 101 363 eur. Rozdiel tvoria výdavky na ostatné programy, ktoré si organizácia sama
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zaraďuje do ročnej ponuky podujatí podľa dopytu.
Významnou položkou je i položka 637012 – poplatky a odvody 86 422 eur. Obsahuje výdavky na
požičovné za kinofilmy, bankové poplatky, poplatky súvisiace s platobným systémom POS terminály a
rôzne povinné platby – do autorských ochranných zväzov, do Audiovizuálneho fondu a pod.
Kapitálové výdavky dosiahli 61 051 eur. Z celej čiastky bol obstaraný dlhodobý hmotný majetok –
ozvučovacia aparatúra a svetelný systém, ktorý je určený na použitie v exteriéroch mesta Humenné –
pri organizovaní podujatí na námestí alebo inom mieste. Ozvučovací systém má obstarávaciu cenu
33 200 eur, osvetľovací systém bol obstaraný za 5 896 eur, v auguste bolo obstarané letné kino –
pozostávajúce z audio a videotechniky v obstarávacej cene 17 977 eur a nafukovacia obrazovka 3 977
eur.
Príjmy a výdavky MsKS – hlavná činnosť
Tabuľka č. 1 – príjmy a výdavky v hlavných činnostiach

4.2. ROZPOČET V PODNIKATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH
Rozpočet podnikateľskej činnosti bol schválený v príjmovej časti – bežné príjmy vo výške 61 051 eur a
bežné výdavky 60 077 eur – od začiatku ako prebytkový. Zmena rozpočtu bola vykonaná dňa
20.12.2018 uznesením č. 11/2018 – zmeny – povolené prekročenie výdavkov podnikateľskej činnosti
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z dôvodu prekročenia príjmov a presuny položiek. Upravený rozpočet počítal s bežnými príjmami
70 562 eur a výdavkami vo výške 67 775 eur.
Tabuľka č. 2 – Príjmy a výdavky v podnikateľských činnostiach

Plnenie rozpočtu v podnikateľských činnostiach
Skutočné bežné príjmy v podnikateľskej činnosti dosiahli 73 100 eur, bežné výdavky 67 285 eur.
Organizácia dosahovala príjmy z prenájmu budov a priestorov (reštaurácie, kaviareň, predajňa,
televízia) vo výške 26 234 eur, z predaja tovarov, a služieb – predaj tovaru v informačnom centre,
potravín v kine, poskytovanie služieb – najmä prenájom sál s ďalšími službami, výlep plagátov,
sprostredkovanie programov, predaj cudzích vstupeniek a pod. , spolu v čiastke 45 658 eur a iné príjmy
– z refundácie a náhrady škôd , spolu 1 208 eur.
Bežné výdavky súviseli s realizovanými príjmami: výdavky na mzdy a platy – 27 924 eur, poistné a
príspevky poisťovniam 9 690 eur, tovary a služby – 29 671 eur – z toho najmä energie a komunikácie
– 8 730 eur, materiál – 9 178 eur – napr. interierové vybavenie – reštauračné stoly, koberec,
prevádzkové stroje – mangeľ, žehliaci systém – 1 401 eur, všeobecný materiál – 5 548 eur – ide najmä
čistiace potreby počas celého roku, kancelárske potreby, rôzny dekoračný materiál – sviečky, servítky,
látky, tovar do predajne a pod., služby – 11 616 – z toho všeobecné služby – 5 263 – organizácia
sprostredkovala blok služieb pre Komunitnú nadáciu pri príprave módnej prehliadky v novembri 2018,
poplatky - hlavne za použitie POS terminálov, príspevok na stravovanie zamestnancov – 2 134, dane
– účtujú sa daň príjmov právnických osôb, motorových vozidiel a DPH+-.

5. Náklady a výnosy organizácie
5.1. ROZBOR NÁKLADOV A VÝNOSOV v hlavných činnostiach
Tabuľka č. 3 – Náklady a výnosy – hlavná/podnikateľská činnosť
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Účet

Náklady a výnosy Mestského kultúrneho
strediska

Položka
Hlavná
činnosť

Podnikateľská
činnosť

Spolu

PROGRAM 6. Aktivita 6.1 - Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste – 2018
Náklady
501 Spotreba materiálu

22 688

6 618

29 306

502 Spotreba energie

36 575

5 713

42 288

0

3 066

3 066

504 Predaný tovar
511 Opravy a udržiavanie

14 108

295

14 403

512 Cestovné

141

0

141

513 Náklady na reprezentáciu

505

0

505

254 297

6 667

260 964

124 562

27 998

152 560

518 Ostatné služby
521001 Mzdové náklady
521002 Ostatné osobné náklady

13 391

348

13 739

524 Zákonné sociálne poistenie

46 499

9 692

56 191

525 Ostatné sociálne poistenie

3 126

0

3 126

527 Zákonné sociálne náklady

7 401

1 460

8 861

0

92

92

531 Daň z motorových vozidiel
538 Ostatné dane a poplatky

453

0

453

545 Ostatné pokuty, penále, úroky z omeškania

0

0

0

546 Odpis pohľadávky

0

0

0

548 Ostatné prevádzkové náklady

13 262

0

13 262

549 Manká a škody

86

50

136

551 Odpisy DDHM

46 330

5 951

52 281

3 072

0

3 072

553/557 Tvorba ostatných rezerv
558 Tvorba ostatných opravných položiek
568 Ostatné finančné náklady
591 Daň z príjmu PO
Náklady spolu

0

0

0

3 518

1 073

4 591

0

1 748

1 748

590 014

70 771

660 785

Výnosy
602 Tržby za vlastné služby

179 982

40 047

220 029

604 Tržby z predaja tovaru

0

4 764

4 764

621 Aktivácia materiálu

0

0

0

Zmluvné pokuty, penále a úroky z
644
omeškania

0

150

150

646 Výnosy z odpísaných pohľadávok
648 Ostatné prevádzkové výnosy
652/653 Zúčtovanie rezerv
657/658 Zúčtovanie ostatných opravných položiek
662 Úroky
672 Náhrady škôd
678 Mimoriadne výnosy
692/698

Výnosy z kapitálových transferov (vo
výške odpisov)

693 Výnosy z bežného transferu zo ŠR
Výnosy z kapitálových transf.od
694
ost.subj.VS
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0

0

229

26 406

26 635

3 364

0

3 364

0

0

0

0

0

0

218

0

218

0

0

0

38 360

5 899

44 259

34 935

0

34 935

4 248

0

4 248

17

697

Výnosy z BT od ostatných subj.mimo
verej.správy

0

0

0

Výnosy spolu

261 336

77 266

338 602

Aktivita 6 spolu prevádzkový príspevok - zúčtovaný
Prevádzkový príspevok – poskytnutý v roku 2017
Aktivita 6.1 poskytnutý prevádzkový príspevok v r.
2018
z toho účelový na celomestské podujatia
z toho na Turistické informačné centrum
z toho poskytnutý komisiou, zúčtovaný v P 6.4, P 8.7
Kapitálový príspevok
Výsledok hospodárenia - ZISK PO ZDANENÍ

336 124
9 000

0
0

336 124
9 000

327 124

0

327 124

101 363
5 776
2 070
61 051
7 446

0
0
0
0
6 495

101 363
5 776
2 070
61051
13 941

5.1.1. VÝNOSY
V hlavnej činnosti organizácia dosiahla výnosy 597 458 eur, z toho výnosy z bežných transferov vo
výške 413 667 eur a vlastné výnosy 183 791 eur. Vlastné výnosy tvorili výnosy z predaja služieb – zo
vstupného na predstavenia - vo výške 179 982 eur.
Organizácia zúčtovala do výnosov z bežného transferu od zriaďovateľa 327 124 eur schválených
v rozpočte na rok 2018 a 9 000 eur z roku 2017, na ktoré bola schválená výnimka z časového použitia
do roku 2018 – pri záverečnom účte za rok 2017. Spolu 336 124 eur.
Vo výnosoch sú zúčtované bežné transfery od ÚPSVaR na pracovné miesta a chránené pracovisko, ktoré
ÚPSVaR potvrdil pred termínom účtovnej závierky, na ktoré vznikol nárok podľa platných dohôd za
10,11 a 12/2018: celkom za rok 18 125 eur, výnosy z bežného transferu zo ŠR – kultúrne poukazy –
12 301 eur, výnosy z BT od Audiovizuálneho fondu 4 509 eur. Celkom bolo do výnosov z bežných
transferov okrem zriaďovateľa zaúčtovaných 34 935 eur.
Vo výnosoch sa objavuje aj zúčtovanie kapitálových transferov v súvislosti s odpismi dlhodobého
majetku – od zriaďovateľa 38 360 eur a ostatných subjektov verejnej správy 4 248 eur.
5.1.2. NÁKLADY
Spotrebované nákupy
Do nákladov bola zaúčtovaná spotreba materiálu vo výške 22 688 eur (rôzne druhy nakupovaných
materiálov – papier, kancelárske potreby, výtvarnícke potreby, pohonné hmoty, rezané kvety,
elektromateriály, náhradné diely, farby, drevený materiál na opravy lavíc na amfiteátri, drobný majetok).
Náklady na energie – vykurovanie 28 298 eur , elektrina – 6 847 eur, spotreba vody 363 eur, zemný
plyn 1 065 eur.
Vzhľadom na to, že energie sú spotrebovávané aj v podnikateľskej činnosti a organizácia ich
rozúčtováva a refunduje medzi podnikateľskou a hlavnou činnosťou, uplatňuje aj odpočet DPH
koeficientom. Neodpočítaná DPH je zaúčtovaná na účte 548 – v zmysle postupov účtovania, čo za všetky
druhy energií a služieb predstavuje 11 326 eur.
Služby
Opravy a udržiavanie - v roku 2018 vykonala organizácia opravu fasády na budove MsKS - náklady
dosiahli 2 813 eur, oprava dažďovej kanalizácie 3 264 eur (nahradenie trasy na budove MsKS, ale aj
priamo v budove, keďže poškodená kanalizácia spôsobovala zaplavovanie elektrorozvodne), pravidelná
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údržba digitálneho kina – 2 700 eur vrátane výmeny lampy, oprava bleskozvodu na budove MsKS
(povinnosť z požiarnej kontroly) vo výške 4 485 eur a iné drobné opravy – hudobné nástroje, počítače,
vozidlo.
Cestovné – nevýznamná položka vo výške 141 eur, náklady na reprezentáciu – 505 eur, ostatné
služby – autorské honoráre za použitie hudobných a literárnych diel ochranným zväzom – 5 170 eur,
telekomunikačné poplatky – 1 506, prepravné služby – 1 700 eur – najmä filmy, tlačiarenské služby
plagáty, letáky, city postery - 5 655 eur, ubytovacie služby – 1 947 eur, honoráre za predstavenia –
121 455, reštauračné služby – 8 269 eur, osvetľovacie a ozvučovacie služby – 9 828 eur, prenájom
hnuteľných vecí – 1 151, moderovanie programov – 2 830 eur, spracovanie projektov, rozpočtov – 1 338
eur, požičovné za filmy – 78 579 eur, služby bezpečnostného technika – 814, stočné, zrážková voda –
1 702 eur, manipulačné práce – 1 538 eur, služby strážne - SBS – 1 677 eur a iné drobné rôznorodé
služby.
Osobné náklady
Mzdové náklady bez OON v hlavných činnostiach - 124 562 eur, OON – 13 391 eur, poistné odvody
– 46 499 eur, príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie – 3 126 eur, príspevky na stravovanie
zamestnancov – 5 145 eur, prídel do Sociálneho fondu – 1 715 eur, náhrada príjmu – 521 eur.
Dane a poplatky
Správne poplatky – 452 eur – služby verejnosti RTVS, rôzne poplatky pri spracovaní projektov.
Ostatné prevádzkové náklady – príspevok do Audiovizuálneho fondu – 1 530 eur, rozdiel
z koeficientu DPH – 11 326 eur (neodpočítaná DPH), členské poplatky v združeniach 365 eur.
Odpisy, rezervy
Odpisy dlhodobého majetku v hlavných činnostiach – 46 330 eur, organizácia tvorí ostatné rezervy na
autorské honoráre za použitie hudobných diel a na príspevok do Audiovizuálneho fondu, ktoré sa
vyúčtovávajú až po termíne ročnej účtovnej závierky. Vytvorená rezerva 3 072 eur.
Ostatné finančné náklady – bankové poplatky 943 eur, rôzne druhy poistného 2 372 (majetok,
zodpovednosť, úrazové poistenie), platby za POS terminály – 204 eur.
5.2. ROZBOR NÁKLADOV A VÝNOSOV v podnikateľských činnostiach
5.2.1. VÝNOSY
V podnikateľskej činnosti dosahuje organizácia výnosy z poskytovania rôznych služieb: prenájom
priestorov s ďalšími službami – ako dekorácie priestorov, prenájom hnuteľného majetku (pódia,
stoličky, stoly a pod.), provízie za predpredaj cudzích vstupeniek, sprostredkovanie programov pre
cudzie subjekty, vylepovanie plagátov – spolu za 40 047 eur bez DPH, predaj tovaru (infocentrum,
pokladňa kina) – 4 764 eur bez DPH, prenájom priestorov so základnými službami je na osobitnom
účte ostatné prevádzkové výnosy a dosiahli 26 406 eur bez DPH. Celkovú výšku ovplynilo a zúčtovanie
kapitálového transferu v súvislosti s odpismi účtovanými k využívanému majetku v rámci
podnikateľskej činnosti – vzhľadom na to, že bol obstaraný z dotácií.
5.2.2. NÁKLADY
Náklady v podnikateľskej činnosti súvisia s realizovanými službami. Spotreba materiálu - v súvislosti
s prenájmom priestorov sa realizujú dekorácie priestorov, na ktoré sa nakupujú tkaniny (652), papier
(194 eur) množstvo čistiacich prostriedkov (954 eur) eur vzhľadom na hromadné podujatia realizované
v sálach a ostatných priestoroch, drobný hmotný majetok (koberec, mangeľ, žehliaci naparovací systém)
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– 3 644 eur, rôzne dekorácie – najmä sviečky, papierové obrúsky a iné - 823 eur, spolu 6 618 eur,
spotreba energií – vykurovanie – 3 162, elektrina – 2 229, spotreba vody 255 eur, zemný plyn – 68 eur.
Treba podotknúť, že oddelenie najmä nákladov na energie v spoločne využívaných priestoroch medzi
hlavnou a podnikateľskou činnosťou je veľmi náročné a pre organizáciu veľmi pracné. Je však
nevyhnutné z dôvodov preukazovania daňových výdavkov a tiež aj oddelenia výdavkov a ich
refundácie – vrátenie do hlavnej činnosti. Problém vzniká z toho, že náklady na energie, ale aj ďalšie
služby sú na spoločných prvotných dokladoch.
Náklady na predaný tovar – 3 066 eur (obstaranie tovaru), ostatné služby 6 667 eur, z toho
telekomunikačné poplatky – 710 eur, tlačiarenské práce 427 eur, honorár za sprostredkované
predstavenie – 2 627 eur, vývoz odpadu, vylepovanie plagátov – 972 eur a iné drobné služby.
Mzdové náklady bez OON – 27 998 eur, OON – 347 eur , poistné odvody – 9 692 eur, zákonné
sociálne náklady – 1 460 eur, z toho prídel do Sociálneho fondu 315 eur, náklady na stravovanie
zamestnancov – 1 145 eur. Mzdové náklady organizácia sleduje protredníctvom percentuálneho
rozdelenia pracovných úväzkov niektorých zamestnancov medzi hlavné a podnikateľské činnosti, ale
využíva aj kalkulácie nákladov.
Odpisy dlhodobého hmotného majetku – 5 951 eur, ostatné finančné náklady – 1 073 eur, z toho
bankové poplatky 480 eur, poistenie majetku 487 eur, POS terminál 106 eur.
Daň z príjmov právnických osôb – 1 748 eur.

6. Výsledok hospodárenia
Metské kultúrne stredisko dosiahlo za rok 2018 výsledok hospodárenia – zisk vo výške 13 940,43 eur.
Z toho v hlavných činnostiach vo výške 7 445,77 eur a v podnikateľských činnostiach 6 494,66 eur po
zdanení. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách môže príspevková organizácia kladný výsledok
hospodárenia preúčtovať do zákonného rezervného fondu, ktorý následne používa na krytie prípadnej
účtovnej straty v budúcich obdobiach.

7. Majtetková pozícia organizácie
Stav dlhodobého nehmotného a hmotného majetku k 31.12.2018 v obstarávacej cene bol
1 669 531 eur, v zostatkovej cene 890 414 eur. Opravné položky k majetku organizácia netvorila.
Tabuľka č. 4 – Neobežný majetok organizácie
Obstarávacia cena
Názov

31.12.17

+

-

Oprávky
31.12.18

31.12.17

+

Zostatková cena

-

31.12. 18

31.12.17

31.12.18

0

0

0

603 034

705 033

687 225

Software
Obst. DNhmM
Ocen.práva
Dlh.nehmotný
majetok
Stavby

0

0

0

0

0

0

1 290 259

0

0

1 290 259

585 226

17 808
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Samostatné
hnuteľné veci a
súbory
Dopravné
prostriedky
Dlh. hmotný
majetok

364 772

61 051

425 823

197 919

33 021

230 940

166 854

194 884

14 500

4 742

1 452

6 194

9 758

8 306

1 730 582

787 886

52 281

840 167

881 645

890 414

14 500
1 669 531

61 051

Tabuľka č. 5 a 6 – Súvahový stav majetku
STRANA AKTÍV
SPOLU MAJETOK

Stav netto k 31.12.2018
1 007 133

V tom:
Neobežný majetok

890 414

Dlhodobý hmotný majetok

890 414

Obežný majetok

114 960

V tom:
Zásoby

4 694

Zúčtovanie medzi subj. VS

4 893

Pohľadávky

4 137

Finančné účty

101 237

Časové rozlíšenie

1 759

STRANA PASÍV

Stav
netto
k 31.12.2012
1 007 133

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY
V tom:
Vlastné imanie

98 407

V tom:
Fondy

54 630

Výsledok hospodárenia

43 776

V tom :
Výsledok hospodárenia z minulých rokov

29 836

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po
zdanení

13 940

Záväzky
Časové rozlíšenie

897 058
11 668

Tiež organizácia nevykazovala nepoužiteľný a nepotrebný dlhodobý majetok.
Investície do majetku v roku 2018 predstavovali 61 051 eur. Išlo o obstaranie spomínaného
ozvučovacieho a osvetľovacieho systému a kinotechniky pre letné kino.
Mestské kultúrne stredisko a jeho činnosť ovplyvňuje nedokončená rekonštrukcia budovy, čoho
dôsledkom sú nepriaznivé vnútorné podmienky pre návštevníkov i zamestnancov – v zimnom období
chladné prostredie a úniky tepla a v letnom období vysoké teploty, ktoré ohrozujú zdravie
zamestnancov, ale i nové technické zariadenia – napr. kinotechniku, ale na teplotné podmienky sa
sťažujú aj návštevníci filmových predstavení i užívatelia priestorov počas súkromných akcií.
Pohľadávky a záväzky k 31.12.2018
Tabuľka č. 7
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Pohľadávky spolu v eurách

21

4 137

z toho:
Odberatelia

3 975

Opravná položka k pohľadávkam

0

z toho po lehote splatnosti

0

Poskytnuté prevádzkové preddavky

0

Ostatné pohľadávky

142

Pohľadávky voči zamestnancom

20

Záväzky spolu v eurách

897 059

Rezervy

3 072

Zúčtovanie medzi subjektami VS

857 625

Dlhodobé záväzky

847

Z toho: záväzky zo Sociálneho fondu

847

Krátkodobé záväzky

35 515

z toho:
Dodávatelia

14 353

po lehote splatnosti

0

Prijaté preddavky

1 042

Ostatné záväzky

11

Nevyfakturované dodávky

3

Iné záväzky

66

Zamestnanci

10 042

Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia

6 369

Stav a vývoj pohľadávok a záväzkov podľa doby splatnosti
Tabuľka č. 8 a 9 – Pohľadávky a záväzky (krátkodobé)
Pohľadávky podľa doby splatnosti
Pohľadávky v lehote splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
Spolu (r. súvahy 060)

Zostatok 2018

Záväzky podľa doby splatnosti
Záväzky v lehote splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
Spolu (r. súvahy 151)

Zostatok 2018

Zostatok 2017
4 137
0
4 137

5 053
185
5 238
Zostatok 2017

35 515
0
35 515

35 357
0
35 357

Organizácia nemala k 31.12.2018 žiadne pohľadávky ani záväzky po lehote splatnosti. Starostlivo
dbá najmä na výber svojich obchodných partnerov.

8. Zamestnanci
V roku 2018 mala organizácia priemerný evidenčný stav zamestnancov 17,6 vo fyzických osobách,
prepočítaný na plne zamestnaných 17 osôb, evidenčný stav k 31.12.2018 bol 18 zamestnancov, z toho
14 žien. V rámci chránených pracovísk pracovali 2 zamestnankyne s podporou Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a ŠR, ďalšie 2 zamestnankyne v rámci
projektu Úspešne na trhu práce na prevádzke Turistického informačného centra. 3 zamestnanci sú
zdravotne ťažko postihnutí. 1 zamestnanec pracuje na skrátený pracovný úväzok.
Organizácia v značnej miere využívala aj dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti –
najmä na niektoré práce v kine a na účinkovanie v programoch (tie postupne nahrádza zmluva o
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umeleckom výkone podľa autorského zákona) a rôzne práce súvisiace s organizovaním podujatí.
Celkovo v roku 2018 pracovalo na dohodu o pracovnej činnosti a vykonaní práce 76 osôb (väčšina len
jednorázovo). Dohody o pracovnej činnosti organizácia využíva na zamestnávanie uvadzačiek a
premietačov v kine.

9. Vonkajšia kontrolná činnosť
V roku 2018 vykonal v organizácii kontrolu Útvar hlavnej kontrolórky Mesta Humenné zameranú na
podnikateľskú činnosť. Z kontroly bol vyhotovený záznam.
Administratívnu finančnú kontrolu vykonal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pred uzatvorením
dohôd o poskytnutí príspevkov na vytvorenie pracovných miest v 2 prípadoch.

10. Záver
Mestské kultúrne stredisko sa usiluje premietnuť do svojej činnosti požiadavky zriaďovateľa – Mesta
Humenné, ktoré cez poslancov Mestského zastupiteľstva akcentuje požiadavky obyvateľov na kultúrne
služby financované z rozpočtu samosprávy.
Zároveň má vlastné skúsenosti a spätnú väzbu od svojich návštevníkov. V roku 2019 sa bude
organizácia usilovať o zlepšenie služieb v oblasti predaja vstupeniek – najmä prechodom na online
predaj, ktorého sa návštevníci už dlhodobo dožadujú. Bude to znamenať elektronizáciu niektorých
služieb. Rovnako sa bude usilovať o skvalitnenie služieb infocentra.
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