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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:

Úlohou Mestského kultúrneho strediska bolo počas roka 2019 vytvárať podmienky pre
kultúrno-spoločenské aktivity smerujúce k občanom mesta a návštevníkom mesta. Počas roka
sprístupňuje umelecké hodnoty amatérskeho a profesionálneho umenia formou platených
komerčných aktivít (koncerty, muzikály, divadelné predstavenia) a rovnako aj formou podujatí
bez vstupného (oslavy a jarmoky a pod.), ktoré organizuje v súčinnosti so zriaďovateľom.
Rovnako vytvára podmienky pre voľnočasové aktivity pre deti a mládež (tvorivé dielne,
nedeľné rozprávkové popoludnia, premietanie rodinných filmov, organizovanie besied). Podľa
požiadaviek zriaďovateľa zabezpečuje spoločenské podujatia, a to organizačne, obsahovo a
technicky. Usporadúva výstavy a workshopy výtvarného umenia. Tieto aktivity vykonáva
v súlade so svojou zriaďovacou listinou, ktorá bola aktualizovaná v roku 2016.
Organizácia poskytuje služby a priestory na prenájom. Tieto služby vykonáva v súlade so
zákonom o živnostenskom podnikaní, v súlade s dodatkom k zriaďovacej listine, ktorý
vymedzuje výkon podnikateľskej činnosti organizácie.
Prostredníctvom Turistického informačného centra zabezpečuje propagáciu kultúrnych
podujatí v meste a propaguje mesto formou vydávania propagačných materiálov. Ponuka
programov v roku 2019 bola rôznorodá a smerovala k divákom rôznych vekových kategórií.
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2. CIELE ORGANIZÁCIE V ROKU 2019
Tabuľka č. 1 – Plánované a skutočne realizované podujatia
Prehľad a štruktúra realizovaných
podujatí v roku 2019

Cieľová
hodnota

Plnenie cieľovej
hodnoty
k 31.12.2019

počet usporiadaných podujatí
celomestského významu za rok
(21.
reprezentačný
ples
mesta
Humenné,
Medzinárodný deň žien (2x), Deň učiteľov,
Stavanie mája a prvomájové oslavy, My sme VýchodHumenné, Medzinárodný deň detí (2x), rozlúčka
s predškolákmi, Kreatívne leto (8) , Kultúrne leto (10),
Humenský jarmok, Neber drogy, ber hudbu, Pamätný
deň mesta Humenné, Humenský toliar, Mesiac úcty
k starším, Adventné Humenné, Mikuláš, Vianočné trhy,
Vianočná pohľadnica, Silvester 2019, Humenské
Švejkove dni, Expres street party,

19

41

počet zorganizovaných predstavení pre
deti a mládež
(divadelné predstavenia pre MŠ, I. a II.
stupeň ZŠ a SŠ a nedeľné rozprávkové
popoludnie))

10

11

Počet filmových predstavení pre deti
a mládež

20

28

Letné prírodné kino – humenský
amfiteáter

10

9

Detský filmový festival

1

2

8

12

počet predstavení dovážanej kultúry –
činohra, muzikál, tanečno-dramatické,
hudobné, folklórne, zábavné predstavenia

10

16

počet výstav
počet plenérov
tvorivé dielne a workshopy
MsKS ako spoluorganizátor
filmové predstavenia v kine FAJN

6
1
300

10
1
9
11
596

SPOLU

385

746

koncerty klasickej hudby v rámci
hudobných cyklov a festivalov
(Humenská hudobná jar, Humenské
organové dni Štefana Thomána, Pontes 2019,
Jesenný koncertný cyklus)

Plnenie stanovených cieľov v Turistickom informačnom centre
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Predpokladaný ročný počet návštevníkov
2 000
Skutočný ročný počet návštevníkov
2 241
Príprava, vydanie a distribúcia bulletinov o histórii a dianí
v meste Humenné – plánovaný počet
Skutočný počet
( Publikácia „Tipy na výlety v Humennom a okolí“, publikácia „Humenné“)
Celoročná prevádzka webovej stránky www.visithumenne.sk s dennou
aktualizáciou informácií z mesta a regiónu - plánovaný počet stránok
Skutočné aktualizácie webových stránok

1
2
350
350

3. ZHODNOTENIE ČINNOSTI ORGANIZÁCIE V ROKU 2019
Hlavným zámerom organizácie pre oblasť kultúrneho života v našom meste je snaha zvyšovať
jeho úroveň a výrazným spôsobom skvalitňovať ponuku podujatí pre všetky vekové a sociálne
skupiny obyvateľov. Prevažná časť podujatí je verejnosti dostupná, keďže vstup je zdarma.
Naša komunikácia s verejnosťou je zameraná hlavne na vytváranie pozitívneho obrazu
o aktivitách a podujatiach, ktoré realizujeme. Úpravou našich webových stránok a spustením
online predaja na filmové predstavenia a iné formáty (divadelné predstavenia, koncerty) sa
návštevnosť webových stránok počas niektorých mesiacov vyšplhala aj na 20 tis. pozretí
mesačne.
Informácie o pripravovaných podujatiach poskytujeme verejnosti na našich webových
stránkach www.mskshe.sk, www.kinofajn.sk a www.visithumenne.sk a na facebookových
stránkach MsKS a Turistického informačného centra.
Za výrazné skvalitnenie našich služieb považujeme spustenie ONLINE predaja vstupeniek do
kina FAJN a na vybrané podujatia MsKS. Verejnosť si mohla počas roka zakúpiť vstupenky
v pokladni MsKS a od septembra dostali možnosť aj v novootvorených priestoroch
Turistického informačného centra na prízemí Domu kultúry, kde sa predaj predĺžil počas
pracovných
dní,
ale
aj
počas
víkendu
do
18.00
hod.
MsKS vytvára podmienky pre oddych, spoločenskú zábavu, usporadúva vystúpenia
profesionálnych a amatérskych umelcov alebo skupín. Spolupracujeme so subjektmi na
lokálnej a regionálnej úrovni s cieľom tvoriť, koordinovať, propagovať, pripravovať a
realizovať aktivity, ktoré spestrujú kultúrny a spoločenský život obyvateľom nášho mesta.
MsKS je hlavným garantom podujatí vlastnej dramaturgie, pričom realizujeme kultúrne akcie
schválené v rámci kalendára celomestských podujatí financovaných z príspevku mesta.
MsKS bolo v roku 2019 úspešné pri získavaní ďalších zdrojov financovania na podporu
projektu usporiadania koncertov klasickej hudby z Fondu na podporu umenia a úspešne sa
uchádzalo o podporu z Audiovizuálneho fondu.
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. Za kultúrou by boli nútení cestovať.
MsKS 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. Rozmanitosť kultúrneho života v meste je atribútom na
posudzovanie celkovej kvality života obyvateľov.
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Prostredníctvom organizovaných druhovo a žánrovo pestrých podujatí sme priniesli v roku
2019 podujatia v tejto štruktúre:
PODUJATIA CELOMESTSKÉHO CHARAKTERU
Realizujú sa v interiéri (divadelná sála, estrádna sála) alebo v exteriéri, a to na námestí pred
Domom kultúry, na humenskom amfiteátri a pri Fontáne lásky.
Začiatok roka 2019 priniesol už XXI. ročník Reprezentačného plesu mesta Humenné.
Slávnostné podujatie, ktoré má charitatívny rozmer, otvorili tanečné kreácie štúdia Frimart.
Hostia plesu si vypočuli vystúpenie speváčky Kristíny. O zábavu sa postarala hudobná skupina
X-Time a kapela Jána Budiho. Večerom sprevádzal herec, spevák a moderátor Filip Lenárth.
Medzinárodný deň žien sme oslavovali dvakrát. Pre ženy sme zdarma ponúkli divadelné
predstavenie v podaní Kladzianskeho ľudového divadla (KĽUD), ktoré sa špecializuje na hry
z prostredia súčasnej dediny či malomesta v pôvodnom zemplínskom dialekte. Plná divadelná
sála žien sa zabávala v podaní tejto formácie pri hre Láska po vichodňarski. Slávnostný
nedeľný program pre ženy priniesol vystúpenie žiakov SZUŠ Via Arto a ZUŠ Mierová.
Nestarnúce melódie z 30-tych rokov minulého storočia oživilo vystúpenie v podaní hudobnej
skupiny Slovak Tango.
Hudobným hosťom slávnostného programu spojeného s oceňovaním pedagógov pri príležitosti
osláv Dňa učiteľov bol český spevák Martin Chodúr. Vystúpili žiaci SZUŠ Via Arto, detský
spevácky zbor Lienka pri ZUŠ Múza, ZUŠ Mierová a SZUŠ Kudlovská.
Prvomájové oslavy prilákali tradične na humenský amfiteáter Humenčanov, ale aj
návštevníkov zo širokého okolia. Stavanie mája sme si vychutnali v spoločnosti detského
folklórneho súboru Chemloňáčik. Zaujímavým programom sa u nás prezentovali súbory
Vranovčan a členovia Poddukelského umeleckého ľudového súboru.
MsKS pripravilo a finančne podporilo projekt: Humenské Švejkove dni 2019. Trojdňové
podujatie prinieslo vystúpenia týchto zoskupení: Mestský dychový orchester Chemlon
a mažoretky Amazonky z CVČ Dúha, skupina Shock band, Roman Nadányi band, Mafia
Corner a Stefi, Trio Zornica s Michalom Sijkom, spevácka skupina Riava, súťaže pre deti,
Humenskí seniori, Rusinske holosi, Hačure, súťaže pre dospelých, skupina ElevenHill, Čiko –
Štefan Barančík, Via Arto Band, Jenos Brothers, Hurcare, Gerock. Zabezpečili sme prenos
hokejových zápasov z Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji na veľkoplošnej obrazovke pred
MsKS.
Obrázok č. 1 – Humenské Švejkove dni 2019
Oslavy
Medzinárodného
dňa
detí
prebiehali počas dvoch dní na námestí pred
MsKS. V piatok na námestí sa predstavili
Mažoretky Amazonky, ZŠ Laborecká, SZUŠ
Via Arto, SZUŠ Múza, ZŠ Pugačevova a SOŠ
obchodu a služieb pripravila prezentáciu
zručností a prehliadku výrobkov. V sobotu sa
rodiny s deťmi mohli zapojiť do športového
popoludnia, ktoré pripravili študentky
a pedagógovia SSOŠ EBG v Humennom. Za
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splnenie úloh deti čakali sladké odmeny a balón. Spoluprácu na tomto podujatí prijal aj
Hasičský záchranný zbor SR a Policajný zbor SR. Najmenších potešila rozprávka O troch
prasiatkach a vlkovi v podaní Spišského divadla.
V júni sa uskutočnilo podujatie „rozlúčka s materskou školou“ za účasti predškolákov zo
všetkých materských škôl v Humennom. Tento rok sme sa rozlúčili s 317 škôlkarmi. Potešil
ich balíček školských potrieb. Predškoláci si pozreli divadelnú interaktívnu rozprávku „Ako
Tom pribral“ a vystúpenie žiakov ZŠ Pugačevova.
Festival Neber drogy, ber hudbu ponúkol priestor pre humenské skupiny S.P.L.N, Jenos
Brothers, Girls from the moon a duo Marek Vozák a Andrej Mutňanský. Miestom konania
tohto festivalu bolo námestie pred Domom kultúry.
Kultúrne leto 2019 – séria promenádnych koncertov pri Fontáne lásky priniesla koncerty
speváckych, folklórnych a hudobných skupín či sólistov. Kultúrne leto slávnostne otvoril
svojim koncertným vystúpením Samuel Lorinčík. Mestský dychový orchester Chemlon
vystúpil spoločne s mažoretkami Amazonkami, spevácke duo Inka a Rado predviedli úpravy
známych hitov a melódií. Vystúpenie Košických špivakov, skupiny Hatalovčan a Paceriek
z Budkoviec sa nieslo vo folklórnom duchu. Priestor vystúpiť dostal aj domáci mládežnícky
zbor spoločenstva Gorazd pri rímskokatolíckej farnosti Sťatia sv. Jána Krstiteľa v Humennom
a skupina Gerock z Humenného. Pre najmenších bola určená divadelná rozprávka Marfušine
dobrodružstvá v podaní Divadla na doske. Divadelná prehliadka ochotníckych divadiel zavŕšila
Kultúrne leto pri Fontáne lásky (divadelné súbory KĽUD z Kladzian, Ptičan z obce Ptičie, Sofia
zo Sniny). Divadelná prehliadka sa pre nepriazeň počasia nedokončila. Počas programov
„Kultúrneho leta“ si deti vymaľovávali omaľovánky v pripravenom detskom kútiku.
Obrázok č. 2 – Kultúrne leto 2019
Kreatívne leto 2019 sú prázdninové
aktivity pre deti a zameriavajú sa na
kreatívne zručnosti: výroba bábik
a zajačikov z vlny, prsteňov z drôtu,
srdiečok zo studeného porcelánu,
figúrok
z papiera,
náramkov
priateľstva, ruží, karafiátov a ľalií
z krepového papiera. Materiál a vstup
na tieto tvorivé dielne bol zdarma
a svoje výtvory si účastníci mohli
zobrať domov.
MsKS sa aj v roku 2019 stalo partnerom festivalov.
V júli to bol festival My sme Východ – Humenné 2019 (Lomnické Čháve, Marián Čekovský
band a Peter Bič Project a sprievodné akcie). Mestské kultúrne stredisko bolo
spoluorganizátorom aj Expres Street párty (Katarína Knechtová, Dominika Mirgová, Majself,
DJ EKG, DJ Sukowach, DJ a moderátor rádia Expres). Toto podujatie MsKS finančne
podporilo nad rámec schválených účelových financií.
Pamätné dni mesta Humenné 2019 – 702. výročie prvej písomnej zmienky o meste Humenné
sa uskutočnili spoločne s XXX. ročníkom Humenského jarmoku a Humenským toliarom.
Pre verejnosť boli pripravené rôzne koncerty, umelecké, spoločenské, zábavné, športové
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a kultúrne podujatia. (Lolo a Piškót – hudobno-zábavný program pre deti, maľovanie na tvár –
SOŠ obchodu a služieb, Petcompany, Vranovské chodúľové divadlo – O čertoch, vodníkoch
a podvodníkoch, mažoretky Amazonky, S.P.L.N, Alles – speváčka a raperka, IMT SMILE,
vozenie na koňoch – Rajd pod Vihorlatom Kamienka, Sníček HUGO program pre deti,
S hudbou vesmírnou, Batida – bubnová show a workshop pre deti, Nocadeň, Čertovská
rozprávka v podaní bábkového divadla Lienka; Humenský toliar 2019: Kolovrátok – ZUŠ
Humenné, malá dychová hudba Vychodňare, Rusinija a FS Rozmarija z Prešova). Súčasťou
osláv Pamätných dní boli sprievodné podujatia pod názvom „Humenné sebe“ do realizácie
ktorých sa zapojili viaceré základné a umelecké školy, športové kluby, Slovenský červený kríž,
ale aj Vihorlatská hvezdáreň či hasiči. MsKS Humenné zabezpečilo ozvučenie všetkých
sprievodných podujatí, ktoré sa realizovali na
pódiu pred Domom kultúry.
Obrázok č. 3 Pamätné dni mesta Humenné
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sme
v októbri pripravili
slávnostný program
Radostná jeseň života, v ktorom účinkoval
folklórny súbor Púpavienka pôsobiaci pri ZŠ
Pugačevova, folklórny súbor Barvinok
z Kamienky pri Starej Ľubovni a ľudová hudba
Žoldákovci z Kolačkova (goralské piesne). Pri
pohári vína hrali manželia Hanuščákovci.
Vianočnú náladu priniesol slávnostný Adventný koncert spojený s rozsvietením prvej
adventnej sviece na námestí pri Fontáne lásky, ktorého hosťom bol spevák Norbert Pompa
a súbor Púpavienka.
Na Mikuláša sme ponúkli rodinám s deťmi rozprávkový muzikál Perinbaba v podaní
profesionálneho mestského divadla z Trenčína. Rodinná inscenácia s príbehom Jakubka
a Alžbetky sa stretla s neutíchajúcim potleskom. Po predstavení sme všetkým deťom rozdali
balíčky so sladkosťami a na námestí pred MsKS sme s Mikulášom rozsvietili jedličku.
Tradične sme zabezpečili koč s Mikulášom, ktorý rozdával darčeky v materských školách.
Tento rok to boli MŠ Kudlovská, Mierová a Družstevná.
V decembri sme otvorili už XXIV. Humenské vianočné trhy. Výbornú náladu navodilo
vystúpenie domácich zoskupení Humenskí seniori a Hačure. Hudobných hosťom vianočných
trhov bola skupina Smola a hrušky.
Silvestrovské oslavy na námestí sme strávili spoločne s DJ Gabrielom a skupinou HEX.
Vianočná pohľadnica je súťažná výstava výtvarných prác žiakov materských a základných
škôl pôsobiacich na území mesta. Výstava dotvárala kolorit vstupného foyera Domu kultúry
počas vianočných sviatkov. Dvanástich autorov sme odmenili poukážkami na nákup kníh
podľa vlastného výberu.
Počas roka sme zabezpečili ozvučenie slávnostných aktov kladenia vencov na námestí pred
MsKS Humenné aj na cintoríne padlých, ktoré bolo spojené s podaním obeda v našich
priestoroch.
Spolupracovali sme pri podujatiach: ako Veselé hačkovanie (pomoc a podpora pre lepší
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a krajší pobyt detí v pôrodnici a na detskom oddelení v nemocnici A. Leňa v Humennom);
beseda s prezidentom SČK s Doc. MUDr. Viliamom Dobiášom PhD. za účasti študentov;
oceňovanie víťazných prác Hrnček medu, ktoré bolo spojené s kultúrnym programom
v divadelnej sále; oslavy 30. výročia Nežnej revolúcie na námestí pred MsKS a vo výstavnej
sieni, kde prebehla diskusia; Štefánikov beh na námestí. Súčasťou tohto podujatia bola aj
panelová výstava o živote M. R. Štefánika, inštalovaná v našich priestoroch; V júli 2019 MsKS
Humenné spolupracovalo pri zabezpečení premietania filmu Obchod na korze na námestí pri
Fontáne lásky. Film uviedla herečka Zuzana Kronerová („prenosné kino s nafukovacou
obrazovkou“); Boli sme partnerom originálneho kočovného typu „open-air kina“ Bažant
kinematograf 2019. Počas štyroch večerov návštevníci sledovali filmy: Ženy v behu,
Hastrman, Trabantom tam a zase späť a Teroristka; V spolupráci so Slovenským zväzom
záhradkárov - okresným výborom SZZ Humenné sme usporiadali Okresnú výstavu ovocia
a zeleniny. Odmeňovali sa najkrajšie vypestované plody našich záhradkárov. Do hodnotenia sa
mohla zapojiť aj verejnosť. Po vyplnení anketového lístka dostali možnosť zúčastniť sa
žrebovania o zaujímavé ceny. Podujatie sa stretlo s pozitívnou odozvou verejnosti a bolo
spojené aj s ochutnávkou jedál a nápojov z vypestovaných plodov.
PODUJATIA PRE DETI A MLÁDEŽ
Sú to podujatia s edukatívnym charakterom a vytvárajú priestor pre rozvoj predstavivosti a
fantázie.
Obrázok č. 4 – Miro Jaroš na amfiteátri v
Humennom
Nedeľné rozprávkové popoludnia upútali
detského diváka titulmi Ako Tom pribral,
O čižmárovi
Barnabášovi
a Červená
čiapočka. Divadelné predstavenia pre rodiny
s malými deťmi zaujali obsahom plným zábavy
a smiechu. Miro Jaroš – Amfik tour bol
ďalším formátom, ktorý sme ponúkli pre
detského diváka. Fanúšikovia si vypočuli jeho
obľúbené hity v sprievode kapely. Pre základné školy sme uviedli 3 krát Perinbabu v podaní
mestského divadla Trenčín. Rovnako žiakov základných a stredných škôl zaujala vtipná
detektívna komédia v podaní Mestského divadla Actores Sherlock Holmes a záhada rodu
Baskerville (2x) a komédia o legendárnej postave Don Juan (2x).
VÝSTAVY
Počas roka 2019 sme verejnosti vo výstavnej sieni ponúkli tieto výstavy: „Spomienky
z Austrálie“ - Mária Avuková. Pri príležitosti Dňa narcisov sa uskutočnila medzinárodná
výstava Narcisy v spolupráci so spoločnosťou klinickej onkológie a OZ Podvihorlatská paleta.
Vystavovali aj amatérski fotografi v rámci druhého ročníka fotografickej súťaže Freemar
photo. Prezentovali sa zahraniční autori, ako maďarská maliarka Zsuzsanna Mezei s výstavou
„Moje farebné polia“ a manželia Igor a Viktória Slivkovi s dcérou Kristínou z Ukrajiny.
Výstava obrazov Zdislawa Twardowskeho priniesla pohľady na krajinu mesta Sanok, ktoré
zachytáva na svojich obrazoch viac ako tridsať rokov. Výstavou „Moje pocity“ sa prezentoval
Alojz Mathia, frekventanti ateliéru Galérie Andreja Smoláka vystavovali farebné variácie –
H Umenie 2. a Podvihorlatská paleta uviedla VII. Humenský výtvarný salón. Modely
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lietadiel a rakiet v spolupráci LMK Humenné s názvom „Na krídlach“ upútali mládež aj
dospelých koncom roka 2019.
V našich priestoroch (foyer) vystavovali práce žiaci ZUŠ Mierová, SZUŠ Múza a SZUŠ
Via Arto. Inštalovaná v našich priestoroch bola aj výstava Hrnček medu (ZO Slovenský zväz
včelárov Humenné) a Vesmír očami detí (Vihorlatská hvezdáreň).
PLENÉR 2019
Fotografický plenér „Humenné očami pocestného“ sa uskutočnil počas Pamätných dní 2019.
Zúčastnila sa ho štvorica profesionálnych a amatérskych fotografov. Výstavu ich fotografií
plánujeme v roku 2020. Fotografie z plenéru budú inštalované následne v priestoroch
Turistického informačného centra.
TVORIVÉ DIELNE a WORKSHOPY
Tvorivé dielne pre deti patria už niekoľko rokov do našej programovej štruktúry. Sú zamerané
na rozvíjanie predstavivosti a kreativity. Tvorivé dielne prebiehajú počas roka v dňoch, keď
žiaci materských a základných škôl majú prázdniny. Počas vianočných prázdnin sme pripravili
„Prázdninové harašenie“, sériu dvoch dielní s témou výroby fašiangovej masky a zdobenia
perníkov. Počas jarných prázdnin sme ponúkli ako súčasť „Jarného prázdninového
festivalu“ tvorivé dielne, ktoré sa venovali technike vyšívania niťou, vyšívanie stuhou a výrobe
veľkonočnej ozdoby. Počas jesenných prázdnin sme vyrábali ikebanu z prírodných materiálov.
V decembri sa uskutočnila tvorivá dielňa „Betlehem“ pre deti nad 7 rokov. Zameraná bola na
výrobu betlehema zo studeného porcelánu. Nezabudli sme ani na dospelých, ktorí sa chcú
naučiť niečo nové. Tvorivá dielňa pri príležitosti osláv MDŽ prebiehala pod dohľadom
Zdislava Twardowskeho. Pod jeho vedením ženy maľovali zátišie s tulipánom. Počas osláv
Dňa matiek sme pripravili workshop pre ženy „Beauty Day“, ktorý bol venovaný kráse a
starostlivosti o pleť v spolupráci s Avon beauty expertkami.
Obrázok č. 5 - Tvorivé dielne na amfiteátri
DOVÁŽANÁ KULTÚRA
Poddukelský umelecký ľudový súbor:
Kráčali pod nami – hudobno-tanečné dielo
o baníctve na Spiši. Celovečerné predstavenie
sa stretlo s pozitívnou odozvou tak ako aj iné
hosťovania PUĽS-u v MsKS. Aj záver roka
patril PUĽS-u, keď si diváci v ich prevedení
mohli pozrieť výnimočný a nevšedný obraz
plný svetských a duchovných kolied „Štedryj
večur“. Uviedli sme aj novoročný koncert svetoznámeho speváka Miroslava Dvorského
s klavírnym doprovodom. Z hudobných formátov sme ponúkli koncert jazz-pop-funky
formácie Eugen Botos Finally (Eugen Botoš - klávesy, Robert Vizvári - basgitara, Martin
Klempár - spev, Mário Garbera - gitara, Pete Ray Biggin, bicie – Anglicko). V rámci turné
Ďakujeme východ tour hosťovala u nás ľudová hudba Kandráčovci. Koncert slovenskej
vokálnej skupiny zloženej z populárnych osobností Fragile, ktorá interpretuje známe hity
domácich a svetových umelcov sa stretol taktiež s výborným ohlasom publika. Z divadelných
formátov zaujali komédie Ešte raz, ale lepšie (Marko Igonda, Aniko Vargová, Gregor
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Hološka), Panikári – súčasná komédia s pesničkami (Marel Ochránek, Juraj Hrčka, Jakub
Rybárik) a Už ti nikdy nenaletím (Maroš Kramár, Marko Igonda, Lenka Barilíková).
Z divadelných formátov mali najväčší úspech komédia s pesničkami Klimaktérium ... a čo?,
kde skvelé herečky zožali standing ovation (Zuzana Tlučková, Gizka Oňová, Žaneta
Švoňavská, Katarína Brychtová, Jana Valocká) a rovnaký úspech prinieslo aj hosťovanie
československého muzikálu Kubo – pocta Jozefovi Kronerovi. Tradičné miesto
v programovej štruktúre MsKS majú divadelné predstavenia Radošinskeho naivného divadla.
V roku 2019 sa predstavili hrou Malý veľký muž na motívy životného príbehu generála Milana
Rastislava Štefánika v spolupráci so SĽUK-om (2 predstavenia). Divadlo Alexandra
Duchnoviča sa v roku 2019 predstavilo v Humennom dvoma komédiami, a to Faraóni
a Domov. Zaujímavým formátom bola aj talkshow Mariána Čekovského Čeky point
s hudobným hosťom Lukášom Adamcom na tému „cesta“.
VÁŽNA HUDBA
Počas 58. ročníka Humenskej hudobnej jari dostal pozvanie účinkovať klavirista Matyáš
Novák z Českej republiky. Sonátový večer s Martinom Rumanom (viola) a Elenou Hučkovou
(klavír) bol taktiež príjemným hudobným zážitkom pre poslucháčov. V roku 2019 sa do
programu HHJ zaradil koncert uznávaného Slovenského komorného orchestra. Tradičný bol
koncert učiteľov a žiakov ZUŠ Mierová. 17. ročník medzinárodného organového festivalu
Štefana Thomána priniesol vystúpenie Pavla Valášeka (Česká republika), Bogdana Narlocha
(Poľsko) a Istvána Matyása v rímskokatolíckom kostole Všetkých svätých. Do Humenného
opäť zavítal medzinárodný festival Pontes s dvoma koncertnými skvostami. V priestoroch
humenského kaštieľa sa uskutočnil koncert Návrat tanga. Zoskupenie Virtuosi di Praga pod
vedením Oldřicha Vlčka prostredníctvom hudby spája mestá, krajiny a národy. To je hlavná
myšlienka tohto festivalu, ktorý sa v našom meste teší veľkej obľube. V priestoroch
Pravoslávneho chrámu sv. Cyrila a Metoda sa realizoval druhý zo série koncertov Pontes
s názvom Ave Maria – Aleluja – Sanctus, v ktorom účinkoval aj spevácky zbor Collegium
Cantorum z Bardejova. Záver koncertnej sezóny v našom meste patril 48. Jesennému
koncertnému cyklu. Dvořák – hudba života, hudobný projekt sólistov Mariána Lukáča (spev),
Petra Cibulu (hovorené slovo), Júlie Grejtákovej (klavír) zaujal poslucháčov fúziou nádhernej
hudby, operného spevu a dramatického slova. Unikátne saxofónové kvarteto Saxophone
syncopaters (Pavol Hoďa – soprán, Frederika Babuliaková – alt saxofón, Ján Gašpárek – tenor
saxofón a Ladislav Fančovič – barytón saxofón) prinieslo interpretáciu vážnej hudby, ale aj
ragtimov zo začiatku storočia. Záver cyklu patril koncertu renesančnej a barokovej hudby na
dobových nástrojoch. Speváčku Kamilu Skladanú doprevádzal na violončele Alexander Botoš
a na arcilutne Michal Hottmar.
FOLKLÓRNY SÚBOR KALINA
Od septembra 2019 funguje pri MsKS Humenné folklórny súbor Kalina. Po septembrovom
nábore členov prebiehajú nácviky v priestoroch amfiteátra v stredu a v piatok v čase od 16.00
do 18.00 hod. Počet členov k 31. 12. 2019 - 24 členov. V rámci materiálno-technického
zabezpečenia boli zakúpené mužské a ženské čižmy (20 párov). Na opätovný rozbeh tejto
aktivity vynaložilo MsKS 3 229 eur.
KURZY
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V roku 2019 sme zrealizovali dva tanečné kurzy. V prvej polovici roka sa uskutočnil kurz
svadobnej tanečnej prípravy a v jeseni kurz spoločenského tanca a spoločenskej výchovy
pre začiatočníkov.
KINO FAJN
Celkovo navštívilo v roku 2019 kino FAJN pri počte 596 premietaní 40 382 divákov.
Z toho sa uskutočnilo 28 premietaní pre organizované školské skupiny s návštevnosťou
6 098 osôb. Priemerná návštevnosť v kine FAJN v roku 2019 bola 67,75 osôb. Na základe
štatistiky Združenia prevádzkovateľov kín sa kino FAJN spomedzi 101 registrovaných
jednosálových a letných kín umiestnilo na 8. mieste v dosiahnutých tržbách.
V premietacom profile patria medzi najobľúbenejšie rodinné animované komédie,
horory a 3D filmy. Rok 2019 doniesol do kín aj viaceré úspešné slovenské a české
premiéry, ktoré sa taktiež tešili vysokej diváckej návštevnosti (napr. film Loli paradička
videlo 3678 divákov).
Premietanie „Letného kina“ na humenskom amfiteátri prebiehalo v letných mesiacoch. V júli
sme uviedli filmy Bohemian Rhapsody, Srdečne Vás vítame, Po čom muži túžia a Vo veľkom
štýle a v auguste Mimoni, Pablo Escobar: Nenávidený a milovaný, Mamma Mia: Here we go
again, Boxer a smrť (pri príležitosti osláv SNP) a Zrodila sa hviezda. Premietalo sa po zotmení.
Vstup na všetky tieto premietania bol zdarma. Odhadom sa 9 premietaní zúčastnilo 3 020
osôb.
Obľube verejnosti sa tešia detské filmové festivaly, pri ktorých sa premieta za zvýhodnené
– zľavnené vstupné. Do programovej štruktúry sme zaradili dva festivaly. Jarný
prázdninový festival priniesol premietanie rodinných filmov Grinch a Snehová kráľovná
s návštevnosťou 310 osôb. Letný filmový festival ponúkol pre rodiny s deťmi premietanie
filmov Asterix a tajomstvo čarovného nápoja, Čarovný park, Psie veličenstvo, Ako si vycvičiť
draka 3, Návrat domov, Kubko hrdina, Princ Krasoň, Psia duša 2, Spider man: paralelné svety.
9 premietaní sa zúčastnilo 1 195 osôb. Kino FAJN prinieslo hosťovania dvoch festivalov.
Expedičná kamera 2019 oslovila divákov celovečerným premietaním najlepších
cestovateľských a expedičných filmov o divokej prírode a v neposlednom rade o extrémnych
športoch a zážitkoch. Do Humenného zavítalo aj celovečerné pásmo špičkových filmov
o zimných športoch a dobrodružstvách Snow film fest 2019. Oba festivaly sú svojím
rozsahom a návštevnosťou jednou z najväčších akcií svojho druhu na Slovensku
a v Čechách.
Obrázok č. 6 – Technické zabezpečenie
premietania filmu Obchod na korze na
námestí
Kino FAJN ponúka priestor aj pre amatérskych
autorov. Premietli sme dva tituly: Dominik
Kopec – Otvor (krátky 5 minútový film)
a Peter Jancura – Šepoty (nezávislý
slovenský projekt na podporu filmovej tvorby
Business Art Production).
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Kino FAJN zorganizovalo premietanie filmu Volanie (slovenský dokumentárny film), ktorý
bol spojený s besedou s tvorcami dokumentu. Rovnako sa podarilo zorganizovať besedu
s hlavnými predstaviteľmi filmu Loli paradička.
TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM
Turistické informačné centrum (TIC) pôsobí pri Mestskom kultúrnom stredisku. Patrí do siete
TIC Slovenska, ktoré zastrešuje Asociácia informačných centier Slovenska. Asociácia
združuje viac než 60 informačných centier v rôznych mestách i turistických destináciách na
Slovensku. Snaží sa o hlavne o metodickú podporu, ktorej cieľom sú jednotné štandardy na
úroveň poskytovaných služieb v infocentrách: vybavenie priestorov, technické vybavenie,
personálne vybavenie a vzdelávanie zamestnancov, štruktúra služieb – tak, aby infocentrum
znieslo kvalitatívne porovnanie, aby návštevník zo Slovenska i zo zahraničia našiel podobnú
ponuku služieb vo všetkých mestách a aby infocentrá na základe jednotného označenia boli
ľahko identifikovateľné. Mestské kultúrne stredisko v roku 2019 nastavilo vo vlastnom
infocentre úroveň služieb porovnateľnú s ostatnými mestami a destináciami.
Hlavnou úlohou TIC je bezplatné poskytovanie informácií domácim a zahraničným
záujemcom, informovanie o podujatiach v meste a jeho okolí, príprava a vydávanie materiálov
a ich prezentácia. Poskytuje informácie o službách v meste (gastronómia, doprava, tipy na
výlety) a spolupracuje s jednotlivými organizátormi kultúrnych a športových podujatí. Počas
roka organizuje besedy a rôzne súťaže o meste. Rok 2019 bol pre Turistické informačné
centrum bohatý tak na činnosť, ako aj na zmeny. Väčšiu časť roka TIC pôsobilo v priestoroch
železničnej stanice. Od septembra 2019 sídli v budove Mestského kultúrneho strediska na
prízemí.
Služby poskytuje TIC aj počas víkendov. V nových priestoroch pribudla aj ponuka služieb pre
domácich, ale i zahraničných návštevníkov. Rozšírila sa ponuka webovej
stránky www.visithumenne.sk, kde si záujemca môže priamo zakúpiť ON – LINE vstupenky
do kina FAJN a na vybrané podujatia MsKS Humenné. Na tejto stránke je možné prihlásiť sa
na odber „newsletterov“, čím klient získa pravidelné informácie o podujatiach v našom meste.
S rastúcim počtom návštevníkov a záujemcov bol rozšírený aj sortiment ponúkaných suvenírov
na predaj. V ponuke sú rôzne magnetky, hrnčeky, knihy, tričká, vaky, tašky s ľudovým vzorom
a logom Humenného, ktorých predaj je súčasťou podnikateľských MsKS. Nákup a výrobu
sortimentu MsKS výraznou mierou podporuje zo zdrojov vlastnej rozbehnutej podnikateľskej
činnosti. Predlohy a dotlače vytvára grafička MsKS.
TIC pripravilo v novembri 2019 besedu „Stratené/nájdené poklady Zemplína“ pre žiakov
stredných a základných škôl v spolupráci s občianskym združením Ontis. Cieľom bolo
študentom a žiakom priblížiť dianie a vývoj historických hradov Zemplína a taktiež priblížiť
činnosť TIC v meste Humenné. Každoročne TIC vyhlasuje výtvarné súťaže. Ocenené práce
následne TIC využije na tlačené propagačné materiály. V roku 2019 to bola výtvarná súťaž
s názvom „Mesto, ako ho vidím ja“.
Obrázok č. 7 – Rekonštruovaný interiér Turistického informačného centra
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Tabuľka č 2: Prehľad návštevnosti turistov v jednotlivých mesiacoch v roku 2019

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ
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 - členské schôdze,
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akadémie, svadby, stužkové slávnosti, podujatia pre deti a koncerty. MsKS sprostredkovalo
predaj vstupeniek pre 13 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 2019 sme uzavreli 74 zmlúv o poskytnutí
krátkodobého prenájmu a služieb, z toho s termínom realizácie v roku 2019 bolo 51 zmlúv.
Plnili sa aj zmluvy uzavreté v predchádzajúcich rokoch, a to 14 akcií.
Celkovo sa tak v roku 2019 realizovalo 65 akcií na krátkodobý prenájom
a poskytnutie služieb s termínom realizácie počas roka 2019. Ostatné zmluvy sa budú
realizovať v nasledujúcich rokoch. Podujatia v rámci podnikateľských činností boli zväčša
realizované počas víkendových dní a vo večerných a nočných 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. V rámci
podnikateľskej činnosti sa uskutočnili súkromné, ale aj verejné podujatia (napr. Také zo života
s hosťami ako Adela a Viktor Vinczeovci, Nabucco – open air tour, Talkshow Petra
Marcina Neskoro večer, vystúpenie Paci-Pac a ďalšie).
Celkovo bolo v roku 2019 zrealizovaných 746 podujatí (vrátane filmových predstavení)
a 65 podujatí, pri ktorých MsKS poskytlo priestory a služby v rámci podnikateľskej
činnosti. Spolu na všetky podujatia prišlo odhadom 80 tis. návštevníkov. Priemer všetkých
podujatí na týždeň je 15,3.
Tabuľka č. 3

21. reprezentačný ples Mesta Humenné
Koncerty klasickej hudby
Medzinárodný deň žien
Deň učiteľov
Stavanie mája a prvomájové oslavy
Deň matiek
My sme Východ – podpora letného festivalu
Medzinárodný deň detí
Vyraďovanie predškolákov
Kreatívne leto
Tvorivé dielne
Kultúrne leto – promenádne koncerty
Letné kino – amfiteáter
Výtvarný plenér – Hornozemplínske impresie
Humenský jarmok 2019
Hudobný festival – Ber hudbu, nie drogy
Pamätný deň mesta Humenné 2019
Mesiac úcty k starším
Adventné Humenné
Mikuláš
Vianočné trhy
Vianočná pohľadnica – výtvarná súťaž
Silvester 2019
Humenské Švejkove dni 2019
Rozpočtové opatrenie
Expres Street Party 2019
Rozpočtové opatrenie
Spolu
celomestské
samosprávou

6 000
6 500
4 000
3 400
4 000
0
1 200
3 000
1 300
1 000
900
4 500
2 000
2 000
3 000
6 000
16 000
3 000
1 000
2 000
2 000
200
10 000

Skutočne
použité
prostriedky
7 127
8 026
2 300
3 126
3 551
362
1 200
1 558
1 130
123
136
4 196
760
94
252
2 240
37 384
1 684
1 088
2 967
3 285
0
13 258

9 250

12 203

4 000

8 287

96 250

116 337

Rozpočtované
výdavky v eur

Podujatia

podujatia

organizované

so
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V pôvodne schválenom rozpočte Mestského kultúrneho strediska bolo vyčlenených 83 000 eur na
celomestské podujatia – uvedené v tabuľke č. 3. Išlo o najdôležitejšie honorárové výdavky na podujatia.
V priebehu roku 2019 boli schválené v MsZ ďalšie čiastky – na Humenské Švejkove dni 2019 – vo
výške 9 250 eur a na Expres Street Party 2019 vo výške 4 000 eur. Na skutočnú realizáciu týchto 2
podujatí však potrebovalo Mestské kultúrne stredisko ďalšie prostriedky, ktoré použilo v rámci šetrenia
iných položiek a z vlastných príjmov, dosiahnutých v roku 2019. Ich výška bola v roku 2019
nadštandardná.
Poznámka: čiastka použitá na realizáciu predstavení letného kina na mestskom amfiteátri predstavuje
iba výdavky na požičovné, nie na ostatné výdavky, ktorými boli predovšetkým mzdové o odvodové
výdavky.

4. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
4.1. ROZPOČET V HLAVNÝCH ČINNOSTIACH

Tabuľka č. 4 – Rozpočet príjmov a výdavkov v hlavných činnostiach

Rozpočet príspevkovej organizácie bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 22. februára
2019 uznesením č. 46/2019.
Zmeny rozpočtu:
-

prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva č. 75/2019
z 10.04.2019 – zvýšenie finančných operácií v príjmovej časti – v podnikateľskej
činnosti a kapitálových výdavkov v podnikateľskej činnosti – na obstaranie
potravinového automatu
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-

-

druhá zmena schválená dňa 19.06.2019 uznesením Mestského zastupiteľstva č.
95/2019, ktorým bolo schválené povolenie prekročenie príjmov a výdavkov o 16 058
eur, presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu vo výdavkovej
časti o 1 643 eur, povolené prekročenie finančných operácií v hlavnej činnosti o 50 404
eur a povolené prekročenie finančných operácií v príjmovej časti v podnikateľskej
činnosti o 7 041 eur
tretia zmena rozpočtu MsKS bola schválená dňa 11.12.2019 uznesením č. 191/2019 –
zmeny - povolené prekročenie príjmov v hlavných činnostiach o 75 061 eur a povolené
prekročenie výdavkov o 96 208 eur, presuny vo výdavkovej časti vo výške 30 014 eur,
rozpočet príjmov v podnikateľskej činnosti sa upravil na 69 149 eur a rozpočet
výdavkov na 61 602 eur.

Celkovo sa ustálil upravený rozpočet v hlavných činnostiach v bežných príjmoch na 705 348
eur a bežných výdavkoch na 669 282 eur.
Finančné operácie – prevod prostriedkov z minulých rokov vo výške 50 404 eur.
Plnenie rozpočtu v hlavných činnostiach
Mestské kultúrne stredisko dosiahlo bežné príjmy v hlavných činnostiach 685 559 eur, z čoho
predstavovali príjmy za predaj služieb vo výške 247 503 eur, ostatné príjmy (vratky,
refundácie, dobropisy) 7 720 eur, bežné granty a transfery 430 336 eur, z toho od zriaďovateľa
393 348 eur, zo štátneho rozpočtu 31 118 eur (Ministerstvo kultúry a ÚPSVaR – dotácie na
pracovné miesta, chránené pracovisko, kultúrne poukazy) a od ostatných subjektov verejnej
správy 5 870 eur (Audiovizuálny fond – podpora návštevnosti slovenských filmov a Fond na
podporu umenia).
Treba podotknúť, že Mestské kultúrne stredisko zrealizovalo za rok 2019 významne vyššie
príjmy za predaj služieb oproti pôvodne schválenému rozpočtu – až o 97 083 eur. Táto
skutočnosť vyplývala z množstva úspešných filmových predstavení, ale aj ostatných
programov, na ktoré sa predávali vstupenky. Navyše, v zrealizovanej čiastke sú aj príjmy, ktoré
sa týkajú predstavenia – koncertu Jaromíra Nohavicu z februára 2020. Takmer celé predstavenie
sa predalo do konca roku 2019 hlavne prostredníctvom online predaja. Takto zrealizované
príjmy sú zároveň zaúčtované vo výnosoch budúcich období, takže účtovný výsledok
hospodárenia v roku 2019 neovplyvnili. Čiastka vedená na výnosoch budúcich období
predstavovala 8 846 eur a je v príjmoch roku 2019.
Bežné výdavky dosiahli výšku 673 471 eur, pričom na mzdy a platy bolo vyčlenených 153 742
eur, na poistné a odvody 62 072 eur, na tovary a služby 455 456 eur, z toho na energie, vodu
a komunikácie 47 731 eur, materiál 25 196 eur, údržbu 21 030 eur, na služby 359 715 eur.
Medzi najvýznamnejšie podpoložky v položke služby patrí podpoložka 637002 konkurzy a
súťaže vo výške 197 084 eur. Podrobnejšie použitie prostriedkov podľa tejto položky je v
tabuľke č. 3 ku komentáru k programom až do výšky 104 163 eur. Rozdiel tvoria výdavky
na ostatné programy, ktoré si organizácia sama zaraďuje do ročnej ponuky podujatí
podľa dopytu.
Významnou položkou je i položka 637012 – poplatky a odvody 106 992 eur. Obsahuje
výdavky na požičovné za kinofilmy, bankové poplatky, poplatky súvisiace s platobným
systémom POS terminálov a rôzne povinné platby – do autorských ochranných zväzov, do
Audiovizuálneho fondu a pod.
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Mestské kultúrne stredisko nemalo v roku 2019 v rozpočte hlavných činností žiadne
kapitálové výdavky.
Je nutné podotknúť, že Mestské kultúrne stredisko si v roku 2019 vypracovalo rozpočet
hlavných činností ako prebytkový: z toho dôvodu, že si prostriedky minulých rokov ponecháva
na riešenie črtajúcich sa problémov so stabilným hasiacim zariadením a iné naliehavé potreby.
Bez vyriešenia dlhodobo pretrvávajúcich problémov so stabilným hasiacim zariadením
(nad javiskami oboch sál), by ďalšia prevádzka Domu kultúry bola zo strany Hasičského
zboru zakázaná.
4.2. ROZPOČET V PODNIKATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH
Tabuľka č. 5 - Rozpočet príjmov a výdavkov v podnikateľských činnostiach

Rozpočet podnikateľskej činnosti bol schválený v príjmovej časti – bežné príjmy vo výške 63
050 eur a bežné výdavky 62 174 eur – od začiatku ako prebytkový. Zmena rozpočtu bola
vykonaná dňa 10.04.2019 uznesením č. 75/2019 – zmeny – zvýšenie rozpočtu na obstaranie
potravinového automatu v čiastke 3 600 eur, rozpočtovým opatrením č. 2/2019 z 05.06.2019 –
uznesenie 77/2019 bolo schválené povolené prekročenie finančných operácii o 7 041 eur,
rozpočtovým opatrením č. 3/2019 bol rozpočet príjmov v podnikateľských činnostiach
upravený na 69 149 eur, z toho bežné príjmy 59 840 eur a rozpočet výdavkov na 61 602 eur,
z toho rozpočet bežných výdavkov 59 712 a kapitálových výdavkov na 1 890 eur.
Plnenie rozpočtu v podnikateľských činnostiach
Skutočné bežné príjmy v podnikateľskej činnosti dosiahli 62 028 eur, bežné výdavky 59 993
eur.
Organizácia dosahovala príjmy z prenájmu budov a priestorov (reštaurácie, kaviareň,
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predajňa, televízia) vo výške 24 364 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 36 684 eur a iné príjmy – z refundácie a náhrady škôd, spolu 980 eur.
Bežné výdavky súviseli s realizovanými príjmami: výdavky na mzdy a platy – 24 996 eur,
poistné a príspevky poisťovniam 8 676 eur, tovary a služby – 24 367 eur – z toho najmä energie
a komunikácie – 7 406 eur, materiál – 8 685 eur – napr. interierové vybavenie – 1 903 eur,
všeobecný materiál – 5 870 eur – ide najmä čistiace potreby počas celého roku, kancelárske
potreby, rôzny dekoračný materiál – sviečky, servítky, látky, tovar do predajne a pod., služby –
5 708 – z toho všeobecné služby – 1 278 eur, poplatky - hlavne za použitie POS terminálov,
bankové poplatky – 548 eur, príspevok na stravovanie zamestnancov – 2 032 eur, poistenie
majetku 857 eur, prídel do Sociálneho fondu – 293 eur, ostatné osobné náklady 427 eur.
Treba podotknúť, že odseparovanie príjmov a výdavkov podnikateľských činností od príjmov
a výdavkov hlavných činností je niekedy veľmi náročné. Obidva druhy ekonomickej činnosti
sa vykonávajú v tej istej budove, v tých istých priestoroch, vykonávajú ich tí istí zamestnanci
niekedy v ten istý deň. Kvantifikácia niektorých výdavkov sa dá zrealizovať len na základe
interných kalkulácií podľa internej smernice.
V roku 2019 došlo k prepadu príjmov z podnikateľskej činnosti oproti predchádzajúcemu roku.
Niektoré zmluvné vzťahy boli zrušené zo strany odberateľov, pričom istú rolu určite zohralo aj
konkurenčné prostredie, v ktorom Mestské kultúrne stredisko svoje služby poskytuje.
ROZBOR NÁKLADOV A VÝNOSOV v hlavných činnostiach
Tabuľka č. 6 – Náklady a výnosy
Účet

Náklady a výnosy Mestského
kultútneho strediska mesta

Položka
Hlavná
činnosť

Podnikateľs
ká činnosť

Spolu

1 Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste - 2019

Náklady
501 Spotreba materiálu

31 649

4 348

35 997

502 Spotreba energie

39 824

4 741

44 565

0

4 521

4 521

21 184

3

21 187

512 Cestovné

211

16

227

513 Náklady na reprezentáciu

795

0

795

312 638

3 616

316 254

155 997

24 712

180 709

19 177

468

19 645

524 Zákonné sociálne poistenie

58 522

8 590

67 112

525 Ostatné sociálne poistenie

2 810

0

2 810

527 Zákonné sociálne náklady

10 731

1 288

12 019

531 Daň z motorových vozidiel

0

93

93

253

50

303

504 Predaný tovar
511 Opravy a udržiavanie

518 Ostatné služby
521001 Mzdové náklady
521002 Ostatné osobné náklady

538 Ostatné dane a poplatky
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545 Ostatné pokuty, penále, úroky z omeškania

0

0

0

546 Odpis pohľadávky

0

0

0

15 958

0

15 958

45

0

45

50 554

5 010

55 564

4 094

0

4 094

0

0

0

3 872

867

4 739

0

1 548

1 548

728 314

59 871

788 185

243 725

29 429

273 154

548 Ostatné prevádzkové náklady
549 Manká a škody
551 Odpisy DDHM
553/557 Tvorba ostatných rezerv
558 Tvorba ostatných opravných položiek
568 Ostatné finančné náklady
591 Daň z príjmu PO
Náklady spolu

Výnosy
602 Tržby za vlastné služby
604 Tržby z predaja tovaru

0

6 807

6 807

232

0

232

Zmluvné pokuty, penále a úroky z
omeškania

0

250

250

646 Výnosy z odpísaných pohľadávok

0

0

0

607

24 406

25 013

3 072

0

3 072

621 Aktivácia materiálu
644

648 Ostatné prevádzkové výnosy
652/653 Zúčtovanie rezerv
657/658 Zúčtovanie ostatných opravných položiek

0

0

0

662 Úroky

0

0

0

672 Náhrady škôd

0

0

0

678 Mimoriadne výnosy

0

0

0

42 541

4 745

47 286

35 562

0

35 562

Výnosy z kapitálových transferov (vo výške
692/698
odpisov)
693 Výnosy z bež. Transferu zo ŠR
Výnosy z kapitálových transf. Od ost.
694
Subj.VS
697

4 248

Výnosy z BT od ost.subj.mimo
verej.správy

4 248

0

0

0

Výnosy spolu

329 987

65 637

395 624

Aktivita 6 spolu prevádzkový príspevok - zúčtovaný

393 348

0

393 348

95 845

0

95 845

400

0

400

0

0

0

-4 979

5766

787

z toho účelový na celomestské podujatia
z toho poskytnutý komisiou MsZ
Kapitálový príspevok
Výsledok hospodárenia - ZISK PO ZDANENÍ

VÝNOSY
V hlavnej činnosti organizácia dosiahla výnosy 723 335 eur, z toho výnosy z bežných
transferov vo výške 475 700 eur a vlastné výnosy 247 635 eur. Vlastné výnosy tvorili hlavne
výnosy z predaja služieb – zo vstupného na predstavenia - vo výške 243 725 eur.
Organizácia zúčtovala do výnosov z bežného transferu od zriaďovateľa 393 348 eur
schválených v rozpočte na rok 2019 .
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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 12/2019 – ale do konca roku 2019 uhradené zo strany
poskytovateľa neboli: celkom za rok 16 596 eur, výnosy z bežného transferu zo ŠR – kultúrne
poukazy – 13 096 eur, výnosy z bežného transferu od Audiovizuálneho fondu 2 370 eur a od
Fondu na podporu umenia 3 500 eur. Celkom bolo do výnosov z bežných transferov okrem
zriaďovateľa zaúčtovaných 35 562 eur.
Vo výnosoch sa objavuje aj zúčtovanie kapitálových transferov v súvislosti s odpismi
dlhodobého majetku – od zriaďovateľa 42 541 eur a ostatných subjektov verejnej správy 4 248
eur.
NÁKLADY
Spotrebované nákupy
Do nákladov bola zaúčtovaná spotreba materiálu vo výške 31 649 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 – spolu za 11 042 eur – čo je najvyššia položka: organizácia v III.
štvrťroku zrealizovala prechod na online predaj vstupeniek, čo si vyžiadalo obstaranie
niektorých technických zariadení: tlačiarne a skenery na kontrolu vstupeniek. Taktiež v III.
štvrťroku zrealizovala organizácia presťahovanie Turistického informačného centra do budovy
Mestského kultúrneho strediska. Operácia si vyžiadala obstaranie nového nábytku – stôl
a skrinky do front office, klimatizačnú jednotku a iné technické zariadenia).
Náklady na energie – vykurovanie 29 518 eur , elektrina – 8 904 eur, spotreba vody 487 eur,
zemný plyn 915 eur, spolu náklady na energie 39 824 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 12 144 eur.
Služby
Opravy a udržiavanie - v roku 2019 vykonala organizácia opravu ekranu – premietacej
plochy na amfiteátri, ktorá mala skorodované kovové konštrukcie. Premietacia plocha
v neudržiavanom stave sa stala hrozbou pre návštevníkov i pre okolitý majetok – budovu
a stromy. Oprava kovovej konštrukcie si vyžiadala 5 508 eur, vymaľovanie betónovej časti
premietacej plochy si vyžiadalo 670 eur, oprava vnútorných priestorov TIC – oprava omietok
a celkovo interiéru po nájomcovi si vyžiadala 1 498 eur, izolácia požiarnej nádrže
k stabilnému hasiacemu systému si vyžiadala 1 980 eur, práce na vodovode, rovnako
v súvislosti so stabilným hasiacim zariadením, si vyžiadali 1 641 eur, vynútená oprava na
stabilnom hasiacom zariadení na základe revízie si vyžiadala 5 466 eur. Významnejšia
pravidelná oprava – udržiavanie sa vykonáva na digitálnej kinotechnike – v roku 2019 si
vyžiadala 2 700 eur. V ročnej periodicite sa vykonáva výmena lampy, ktorá by fungovaním po
vymedzenom čase, mohla spôsobiť poškodenie techniky.
Cestovné – nevýznamná položka vo výške 210 eur, náklady na reprezentáciu – 795 eur,
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ostatné služby – autorské honoráre za použitie hudobných a literárnych diel ochranným
zväzom – 2 096 eur, telekomunikačné poplatky – 1 443, prepravné služby – 1 185 eur – najmä
filmy, tlačiarenské služby plagáty, letáky, city postery – 4 338 eur, ubytovacie služby – 1 094
eur, honoráre za predstavenia – 162 124, revízie technických zariadení 2 012 eur, - reštauračné
služby – 8 195 eur, osvetľovacie a ozvučovacie služby – 8 595 eur, prenájom hnuteľných vecí
– 1 873, moderovanie programov – 1 600 eur, spracovanie projektov, rozpočtov – 600 eur,
požičovné za filmy – 101 008 eur, služby bezpečnostného technika – 744, stočné, zrážková
voda – 1 123 eur, služby strážne - SBS – 950 eur, softwarové služby – 1 524 eur, počítačové
služby 1 025 eur, poplatky za online predaj vstupeniek – 1 622 eur a iné drobné rôznorodé
služby.
Osobné náklady
Mzdové náklady bez OON v hlavných činnostiach - 155 997 eur, OON – 19 177 eur, poistné
odvody – 58 522 eur, príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie – 2 810 eur, príspevky
na stravovanie zamestnancov – 6 580 eur, prídel do Sociálneho fondu – 2 186 eur, náhrada
príjmu –322 eur, odchodné 1 643 eur.
Dane a poplatky
Správne poplatky – 253 eur – služby verejnosti RTVS, rôzne poplatky pri spracovaní projektov.
Ostatné prevádzkové náklady – príspevok do Audiovizuálneho fondu – 1 292 eur, rozdiel
z koeficientu DPH – 12 144 eur (neodpočítaná DPH), členské poplatky v združeniach 380 eur,
poplatky ochranným zväzom – 2 123 eur.
Odpisy, rezervy
Odpisy dlhodobého majetku v hlavných činnostiach – 50 554 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 4 094
eur.
Ostatné finančné náklady – bankové poplatky 1 023 eur, rôzne druhy poistného 2 591eur
(majetok, zodpovednosť, úrazové poistenie), platby za POS terminály –231 eur.
ROZBOR NÁKLADOV A VÝNOSOV v podnikateľských činnostiach
Výnosy
V podnikateľskej činnosti dosahuje organizácia výnosy z poskytovania rôznych služieb:
prenájom priestorov s ďalšími službami – ako dekorácie priestorov, prenájom hnuteľného
majetku (kroje, interierové vybavenie a pod.), provízie za predpredaj cudzích vstupeniek,
upratovanie, ozvučovanie a osvetľovanie – spolu za 29 429 eur bez DPH, predaj tovaru
(infocentrum, potravinový automat) – 6 807 eur bez DPH, prenájom priestorov so
základnými službami je na osobitnom účte ostatné prevádzkové výnosy a dosiahli 24 405 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.
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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, papier množstvo čistiacich prostriedkov (789 eur) eur vzhľadom na hromadné
podujatia realizované v sálach a ostatných priestoroch, drobný hmotný majetok (návleky na
party stoly, mangeľ, žehliaci naparovací systém) – 2 345 eur, rôzne dekorácie – najmä sviečky,
papierové obrúsky a iné - 629 eur, spolu 4 348 eur, spotreba energií – vykurovanie – 2 616,
elektrina – 1960 eur, spotreba vody 165 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 – 4 521 eur (obstaranie tovaru), ostatné služby 3 616 eur, z toho
telekomunikačné poplatky – 863 eur, vývoz odpadu 973 eur, vylepovanie plagátov – 254 eur,
požičovné za kinofilm – 413, aktualizácia softwarov – 368 eur a iné drobné služby.
Mzdové náklady bez OON – 24 712 eur, OON – 347 eur , poistné odvody – 8 590 eur,
zákonné sociálne náklady – 1 288 eur, z toho prídel do Sociálneho fondu 286 eur, náklady na
stravovanie zamestnancov – 954 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 – 5 010 eur, ostatné finančné náklady – 867 eur,
z toho bankové poplatky 390 eur, poistenie majetku 370 eur, POS terminál 108 eur.
Daň z príjmov právnických osôb – 1 548 eur.

6. VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
Metské kultúrne stredisko dosiahlo za rok 2019 výsledok hospodárenia – zisk vo výške 787,15
eur. Z toho v hlavných činnostiach vo výške – 4 978,64 eur a v podnikateľských činnostiach +
5 765,79 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.
Strata v hlavných činnostiach vyplýva zo skutočnosti, že v roku sa 2019 sa na financovanie
niektorých nákladov použili prostriedky z minulých rokov (z príjmových finančných operácií).
Takéto prostriedky boli vo výnosoch už v minulých rokoch, a preto ich použitie na ťarchu
nákladov bežného obdobia spôsobuje účtovnú stratu bežného obdobia. Tento jav neznamená
žiadny problém v hospodárení organizácie: v prípade účtovnej straty aj v hlavnej aj
v podnikateľskej činnosti má organizácia značný zostatok na účte Zákonného rezervného fondu,
z ktorého môže prípadnú účtovnú stratu vyrovnať. Nie je to však prípad roku 2019. Celkový
výsledok hospodárenia za rok 2019 je ZISK.
V prípade, že Mestské kultúrne stredisko v budúcnosti použije väčšiu sumu prostriedkov
z minulých rokov na financovanie niektorých nevyhnutných potrieb, ktoré nie sú v rozpočte
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bežného roka a ani zriaďovateľ ich nemôže financovať, môže vzniknúť z takejto operácie
účtovná strata. Keďže je stav Zákonného rezervného fondu vysoký, nie je problém takúto
účtovnú stratu sanovať. Ukazovateľom „zdravého hospodárenia“ je stav pohľadávok
a záväzkov po lehote splatnosti. Mestské kultúrne stredisko nemá žiadne krátkodobé záväzky
po lehote splatnosti.

7. MAJETKOVÁ POZÍCIA ORGANIZÁCIE
Mestské kultúrne stredisko eviduje pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 1 389,75 eur.
Záležitosť postúpila organizácia na vymáhanie – podaním žaloby. Organizácia neeviduje žiadne
záväzky po lehote splatnosti.
Tabuľka č. 7 – Pohľadávky a záväzky k 31.12.2019

Pohľadávky spolu v eurách
z toho:
Odberatelia
Opravná položka k pohľadávkam
z toho po lehote splatnosti
Poskytnuté prevádzkové preddavky
Ostatné pohľadávky
Pohľadávky voči zamestnancom

7 639,24
4 621,34
1 389,75
2 948,05
69,85

Záväzky spolu v eurách
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Z toho: záväzky zo Sociálneho fondu
Krátkodobé záväzky
z toho:
Dodávatelia
po lehote splatnosti

858 812,50
4 094,00
810 338,15
1 215,99
1 215,99
43 164,36

Prijaté preddavky
Ostatné záväzky
Nevyfakturované dodávky
Iné záväzky
Zamestnanci
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho
zabezpečenia
Daň z príjmov
Ostatné priame dane
Daň z pridanej hodnoty
Ostatné dane a poplatky

1 353,41

Súvahový stav majetku k 31.12.2019
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269,18
12 895,23
8 256,07
1 548,40
1 794,85
2 012,82
93,42
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Tabuľka č. 8 – Stav majetku
STRANA AKTÍV
SPOLU MAJETOK
V tom:
Neobežný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Obežný majetok
V tom:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subj. VS
Pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie

Stav netto k 31.12.2019
972 672
836 740
836 740
133 450
6 483
3 467
7 639
115 861
2 481

STRANA PASÍV
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY
V tom:
Vlastné imanie
V tom:
Fondy
Výsledok hospodárenia
V tom :
Výsledok hospodárenia z minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po
zdanení
Záväzky
Časové rozlíšenie

Stav
netto
k 31.12.2012
972 672
99 194
68 571
30 624
29 836
787
858 813
14 665

Tabuľka č. 9 – Neobežný majetok organizácie
Obstarávacia cena
Názov

31.12.18

+

-

Oprávky
31.12.19

31.12.18

+

Zostatková cena

-

31.12. 19

31.12.18

31.12.19

0

0

0

Software
Obst. DNhmM
Ocen.práva
Dlh.nehmotný
majetok
Stavby
Samostatné
hnuteľné veci a
súbory
Dopravné
prostriedky
Dlh. hmotný
majetok

0

0

0

0

0

0

1 290 259

0

0

1 290 259

603 034

17 808

620 842

687 225

669 417

425 823

1 890

427 713

230 939

36 304

267 243

194 883

160 469

14 500

6 194

1 452

7 646

8 306

6 854

1 732 472

840 167

55 564

895 731

890 414

836 740

14 500
1 730 582

1 890
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V roku 2019 MsKS obstarávalo dlhodobý majetok len z vlastných zdrojov – vlastnej
podnikateľskej činnosti: potravinový automat v čiastke 1 890 eur bez DPH.
Organizácia dlhodobo zápasí s dôsledkami investičného dlhu na majetku, ktorý používa na
výkon svojej činnosti: budova Mestského kultúrneho strediska je rekonštruovaná iba čiastočne.
Najväčším problémom je zastaralý a neefektívny vykurovací systém z roku 1974. Dôsledkom
tohto stavu sú úniky tepla, nedostatočná teplota v priestoroch sál aj kancelárskej časti počas
vykurovacej sezóny a vysoká teplota v letnom období. Na nepríjemné teplotné podmienky sa
sťažujú nielen zamestnanci, ale aj návštevníci kultúrnych podujatí a nájomcovia priestorov na
rôzne podujatia.

8. ZAMESTNANCI
V roku 2019 mala organizácia priemerný evidenčný stav zamestnancov 18,7 vo fyzických osobách,
prepočítaný na plne zamestnaných 18 osôb, evidenčný stav k 31.12.2019 bol 19 zamestnancov, z toho
14 žien, 5 mužov, 1 zamestnanec pracoval na 50 % pracovný úväzok, 1 zamestnankyňa bola počas
celého roka práceneschopná, pričom zastupovanie organizácia vyriešila uchádzačkou zo zdrojov
ÚPSVaR. V rámci chránených pracovísk pracovali 2 zamestnankyne s podporou Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a ŠR, ďalší zamestnanec v rámci
podpory zamestnanosti zo zdrojov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, 3 zamestnanci boli ťažko
zdravotne postihnutí.
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
umeleckom výkone podľa autorského zákona) a rôzne práce súvisiace s organizovaním podujatí.
Celkovo v roku 2019 pracovalo na dohodu o pracovnej činnosti a vykonaní práce 111 osôb (väčšina len
jednorázovo). Dohody o pracovnej činnosti organizácia využíva na zamestnávanie uvadzačiek a
premietačov v kine, tiež na domovnícke práce počas rôznych podujatí.

9. VONKAJŠIA KONTROLNÁ ČINNOSŤ
V roku 2019 vykonalo v MsKS tematickú protipožiarnu kontrolu Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru v Humennom.

10. ZÁVER
Rok 2019 MsKS spätne hodnotí ako veľmi úspešný. Organizácia pripravila a realizovala veľké
množstvo podujatí, ktoré verejnosť akceptovala, dosiahla pri tom nadštandardnú výšku príjmov
v hlavných činnostiach. Podarilo sa tiež skvalitniť poskytované služby zavedením online
predaja vstupeniek a zvýšiť úroveň poskytovaných služieb vlastného infocentra – hlavne
investovaním do interierového vybavenia, čo verejnosť tiež kvituje.
Zostávajúcim problémom je investícia do majetku MsKS. Vzhľadom na to, že problém so
stavom infraštruktúry samosprávnej kultúry je celoslovenský, organizácia vkladá nádej do
spoločného tlaku samosprávnej kultúry na Ministerstvo kultúry, aby pomohlo s riešením
tohto problému v následujúcich rokoch.
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