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Dôvodová správa

Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou (ďalej len MsKS) bolo zriadené
ako príspevková organizácia Mesta Hanušovce nad Topľou. Riaditeľka MsKS predkladá
vyhodnotenie činnosti organizácie za prislúchajúce obdobie.
Hlavné ciele a zámery sa premietajú v konkrétnej činnosti Mestského kultúrneho
strediska mesta Hanušovce nad Topľou:
-

-

rekonštrukciou objektu Šóšovského kaštieľa (Malého kaštieľa) vznikol nový priestor
na kultúrno-spoločenské aktivity, činnosť knižnice, galérie, malej koncertnej sály,
klubovne – čitárne, v jednotlivých miestnostiach s kapacitou do 50-60 osôb,
podporovať a zároveň vytvárať možnosti pre spoločenské a kultúrne vyžitie obyvateľstva,
podporovať a organizovať klubovú a záujmovú činnosť v rámci daných priestorových
možností Malého kaštieľa,
plánovať a realizovať podujatia, výstavy a pod. zamerané na zvyšovanie záujmu o čítanie,
literatúru a hovorené slovo,
poskytovať knižničné služby, výpožičky literatúry a ostatnú činnosť v súlade s predmetom
knihovníckej práce,
spolupracovať aj pri príležitostných podujatiach organizácií a občianskych združení
(organizácie a obč. združenia: protifašistických bojovníkov, zdravotne postihnutých,
červený kríž, urbár, turisti, folklórne súbory, múzeum...)
je to aj spolupráca a poskytovanie priestorov na prezentáciu kultúrno-výchovnej
a vzdelávacej činnosti jednotlivcov – výtvarné práce, vyšívanie a tradičné remeselné
zručnosti,
spolupráca so školami pri organizovaní kultúrno-výchovnej činnosti, besedy so
spisovateľmi, organizovanie výstav výtvarných prác ZUŠ a pod....,
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1. ÚVOD
Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou bolo zriadené ako príspevková
organizácia Mesta Hanušovce nad Topľou Zriaďovacou listinou zo dňa 26. 9. 2009 v znení
Dodatku č. 1 zo dňa 24. 3. 2014.
Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou (ďalej len MsKS) chce svojimi
aktivitami a činnosťou vytvárať podmienky pre rozvoj miestnej kultúry. A to tak v oblasti
záujmovej umeleckej činnosti, výstav, zachovávania tradícií regiónu, vzdelávacích aktivít aj
knižničnej práce.
Tieto ciele plní v rámci finančných a personálnych možností, záujmu obyvateľov, ale aj
priestorových daností objektu Malého kaštieľa.

2. KONCEPČNÁ, RIADIACA ČINNOSŤ
Riaditeľka MsKS Bc. Ľubica Tomková si vytvorila určitý zámer svojej práce, ktorý
rozpracovala na jednotlivé oblasti kultúrno-výchovnej, záujmovej umeleckej, mimoškolskej a
vzdelávacej činnosti. Oblasti si rozložila podrobnejšie na tematické okruhy a ucelenú koncepciu.
Navrhla vytvoriť webovú stránku MsKS a vypracovala jej textové rozloženie, webovú stránku
v kultúrnej časti priebežne doplňuje.
Navrhuje si dizajn a spracúva pozvánky na podujatia. Pre zdokumentovanie niektorých
významnejších podujatí v Malom kaštieli a činnosti mestského kultúrneho strediska zabezpečila
pamätné knihy – kroniky. Kreslí a píše kroniku významnejších podujatí v knižnici a ostatnej
činnosti mestského kultúrneho strediska. Kreslí a píše pamätnú knihu významných mestských
podujatí. Kreslí a píše pamätnú knihu sobášov a spolupracuje na príprave a priebehu sobášov
v budove Malého kaštieľa.
Pripravuje si scenáre, réžiu, texty konferovania. Konferuje podujatia v Malom kaštieli aj
celospoločenské na území mesta.
Z pozície svojej riadiacej práce zabezpečuje a koordinuje celkový stabilný chod činností v budove
a ostatnú z funkcie vyplývajúcu prácu a administratívu. Celkovú činnosť napĺňa v súlade s plánom
kultúrnych aktivít a ich rozpočtom, ktoré si vypracúva na príslušné obdobie.
Ako odborná pracovníčka knižnice zároveň aj na tomto samostatnom úseku vykonáva
kultúrnospoločenskú činnosť aj ostatné odborné knihovnícke práce a zabezpečuje činnosť
knižnice (besedy, kvízy, výstavy, triedenie, zakladanie kníh a zapisovanie, čitateľské evidencie,
štatistiky...)
V Malom kaštieli má sídlo aj redakcia Hanušovských novín, web novín, je to náplňou práce
pracovníčky na plný úväzok v zriadenej chránenej dielni pri mestskom kultúrnom stredisku od
novembra 2017. Hanušovské noviny sú mestské a vydávané mestským úradom.
MsKS je napojené na rozpočet Mesta-Mestského úradu Hanušovce nad Topľou. Hospodárska
agenda je zabezpečovaná zamestnancami na základe dohody o pracovnej činnosti v zmysle
schváleného rozpočtu. Vzhľadom k tomu, že objekt Malého kaštieľa je rekonštruovaný za
finančnej podpory Európskych fondov, riadiaci orgán pre regionálny operačný program
zdôrazňuje potrebu dodržiavania cieľov a podmienok výzvy, kde je okrem iného uvedené, že: “V
rámci schémy štátnej podpory nie sú podporované projekty za účelom dosahovania zisku,
primárna podpora smeruje do kultúrnej infraštruktúry s cieľom zvýšiť kultúrny potenciál
regiónov a zachovať kultúrne dedičstvo“.
Riaditeľka MsKS zabezpečuje príjem do rozpočtu prostredníctvom knižničných činností v súlade
s platnou legislatívou. Plánovanie kultúrnych aktivít, rozpočtované výdavky na prevádzku kaštieľa
a jeho personálne vybavenie boli v kultúrnej a ekonomickej oblasti opäť nastavené dobre, čo sa
prejavuje aj vo výsledku hospodárenia MsKS a v koncepcii práce MsKS.
Na uvedenú prácu vo vyhodnotení, mestskú knižnicu, oblasť kultúrnospoločenskej činnosti
v samotnom kaštieli, aj takéto podujatia organizované Mestským kultúrnym strediskom alebo v
jeho spolupráci, je v MsKS zamestnaná jedna pracovníčka Bc. Ľubica Tomková, zároveň
riaditeľka.
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Riaditeľka Mestského kultúrneho strediska mesta Hanušovce nad Topľou
Bc. Ľubica Tomková
č.t.: 0917 055 797
e- mail: mskshanusovce@gmail.com
web. stránka: www.mskskastielhnt.sk
Mestská knižnica v Mestskom kultúrnom stredisku mesta Hanušovce nad Topľou
zodpovedná knihovníčka Bc. Ľubica Tomková
č.t.: 0917 055 797
e- mail: kniznicahanusovce@gmail.com
Sídlo redakcie Hanušovských novín, Web. novín,
Malý kaštieľ, prízemie vľavo, Mgr. Agáta Krupová
č.t.: 0902 970 853
e-mail: hanusovske.noviny01@gmail.com
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PRIESTORY A BUDOVA, PREVÁDZKA
V priestoroch kaštieľa pri všetkých podujatiach je ich organizovanie potrebné nahlasovať
a konzultovať u riaditeľky MsKS. Podľa účelu podujatia je totiž nutné, aby riaditeľka
s upratovačkou vopred pripravili úpravu priestorov, rozmiestnenie stolov a stoličiek, výzdobu
miestnosti, chodieb kaštieľa a pod. K tomu je žiadúce dodať ďalší servis, ak je potrebné prípadné
stolovanie s občerstvením (voda, čaj, káva, poháre, šálky...) Pri besedách, kvízoch a podobných
aktivitách rozloženie pomôcok – papiere, ceruzky, farbičky, výkresy, premietací prístroj pri
vzdelávacích podujatiach, stojany na prezentáciu a pod. Pri výstavách obrazov (okrem ZUŠ)
urobiť ich zavesenie, rozloženie na stoly a stojany.
Stálu činnosť má v objekte knižnica v jednej samostatnej miestnosti a využíva k svojej práci
- besedy, slávnostné zápisy čitateľov, informačnú prípravu a pod. aj klubové priestory v podkroví
a miestnosť malej koncertnej sály.
V uplynulom roku 2019 došlo v miestnosti malej koncertnej sály k vydutiu dlaždíc, opravné
práce vykonali pracovníci UNISTAV s. r. o Prešov vo svojej finančnej réžii. Z vonkajšej strany
budovy pri spodku fasády sa tvoria vlhké plochy, vlhkejšie a chladnejšie ovzdušie sa zdržiava vo
vežičkách kaštieľa, kde nie je dotiahnuté podlahové vykurovanie z priľahlej miestnosti (galéria,
malá koncertná sála). Na prízemí je potrebné používať odvlhčovač vo vežičke v miestnosti galérie,
premiestňujeme ho aj do vstupnej časti pred kanceláriu – kuchynku na prízemí. Pred vstupom do
budovy by boli žiadúce striešky nad dverami, zabraňovali by poškodzovaniu dvier pri dažďoch a
snehu (hlavný vchod, vchod hospodársky dvor).
Riaditeľka MsKS Bc. Ľubica Tomková na sklonku roka 2019 zorganizovala osobné stretnutie
v Malom kaštieli s riaditeľom UNISTAV s. r. Prešov a jeho pracovníkmi. Riešili konkrétne
možnosti odstránenia niektorých časom vzniknutých prejavov na historickej budove Malého
kaštieľa (vlhkosť, odutie soklového obkladu, odutie podlahových dlaždíc, stekanie vody ...) a
riaditeľka vyjednala záver, že budú postupne odstránené z finančných zdrojov UNISTAV s.
r. o Prešov do pol roka 2020.

3. VÝSTAVNÁ SIEŇ, REPREZENTAČNÁ MIESTNOSŤ
Vo výstavnej sieni mestské kultúrne stredisko uskutočňuje podujatia nielen z oblasti výstavy
obrazov, ale aj iné formy kultúrnej a spoločenskej činnosti.
Prezentácia výtvarnej tvorby INSITNÉHO UMENIA Z KOVAČICE, z cyklu
„Predstavujeme amatérskych umelcov“ v podujatiach Kaštieľne večery vo veži, projektu
spracovaného Bc. Ľubicou Tomkovou, riaditeľkou Mestského kultúrneho strediska mesta
Hanušovce nad Topľou.
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO MESTA HANUŠOVCE NAD TOPĽOU
Vás pozýva na výstavu obrazov

20.2. – 12.3.2019
INSITNÉ UMENIE
Kovačica, Padina
JÁN ŽOLNAJ PAVEL POVOLNÝ–JUHÁS
Vernisáž výstavy sa uskutoční 20.2.2019 o 15.00 hod.
Galéria ŠÓŠOVSKÝ (MALÝ) KAŠTIEĽ

„Maľované srdcom“
Hovoria štetcom, maľujú srdcom. To, čo si v srdci uchovávajú z rodného Slovenska,
prácou a láskou po generácie presádzajú do svojho nového života v srbskej vojvodine.
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Z otvorenia výstavy, prehliadky obrazov a zápis do kroniky

Dňa 15. mája 2019 insitný maliar Ján Žolnaj z Kovačice osobne navštívil naše mestské
kultúrne stredisko a jeho riaditeľke Bc. Ľubici Tomkovej poďakoval za veľmi pekné podujatie a výstavu
„Maľované srdcom“.

„JEDLÁ NAŠICH MÁM A STARÝCH MÁM“
Na území Slovenska sa historicky stretávali rôzne kultúry a národnosti, ktoré tu zanechali
svoje korene, zvyky, tradície. Mnohé z nich už v súčasnosti vnímame ako naše tradičné slovenské.
Nuž nechali sme sa trochu vniesť do tých tradícií a chutí našich kuchýň. Preto sme si v marci
pripravili ochutnávku jedál, šikovnosť rúk našich žien, aj z príležitosti sviatku MDŽ.
Mestské kultúrne stredisko Mesta Hanušovce nad Topľou, Knižnica
Základná organizácia slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Hanušovce nad Topľou
Vás pozývajú na ochutnávku
„ JEDLÁ NAŠICH MÁM A STARÝCH MÁM“
7. 3. 2019
Malý kaštieľ Galéria 15:00 hod.
Spomíname na ľudové tradície aj z úcty k ženám – sviatok MDŽ
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Mestské kultúrne stredisko Mesta Hanušovce nad Topľou a Knižnica z cyklu podujatí
Kaštieľne večery“
so Základnou organizáciou slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB)
Hanušovce nad Topľou
uskutočnili podujatie „JEDLÁ NAŠICH MÁM A STARÝCH MÁM“.
Dňa 7. 3. 2019 v Malom kaštieli v miestnosti Galérie rozvoniavali pripravené „starodávne
dobroty“ z jedál našich mám a starých mám. Organizátorky mali doobedu plné ruky práce - ešte
predtým bolo treba všetko pripraviť: upraviť stoly, dať obrusy, pripraviť taniere, príbory, servítky,
niečo nakúpiť, dať ohrievacie telesá, obliecť sa do krojov, pripraviť si k atmosfére vhodné
fašiangové pesničky a rečňovanky ... A potom už sme sa tešili na naše „žienky“. Chutne sme
dobroty maslovali „prepraženým maslom“, ohrievali na variči a v mikrovlnnej rúre, ktoré
priniesla riaditeľka p. Tomková. A podávali sme – ako inak – z maľovaných tanierov na ručne
vyšívaných obrusoch. V ochutnávke boli bandurkovo pirohi, kozarova mačanka, bandurkovo
lokše, starodavni jablučkovi kolač, sodovo lokše, veľkonočni sirek - ktoré pripravili členky ZO
SZPB Božena Ferková, Mária Hrivniaková, Anna Čebrová, Helena Molitorisová, Anna
Pasternáková, Marta Sabová, Alžbeta Kozubaľová, Eva Vargová, Helena Pasternáková, Ľubica
Tomková.
Organizátorky Helena Lipčáková predsedníčka ZO SZPB a Ľubica Tomková riaditeľka
mestského kultúrneho strediska s láskou a radosťou pripravili toto podujatie, ktoré malo veľmi
dobrú odozvu. A veľká škoda, že nemáme v kaštieli väčšie a vhonejšie pristory, bolo by to pekné
veľké podujatie aj do budúcnosti.

Organizátorky vítajú účastníčky podujatia - sú členky ZO SZPB.
... a členky organizácie podávajú dobroty, ktoré navarili ...
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VÝSTAVY V GALÉRII
RUKY VOĽNÉ, SRDCE PLNÉ“
Opäť podujatie z cyklu Kaštieľne večery - predstavujeme amatérskych umelcov.
Mestské kultúrne stredisko v spolupráci s Centrom sociálnych služieb Slnečný dom
v Hanušovciach nad Topľou
pripravili toto podujatie pre potešenie sŕdc aj očí, pre každý ďalší okamih, ktorý prinesie radosť
a zmysel do našich dní. V piatok 11. októbra 2019 Galéria v Malom kaštieli ožila v objatí farieb,
výkresov a poetického slova na podujatí pod názvom:“ RUKY VOĽNÉ, SRDCE PLNÉ“.
Na Slovensku, tak ako inde vo svete, sa mnohé deti aj dospelí nemôžu tešiť zo svojho zdravia.
Majú však právo na všetko, čo im pomôže pri skvalitnení ich života. Mnohých z nich príroda
obdarila navyše aj veľkou dávkou talentu. Vďaka za jeho rozvíjanie a podporu patrí aj ich vedúcim
či učiteľom, rodičom, súrodencom a priateľom. A tiež rôznym organizáciám, inštitúciám, aj
jednotlivcom, ktoré nezabúdajú a pomáhajú. Bolo to krásne dopoludnie plné umenia, dobrého
slova, posedenia s priateľmi, pri občerstvení, ktoré pripravila Monika Bakaľarová (Hatalová) zo
spomínanej organizácie zo svojimi spolupracovníčkami a tiež pomáhala s organizáciou podujatia.
Výstavka výtvarných prác Rudolfa Sedláka, klienta Centra sociálnych služieb Slnečný dom
ostáva ešte v Galérii Mestského kultúrneho strediska pre ďalších návštevníkov výstavy. Za
výtvarné aktivity p. Sedláka a pekné podujatie organizátorom v Hanušovciach nad Topľou
poďakovala aj riaditeľka Slnečného domu z Prešova MVDr. Anna Suchá.

Spoločné foto s výtvarníkom p. Sedlákom, poďakovanie a ocenenie jeho tvorby

8
kreslíme s radosťou

z tvorby Rudolfa Sedláka
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Priestory mestského kultúrneho strediska a výtvarná tvorba našej ZUŠ

-

V júni sme uskutočnili výstavy Základnej umeleckej školy v Hanušovciach n. T.
13. júna záverečné práce absolventov ZUŠ – I. skupina
záverečné práce absolventov ZUŠ – II. skupina
počas roka sa viac krát vystriedali výstavy prác žiakov ZUŠ
vo februári k podujatiu Valentínsky koncert lásky
v marci k MDŽ,
v máji ku Dňu matiek
16. októbra výstava výtvarných prác aj s témou prírody
a v decembri krásna vianočná výzdoba k podujatiu – Mikulášsky koncert a Vianociam

Uvedené výstavy sa konajú v galérii na prízemí, vo vestibule na prízemí, v malej koncertnej sále
na poschodí a na poschodí pred knižnicou.

Výtvarná práca žiakov ZUŠ Hanušovce nad Topľou,
už sa postave Ľ. Štúra mnohí aj pozdravili ...

4. KNIŽNICA
Riaditeľka MsKS Bc. Ľubica Tomková je zároveň odborná pracovníčka knižnice. Vykonáva
administratívne knihovnícke úkony a organizuje odborné a iné podujatia pre knižnicu. Zúčastňuje
sa okresných, krajských a celoslovenských školení, seminárov a pod. a vytvára prezentácie
činnosti o našej knižnici.
Knižnica má výpožičné dni a aktivity 3x do týždňa – pondelok, utorok, streda (riaditeľka je na
½ úv. kultúrnej spoločenskej a riadiacej práce a ½ úv. knižnica). Štvrtok a piatok sú, okrem iných
činností riaditeľky v mestskom kultúrnom stredisku, vyčlenené aj na administratívu knižnice záznamy z výpožičiek, usporiadanie evidenčných listov, zápisy, triedenie a zakladanie kníh
z výpožičiek a ostatné potrebné a neodkladné administratívne knihovnícke úkony.
Pokiaľ však máme vopred naplánované podujatia so školami, prípadne inými organizáciami,
termíny podujatí sú aj vo štvrtok aj v piatok, a to aj v popoludňajších hodinách aj vo večerných
hodinách. Knižnica v Hanušovciach nad Topľou je univerzálnou verejnou knižnicou, ktorá je
súčasťou Mestského kultúrneho strediska mesta Hanušovce nad Topľou. Poskytujeme základné
výpožičné, informačné a internetové služby pre používateľov knižnice. Najmä sme však knižnica
zameraná na širokú komunitnú a spoločenskú činnosť a rozvíjanie záujmu o čitateľské aktivity,
knihy a čítanie. V knižnici pravidelne pripravujeme programy na podporu a rozvoj čitateľských
aktivít detí a mládeže, informatívnu výchovu pre základné školy.
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ČÍTANIE S POROZUMENÍM – vyberáme z niekoľkých podujatí na túto tému
V dňoch 24. januára a 5. februára 2019 žiaci ZŠ Hanušovce nad Topľou trieda IV.B s uč.
Mgr. Vierou Vrlíkovou a trieda III.A s uč. Mgr. Annou Riškovou sme v knižnici uskutočnili
hromadný zápis žiakov za čitateľov knižnice. Bolo zaujímavé rozprávanie o knihách, z vybraných
kníh sme si priamo v knižnici čítali, rozprávali o prečítanom texte, učili sme sa informatickou
výchovou ich správne triedenie na regáloch v knižnici. Každý žiak, teraz už zaevidovaný čitateľ
knižnice, si vybral knihu na domáce prečítanie. Spoločne sme sa dohodli, že sa opäť stretneme
v knižnici keď knihu prečítajú a budeme sa o nej rozprávať, prečo si vybrali práve tú knihu a ako
jej pri čítaní porozumeli.

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC 2. marca – 8. marca 2019

Počas týždňa slovenských knižníc 2. - 8. marca 2019 pripravilo mestské kultúrne stredisko
a mestská knižnica krásne podujatie. Spolu so žiakmi našich škôl a vyučujúcimi sme si pozreli
nádhernú výstavu ilustrácií Zuzany Fuskovej o Slovensku v knihách Mgr. Lenky Šingovskej.
Vypočuli sme si zaujímavé rozprávanie o Slovensku v podaní Mgr. Lenky Šingovskej z
vydavateľstva CLASS z Košíc a predstavili sme si jej pútavo spracované knihy o Slovensku.
Na týždňovom podujatí od 2. do 6. marca sa denne vystriedalo viacero tried ZŠ a deti MŠ, celkove
134 účastníkov podujatia.
Na záver krásneho týždňa riaditeľka MsKS Bc. Ľubica Tomková priniesla žiakom a deťom dezertné
čokoládky vyobrazené s putovaním po Slovensku (tie ešte budú mať svoj osobitný knižničný
a čitateľský význam).
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Mgr. Lenka Šingovská predstavuje svoje knihy
o Slovensku a zaujímavosti v nich, napr. aj výskyt
a poznanie liečivých byliniek

ocenenie žiakov čokoládkami

pod názvom témy PUTOVANIE KNIŽNIČNÝM CHODNÍČKOM“.
... tie dezertné čokoládky, ktoré žiaci dostali od riaditeľky a knihovníčky Bc. Ľubici Tomkovej,
vyobrazené s putovaním po Slovensku. Ich sladký obsah žiaci zjedli. Ale pri najbližšej dohodnutej
návšteve knižnice sme sa rozprávali o tom, čo jednotlivé obrázky na čokoládkach predstavujú a aké
zaujímavosti vieme o našom Slovensku. Aj o tom, či poznáme knihy v našej knižnici, ktoré nám
hovoria o týchto obrázkoch – putovali sme knižničným chodníčkom.
Knižničným chodníčkom sme putovali aj s klientmi Slnečného domu v lete 24. 7. 2019.
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ŽIVÁ KNIHA – VÝPOVEĎ O MINULOSTI
Dňa 18. júna 2019 v priestoroch Malého kaštieľa pre žiakov IV. ročníka našej ZŠ pripravili
organizátorky riaditeľka MsKS Bc. Ľubica Tomková a predsedníčka ZO SZPB Mgr. Helena
Lipčáková besedu pod názvom Živá kniha - výpoveď o minulosti a to už jej 12-ty ročník.
V úvode riaditeľka MsKS zdôraznila význam čítania aj poznania minulosti svojho národa. Je
mnoho kníh, ktoré hovoria príbehy mladých ľudí a detí, čo zažili útrapy vojny a ponižovania. Je
aj veľa filmov s touto tematikou, veľa piesní a mnoho príbehov ešte žijúcich pamätníkov.
Na tento úvod naviazala predsedníčka ZO SZPB Mgr. Helena Lipčáková a to predstavením knihy
pod názvom „Poslední svedkovia“ od autorky Svetlany Alexijevič s príbehmi a výpoveďmi detí.
Niektoré príbehy sme si so žiakmi prečíatali a slzy v očiach mali mnohí z nás. Celým týmto
podujatím aj príbehmi detí počas vojny sme chceli mladej generácii povedať, že vzájomná úcta
a porozumenie je základom mieru a dobrého spolunažívania národov a národností.
V ďalšej časti podujatia sme už tradične tvorivo kreslili a písali poéziu o útrapách vojny a naopak
o živote v mieri. Pekné kresby a básne sme si vyfotografovali a zaznamenali do našej knihovníckej
kroniky.
Počas besedy a tvorivej činnosti si ďalšia skupina žiakov prezerala výstavku s tematikou
protifašistického odboja a partizánskej brigády Čapajev, ktorá bola urobená z príležitosti 75.
výročia SNP, spracovala ju a žiakom o nej vyprávala Mgr. Helena Lipčáková, predsednička ZO
SZPB. Chceme aj naďalej pokračovať v týchto besedách, na tejto sa zúčastnili Mgr. Pavol Minár,
Mgr. Anna Ivaničová, Mgr. Viera Vrlíková a tri triedy IV. ročníka. Na záver odovzdali
organizátorky žiakom a vyučujúcim sladkosti a perá za ich aktívnu činnosť aj návštevy knižnice.

... ako vyjadríme kresbou smútok, radosť ...

žiaci pri tvorbe s uč. Mgr. Vierou Vrlíkovou ...

Výstava – pamätníky protifašistického odboja

... aj vzácne knihy z fondu našej mestskej knižnice ...
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KNIŽNÉ DNI MESTA HANUŠOVCE NAD TOPĽOU
Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou
a Knižnica
Vás pozývajú na

Knižné dni
Hanušovce nad Topľou
6. júna 2019
beseda
spisovateľ Peter Gajdošík
a jeho tvorba pre deti

Každý rok pripravuje riaditeľka mestského kultúrneho strediska a knihovníčka Bc. Ľubica
Tomková besedu so spisovateľom, ilustrátorom a pod. Spolupracuje aj s Hornozemplínskou
knižnicou vo Vranove nad Topľou a na mnohé tieto aktivity nečerpá financie z mestského
kultúrneho strediska, čím tiež značne šetrí finančné prostriedky svojho aj mestského rozpočtu.
Účastníkmi besied boli napr. spisovateľka z Prešova a ilustrátor z Bratislavy, ďalší spisovatelia z
Prešova, Košíc, Lučenca).
Spisovateľ Peter Gajdošík,
riaditeľka MsKS Bc. Ľubica Tomková
a žiaci, ktorých náš hosť zaujal svojimi
vtipnými a nápaditými knižkami

POĎAKOVANIE ZA SPOLUPRÁCU S KNIŽNICOU
Riaditeľka mestského kultúrneho strediska Bc. Ľubica Tomková ocenila dňa 1. 1úla 2019
ĎAKOVNÝM LISTOM, malou pozornosťou a zápisom do kroniky mestského kultúrneho
strediska učiteľku Mgr. Vieru Vrlíkovú z príležitosti jej odchodu do dôchodku Poďakovala jej za
dlhoročnú dobrú spoluprácu a motivovanie detí a žiakov k čítaniu, dobrému vzťahu ku knihám
a literatúre, ktoré ako učiteľka ZŠ vždy prezentovala. Poďakovala za spoločné pekné podujatia
v mestskej knižnici trvajúce viac ako 25 rokov. Popriala dobré zdravie a pekné dni v kruhu rodiny

Bc. Ľubica Tomková a Mgr. Viera Vrlíková
pri zápise do kroniky knižnice
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75. výročie Karpatsko - duklianskej operácie
- spomíname, spievame, recitujeme ...
... z cyklu Knižničným chodníčkom ...
Dňa 5. novembra 2019 sme sa v priestoroch Malého kaštieľa opäť stretli na peknom
podujatí. Predsedníčka ZO SZPB Mgr. Helena Lipčáková a riaditeľka mestského kultúrneho
strediska a knihovníčka Bc. Ľubica Tomková pripravili so žiakmi 7. ročníka ZŠ Hanušovce nad
Topľou a vyučujúcou Mgr. Annou Hlibokou Čurlíkovou hodinku čítania, recitovania a spievania.
Už tradične uskutočňujeme podujatie Živá kniha – Živá kronika, a na záver tohto roka sme
pripravili pre žiakov opäť novú formu podujatia – Spomíname, spievame a recitujeme. Zároveň
tým myslíme aj na výchovu žiakov k čítaniu, recitácii a spievaniu.
Myšlienkou nás, ako organizátoriek, bolo cez umelecké slovo a piesne zaujať chlapcov
a dievčatá príbehmi, poéziou a piesňami, ktoré boli súčasťou vojnových čias a dotýkali sa aj
mladých ľudí v takomto veku. Pocity, ktorými vojaci odchádzali do vojny, i v nej bojovali, aj
pocity lásky, ktorú prežívali, smútok, žiaľ, bolesť a zrada, všetko je vyspievané v citlivých
vojenských a partizánskych piesňach a melódiách. Zaspievali sme si ruské a sovietske piesne
a slovenské ľudové piesne s touto tematikou. My staršia generácia sme spievali a naši žiaci sa
pripájali, keď melódiu podchytili a niektorí aj možno poznali. Piesne boli striedané s recitáciou,
ktorú žiaci zvládli veľmi pekne pod prípravou svojej učiteľky. Poéziu o SNP aj sprievodné slovo
k histórii o vypálených obciach okresu Vranov nad Topľou, taktiež sprevádzanie výstavou
o partizánskej brigáde Čapajev, pripravila Mgr. Helena Lipčáková.
Nakoľko podujatie bolo veľmi pekné a zanechalo vo všetkých hlboký dojem, uvažujeme že
sa stane ďalším tradičným podujatím organizátoriek - knižnice v mestskom kultúrnom stredisku
a Základnej organizácie slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Hanušovciach nad
Topľou.

Žiačky pri prednese poézie a prózy, organizátorky podujatia, žiaci a p. učiteľka spievajú ...

... a v knižnici je potrebné aj triediť, aj zmeniť uloženie regálov
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REPREZENTÁCIA KNIŽNICE A PRÁCE KNIHOVNÍČKY
11. 12. 2019
Z príležitosti 100 rokov knihovníckeho zákona o verejných knižniciach Prešovský
samosprávny kraj, Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, Krajská pobočka Spolku slovenských
knihovníkov a knižníc uskutočnili 11. 12. 2019 v Prešove konferenciu. V užšom výbere z knižníc
Prešovského samosprávneho kraja bola pozvaná aj Bc. Ľubica Tomková. Konferencia poukázala
na postupný vývoj verejných knižníc od roku 1919 do súčasnosti. Je potrebné vedieť, že prijatý
zákon z 22. júla 1919 bol pre knižnice medzníkom. Významnou mierou ovplyvnil úroveň
vzdelania a čítania vo vtedajšom Československu a spustil vlnu zakladania obecných knižníc. Na
Slovensku sa tak vybudovala jedna z najhustejších sietí knižníc na svete. PhDr. Vít Richter,
riaditeľ knižničného inštitútu Národnej knižnice ČR, predseda Ústrednej knižničnej rady ČR,
výkonný tajomník Zväzu knihovníkov a informačných pracovníkov ČR, patrí k najvýznamnejším
osobnostiam súčasného českého a v prepojení s históriu aj slovenského knihovníctva. Vo svojom
príhovore okrem iného poďakoval tým malým a stredným obecným a mestským knižniciam, ktoré
sú aktívne v kultúrnej, spoločenskej a komunitnej činnosti pre občanov, čím plnia nezastupiteľnú
úlohu pre našu širokú verejnosť.

5. ZÁUJMOVÁ UMELECKÁ ČINNOSŤ, KLUBOVÁ ČINNOSŤ
Klubovňa, čitáreň. Malá koncertná sála. Galéria.
Keďže budova Malého kaštieľa disponuje viacerými ale malými priestormi, mestské kultúrne
stredisko ich poskytuje aj na organizovanie klubových podujatí pre deti a mládež, ktoré sú vopred
termínované. Podľa dojednania sa konajú aj po pracovnej dobe, vo večerných hodinách, aj soboty
a nedele:
V Malom kaštieli sa už tradične konajú podujatia záujmovej umeleckej činnosti aj klubovej
a inej tvorivosti:
- koncerty,
- výstavy výtvarných prác amatérov aj profesionálov,
- výstavy ZUŠ,
- besedy so spisovateľmi,
- stretnutia generácií,
- tvorivé dielne literárne aj literárny klub Haliklub,
- klub folklóru seniorov a sympatizantov
- schôdzová činnosť obč. združení ZO SZPB, ZO SZZP, Urbáru, turistov
- ocenenia učiteľov a žiakov,
- sobáše,
- uvítanie detí do života a pod. ...
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KONCERTY V MALEJ KONCERTNEJ SÁLE
Ešte v začiatkoch činnosti Mestského kultúrneho strediska mesta Hanušovce nad Topľou
v Malom kaštieli v rámci svojich plánovaných aktivít prišla jeho riaditeľka Bc. Ľubica Tomková za
riaditeľkou ZUŠ Dis. Art Ľudmilou Kreheľovou s podnetom na užšiu spoluprácu. V priestoroch
Malého kaštieľa a Malej koncertnej sály navrhla spoločné koncerty - koncert Na Valentína a
Mikulášsky koncert. Taktiež ostatné koncerty, ktoré má už v pláne svojej odbornej činnosti ZUŠ,
sa tiež začali konať v Malom kaštieli a tak sa koncerty stali pravidelnou súčasťou jeho kultúrnych
podujatí, aj keď priestory nie sú veľmi postačujúce vzhľadom na vyšší počet zúčastnených.
Triedne aktívy – koncerty v dňoch 7. 2., 11. 2., 12. 2., 15. 2. 2019 prípravy na koncerty
a samotné koncerty v čase od 15.00 do 16. 30 hod.,
25. 3. 2019 o 16. 30 Jarný koncert ZUŠ
17. 6. 2019 o 16. 30 koncert ZUŠ starší absolventi,
19. 6. 2019 o 16. 30 koncert mladší absolventi
Základná umelecká škola Hanušovce nad Topľou
Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou
Vás pozývajú
13. februára 2019 o 16,30 hod.
Malý kaštieľ

VALENTÍNSKY KONCERT LÁSKY A VĎAKY
 Pozdrav v básni
 Koncert žiakov ZUŠ
 Slovo lásky ako dar
 ... kvet to povie za nás...
... pár poetických slov z tvorby riaditeľky MsKS ...

Priateľstvom a láskou pridávame do života noty harmónie,
spájame a hráme melódiu svetla zo srdca a našej mysle.
Žiaľ, občas sa struna roztrhne,
občas slzu vyroníme, hľadáme ďalšiu notu života.
Tak ako prázdne puzdro z huslí, často máme čo skrývať.
A musíme hrať melódiu života, aj keď nám bude srdce krvácať.

15
foto z Valentínskeho koncertu
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MAĽOVANÉ ČÍTANIE

podporovanie zaujímavých činností pre deti a mládež

11. a 12. marca 2019 sa v klubovni na poschodí stretli žiaci a učitelia 1. stupňa ZŠ aj deti z MŠ
s animátorkami, členkami Hanušovského literárneho klubu. Spolu s učiteľkami ZŠ a MŠ a žiakmi
sa tvorila poézia a maľovalo sa. Priebeh podujatia si organizovala Mgr. Agáta Krupová,
v jednotlivých skupinkách pracovali Mgr. Helena Lipčáková, Mgr. Marta Lehetová, Mgr. Helena
Molitorisová a riaditeľka MsKS Bc. Ľubica Tomková, mestské kultúrne stredisko poskytuje
administratívne potreby a účastníkom poďakuje aj malou pozornosťou.

6. STRETNUTIA GENERÁCIÍ

podporovanie činností pre seniorov

Mestské kultúrne stredisko už tradične organizuje stretnutia starších občanov jubilantov.
Výročie 50 rokov manželského spolužitia je tiež pekné podujatie, aj keď vzhľadom na sobášenie
sa v rôznych matrikách a zákon o ochrane osobných údajov je už ťažšie realizovateľné. Primátor
mesta našim jubilantom poďakuje za ich celoživotné dielo pre mesto Hanušovce nad Topľou, za
výchovu v rodine a vzájomné dobré spolužitie, prevezmú si darček a kvet, zapíšu sa do pamätnej
knihy, posedia pri slávnostnom obede a rozhovoroch. Program spestrili FS Oblík a FS Vargovčan.
Foto 24. 10. 2019 – stretnutia jubilantov
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Dobrú spoluprácu má riaditeľka Bc. Ľubica Tomková a mestské kultúrne stredisko aj so
spoločenskými organizáciami, občianskymi združeniami, múzeom, miestnymi folklórnymi
súbormi (školy sme už spomínali vyššie).
Takto spoločne prispievame do širšieho verejného kultúrneho a spoločenského života mesta
priamo v budove pri podujatiach, ale aj na vonkajšom priestranstve, alebo v zariadeniach na území
mesta. Pri mnohých podujatiach mestské kultúrne stredisko v osobe riaditeľky Bc. Ľubici
Tomkovej zabezpečuje administratívne a obslužné činnosti, konferovanie, ktoré strieda podľa
spolupráce s ostatnými spoluúčinkujúcimi.

.
17. 12. 2019 slávnostný zápis 50 rokov manž. spolužitia

a slávnosť ZO SZZP na konci roka 2019

Riaditeľka Bc. Ľubica Tomková je vo svojej dobrovoľnej činnosti mimo zamestnania od roku
2008 aj predsedníčka a sympatizantka Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých (ZO SZZP) v Hanušovciach nad Topľou (organizácia má aktuálne 94 členov). Vo
vhodnom prepojení s kultúrnou činnosťou organizuje aj spoločné stretnutia so seniormi, výlety a
pod., za dobrej spolupráce členiek výboru organizácie.
7. OSTATNÉ PODUJATIA, INÁ VYUŽITEĽNOSŤ OBJEKTU,
CELOMESTSKÉ PODUJATIA
Využívanie priestorov Malého kaštieľa poskytujeme podľa možností objektu, záujmu
spoločenských organizácií, škôl, samosprávy, i jednotlivcov tak, aby to nebolo v rozpore
s požiadavkami projektu. Vzhľadom k tomu, že tento je rekonštruovaný za finančnej podpory
Európskych fondov, riadiaci orgán pre regionálny operačný program zdôrazňuje potrebu
dodržiavania cieľov a podmienok výzvy.

Detský spevácky zbor „Rainbow Children Choir“ z Debrecína.

Zborové slávnosti v Hanušovciach nad Topľou sa konali 21. júna 2019, ako 23. ročník
Vranovských zborových slávností. Mestské kultúrne stredisko je hlavným usporiadateľom na
území mesta, rieši administratívne a organizačné potreby, poskytuje stravu pre účastníkov, cirkvi
spolupracujú ako poskytovatelia kostola. Slovenské i zahraničné spevokoly v tomto roku
koncertovali v evanjelickom a. v. chráme.
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Vo fotografiách a krátkom texte ďalšie aktivity:
11.1. Ples Vargovčan – druhý ročník
17. 1. pietny akt kladenia vencov so ZO SZPB a stretnutie účastníkov v Malom kaštieli,
13. 2. Uvítanie do života, prvé narodené deti – dvojičky v roku 2020,
27. 3. Ocenenie učiteľov obvodu, Školský úrad,
30. 4. Stavanie mája o 18.00 hod., FS Vargovčan
7. 5. Beh na počesť gen Ľ. Kukorelliho žiaci doobedu, dospelí večer o 18.00, MsKS
zabezpečenie pre víťazov žiakom čiapky, pre dospelých poháre a občerstvenie v Malom
kaštieli,
14. 5. Výjazdové rokovanie Vlády SR organizované aj v Malom kaštieli,
21. 5. Deň matiek v DSS Hanušovce n. T., príspevok a účasť riaditeľka MsKS,
31. 5. Deň detí pred Malým kaštieľom a v jeho priestoroch, FS Vargovčan, MŠ,
1. 6. Deň poľovníctva pred Veľkým kaštieľom – múzeom,
21. 6. Zborové slávnosti, MsKS,
22. 6. Folklórny festival – Mesto, Mestský úrad a FS Oblík,
27. 6. Ocenenie žiakov a učiteľov na území mesta, Školský úrad,
19. 7. Začatie čistenia hrobu Andreja Čorbu a hrobu padlého vojaka v SNP: MsKS, ZO
SZPB, predseda kultúrnej komisie,
29. 7. Začatie úpravy pamätníka SNP: MsKS, ZO SZPB, zástupca primátora mesta,
30. 7. Potulná galéria pri Malom kaštieli - kreslenie detí, spájanie správnych slov...,
MsKS,
2. 8. o 13.00 hod. riaditeľka prejav pri pamätnej tabuli rómskeho holokaustu na veľkej
stanici (stavba železn. trate) s ďalšími zúčastnenými – zástupca primátora mesta,
prednosta MsÚ, predsedníčka ZO SZPB a účastníci z Bratislavy,
16. 8. Slávnosť dieťatka, MsKS,
19. 8. ukončenie úpravy pamätníka SNP: MsKS, ZO SZPB, zástupca primátora mesta
30. 8. pietny akt kladenia vencov z príležitosti 75. výr. SNP, ocenenia padlým, MsKS,
ZO SZPB, FS Vargovčan, primátor mesta, zástupca primátora mesta, prednosta MsÚ,
6. ,7., 8. sept. Hanušovský jarmok, Oslavy 50 výročia udelenia novodobého štatútu
mesta, Mesto, Mestský úrad, MsKS,
29. 9. 2019 Inštalácia novokňazov, 7,30 stretnutie v Malom kaštieli, spolupráca MsKS,
1. 12. Adventný veniec,
6. 12. Mikuláš v meste – pred Malým kaštieľom,
7. 12. I. ročník Vianočné trhy a rozsvietenie Betlehema, Mesto, Mestský úrad, MsKS, FS
Vargovčan,
14. 12. Výročná schôdza ZO SZPB, slávnostné posedenie, ZO SZPB, MsKS,
15. 12. Vianočný koncert ZUŠ v gr. kat. chráme,
29. 12. Vianočný koncert FS Vargovčan s Markou Macoškovou v kultúrnom dome,
31. 12. Silvester a mestský ohňostroj.
V Malom kaštieli sa uskutočnilo 13 sobášnych obradov, 6 x soboty, 7 x cez týždeň.
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Niektoré podujatia vo fotografii alebo v pozvánkach:

Malý kaštieľ – klubovňa v podkroví, pivničné priestory a areál pred kaštieľom
boli peknou kulisou a poskytli veľa možností na hry s deťmi z príležitosti MDD

Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce nad Topľou
Najväčšie sú tie zisky,
čo vkladá život do kolísky

SLÁVNOSŤ DIEŤATKA
slávnosť v Malom (Šóšovskom) kaštieli
16. 8. 2019
Bc. Ľubica Tomková
riaditeľka MsKS
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Z inštalácie novokňazov – Malý kaštieľ.

Príprava výzdoby vianočného stromčeka.

MESTO HANUŠOVCE NAD TOPĽOU
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
OBČIANSKE ZDRUŽENIE FS VARGOVČAN

Takto spoločne prispievame do širšieho verejného kultúrneho a spoločenského života mesta
priamo v budove pri podujatiach, ale aj na vonkajšom priestranstve, alebo v zariadeniach na území
mesta a pod.
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8. ORGANIZAČNÉ, ADMINISTRATÍVNE A OBSLUŽNÉ ČINNOSTI
Je nevyhnutné pravidelné vedenie záznamov a inej administratívnej činnosti knižnice
a činnosti mestského kultúrneho strediska. Pri všetkých podujatiach je potrebné pripraviť
a rozpracovať scenár, pozvánky, príhovory, básne, podklady do textov, priestorové aranžmány,
vytvorenie výstav, zozbieranie materiálov, výstrižkov, kníh a pod. Ak je potrebné – tak aj
zabezpečenie kvetov, vence, pomôcky pre žiakov pri súťažiach, kvízoch, trochu občerstvenia aj
drobné sladkosti.
Následne z podujatí zostaviť texty do novín, zaradiť do príslušného katalógu na uschovanie
do registratúry kultúrneho zariadenia.
V kaštieli často riešime aj výpadok internetu, čo sťažuje našu prácu. Je nevyhnuté nezabúdať
na pravidelné dopĺňanie a vybavenie kaštieľa základnými potrebami pre hygienické a obslužné
účely budovy.
9. PLÁNOVANIE
Snahou riaditeľky je plánovať a riadiť prácu MsKS tak, aby bola v oblasti prevádzky budovy
aj organizácie podujatí i v zachovaní histórie, v súlade s požiadavkami projektu, a poskytovala
služby v oblasti kultúrno-spoločenskej a výchovno-vzdelávacej činnosti.

Vyhodnotenie
kultúrno spoločenskej časti spracovala: Bc. Ľubica Tomková
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HOSPODÁRENIE K 31. 12. 2019

Názov účtovnej jednotky

Mestské kultúrne stredisko
mesta Hanušovce nad Topľou

Sídlo účtovnej jednotky – adresa úradu

Mierová 333/3
09431 Hanušovce nad Topľou
42089671
212 021 0389
riadna

IČO
DIČ
Právny dôvod na zostavenie účtovnej
závierky
Účtovná jednotka je súčasťou
konsolidovaného celku
Hlavná činnosť účtovnej jednotky
Štatutárny orgán /meno a priezvisko/ funkcia
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka účtovnej
jednotky:
- z toho počet vedúcich zamestnancov
Právna forma:
Zriaďovateľ:
Dátum vzniku:
Začiatok činnosti:

áno
Prevádzka kultúrnych zariadení
Bc. Ľubica Tomková – riaditeľka
1

1
Príspevková organizácia
Mesto Hanušovce nad Topľou
26.10.2009
november 2015

Mestské kultúrne stredisko bolo zriadené ako príspevková organizácia mesta Hanušovce nad
Topľou na základe uznesenia MsZ č. 34/2009 zo dňa 26.10.2009, zriaďovacej listiny
s predmetom činnosti vymedzenej v jej článku V. Zriadením MsKS bolo možné uchádzať sa
o zdroje NFP na rekonštrukciu schátralej budovy malého kaštieľa.
Žiadateľom o NFP k rekonštrukcii tejto budovy menovanému projektu bolo Mesto Hanušovce
nad Topľou. Subjektom v pôsobnosti žiadateľa vo vzťahu k realizácii projektu bola príspevková
organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - Mestské kultúrne stredisko mesta Hanušovce
nad Topľou, ktoré po ukončení projektu a zaradení zrekonštruovanej budovy do užívania
v závere roka 2015 sídli a vykonáva činnosť v jej priestoroch.
Prevodom správy majetku od mesta Hanušovce nad Topľou získalo Mestské kultúrne stredisko
mesta Hanušovce nad Topľou budovu malého kaštieľa s priľahlými pozemkami z dôvodu jej
rekonštrukcie i hmotný majetok nasledovne:
9.408,26 €
857.715,90 €
10.830,09 €

Pozemky
Budovy, stavby
Samostatné hnuteľné veci
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Plnenie rozpočtu:

PRÍJMY

Rozpočet
2019 schválený

Rozpočet
2019

Plnenie rozpočtu
k 31122019

Plnenie
rozpočtu k
31122018

€

€

€

€

príjmy z činnosti

Index
2019/2018

148

103

103,00

54,90

1,88

0

24

24,00

7,88

3,05

príspevok od zriaďovateľa

68200

66472

66472,00

53220,00

1,25

transfer UPSVaR chr dielňa

6252

6552

6552,08

5680,22

1,15

74600

73151

73151,08

58963,00

1,24

preplatok z RZZP

Príjmy

celkom

VÝDAVKY
Mzda

Rozpočet
2019

Rozpočet
2019

Plnenie rozpočtu
k 31122019

Plnenie
rozpočtu k
31122018

€

€

€

€

Index
2019/2018

19964

20393

19625,48

10913,58

1,80

Mzda / chránená dielňa/ref

6252

6552

6552,08

5680,22

1,15

Osobný príplatok

4800

3350

3758,82

3857,34

0,97

odmena

2050

0

0

1000

0,00

Poistné

12508

11512

11461,96

8790,63

1,30

20

6

5,84

12,44

0,47

Energie

2100

1311

1319,32

1168,58

1,13

Vodné

120

112

100,37

102,99

0,97

50

63

65,3

79,6

0,82

telekomunikačné poplatky

600

641

636,79

544,51

1,17

interiérové vybavenie

300

181

180,45

459,09

0,39

výpočtová technika

0

0

0

600,5

0,00

všeobecný materiál

1700

5506

2720,63

1648,49

1,65

knižnica

2000

111

111,08

0

0,00

100

100

99,88

0

0,00

palivo

5000

4247

3988,25

4249,3

0,94

reprezentačné výdavky

3100

1044

374,94

2184,76

0,17

dopravné

1000

0

0

0

0,00

cestovné

poštovné

pracovné odevy

údržba výpočtovej techniky
update SF
reprezentačné výdavky -cattering, rešt
školenia
konkurzy, súťaže
služby
špeciálne služby

0

0

24

0

0,00

263

215

215,28

226,08

0,95

0

298

868,95

0

0,00

50

0

0

0

0,00

5350

8605

9700,39

6817,21

1,42

500

1712

1299,85

730,64

1,78

0

144

144

72

2,00

bankové poplatky

150

224

240,41

158,84

1,51

propagácia, reklama, inzercia - web str

348

564

564

348

1,62

1150

2198

2189,94

1219,85

1,80

493

372

395,62

276,32

1,43

OOV

4632

3572

3572

4480

0,80

dane

0

118

184,54

0

0,00

nemocenské dávky

0

0

14,02

58,96

0,24

74600

73151

70414,19

55679,93

1,26

betlehem

0

0

2784,41

0

kapitálový rozpočet

0

0

2784,41

0

0,00

74600

73151

73198,60

55679,93

1,26

stravovanie
prídel do soc fondu

bežný rozpočet

Vydavky

celkom
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Mestské kultúrne stredisko hospodárilo s prostriedkami schváleného ročného rozpočtu,
s príspevkom mesta v objeme 66.472 € a príspevku na vytvorenú chránenú dielňu v objeme
6.552,08 €. Nepodstatnú časť tvorili príjmy z knižničných služieb v objeme 103 € a vratky
z ročného zúčtovania zdravotného poistenia v objeme 24 €. Príspevok mesta bol vyčerpaný
v celom objeme.
Výdavky rozpočtu smerovali k výkonu kultúrnych služieb, na ktoré bola príspevková
organizácia vytvorená, na prevádzkové náklady súvisiace so správou budovy ako takej.
Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií, celkové hospodárenie:
V EUR

Tržby a výrobné náklady príspevkových
číslo organizácií

číslo
riadku

b

c

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie 2018
1

602

Tržby z predaja služieb

1

54,90

103,00

648

Úroky

2

7,86

24,00

691

Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce

3

49991,85

63687,59

692

Výnosy samosprávy z TB

4

23556,00

23615,00

697

Výnosy samosprávy z B od ost subj mimo VS

5

5680,22

Tržby celkom /t. 01 až 05/

5

79290,83

6552,08
93981,67

501

Spotreba materiálu

6

6853,68

8377,59

502

Spotreba energie

7

1419,94

1355,51

511

opravy a udržiavanie

8

0,00

18,80

512

cestovné

9

12,44

5,84

513

Náklady na reprezentáciu

10

1120,47

672,79

518

Ostatné služby

11

9909,68

12433,25

521

Mzdové náklady

12

25986,96

33824,84

524

Zákonné sociálne poistenie

13

8418,05

11065,00

525

Ostatné sociálne poistenie

14

375,72

396,96

527

Zákonné sociálne náklady

15

1385,22

2403,77

538

Ostatné finančné náklady

551

Odpisy

16

23556,00

23615,00

568

Ostatné finančné náklady

17

158,84

Výrobné náklady celkom /r.06 až r.17/

18

79197,00

240,41
94594,30

účtu
a

Celkové hospodárenie:
celkové náklady
celkové výnosy
hospodársky výsledok 2015 - strata

Bežné účtovné
obdobie 2019
2

184,54

rok 2015
1896,68
273,88
-1622,80

rok 2016
53906,00
55178,55

rok 2017
66849,84
67322,70

rok 2018
79197,30
79290,83

rok 2019
94594,30
93981,67

1272,55

hospodársky výsledok 2016 - zisk

472,86

hospodársky výsledok 2017 - zisk

93,53

hospodársky výsledok 2018 - zisk

-612,63

hospodársky výsledok 2019 - strata

Záporný výsledok hospodárenia v objeme – 612,63 € bude:
- v objeme 216,14 € uhradený z rezervného fondu,
- zostatok v objeme 396,49 € bude uhradený v obdobiach nasledujúcich po r. 2019.
Vyhotovila: Mgr. Mária Hrivniaková
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