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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 
 

Názov:     Mestské kultúrne stredisko v Sabinove 

Sídlo:      Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov 

Zriaďovateľ:    Mesto Sabinov 

Forma hospodárenia:  Príspevková organizácia  

 

Riaditeľka:     Mgr. Lucia Mihoková 
 

Úsek ekonomiky: Gabriela Jánošíková - účtovníčka, Ing. Stanislav Magda 

–personalistika a mzdy, Erika Mikšová – externý poradca 

pre ekonomiku, Zuzana Hudáčová – zástupkyňa 

riaditeľky pre úsek kultúry, pokladníčka  
 

Úsek kultúrno-výchovnej činnosti: Kvetoslava Baková, vedúca úseku    

     Marek Šoltís – poverený zamestnanec pre kino Torysa 
 

Mestská knižnica:    Mária Janigová, vedúca knižnice 
 

Kultúrne a informačné centrum  

Na korze:     Iveta Glazunová, vedúca KIC 
 

Úsek športovej a rekreačnej  

činnosti:    Ing. Štefan Kušnír, zástupca riaditeľky pre športovú  

a  rekreačnú činnosť a vedúci ŠA 
 

Úsek údržby majetku:   Peter Eliáš, vedúci úseku  
 

Telefón:    00421/51/4521251 

E-mail:    riaditel@kulturnestredisko.sk 

Adresa internetovej stránky organizácie: www.kulturnestredisko.sk 

Adresa facebookovej stránky organizácie: www.facebook.com/zivotvsabinove 
 

Hlavné činnosti: 
 

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove (MsKS) je účelovým kultúrno-výchovným 

zariadením, ktoré napomáha rozvoju kultúry, spoločenského, športového a rekreačného života 

na území mesta na základe potrieb a záujmov občanov. 

 

MsKS plní úlohy a vyvíja činnosť v týchto oblastiach: 

 Štátno-občianska výchova 

 Mimoškolská výchova a vzdelávanie 

 Kultúrno-spoločenský život  

 Kultúrne a informačné služby 

 Záujmovo-umelecká činnosť  

 Práca s deťmi a mládežou 

 Práca so seniormi 

 Športová a rekreačná činnosť  

 Organizácia a riadenie mimo kultúrnych verejnoprospešných aktivít  

 Vedľajšia hospodárska činnosť / účinná od 13.01.2017 / 

mailto:riaditel@kulturnestredisko.sk
http://www.kulturnestredisko.sk/
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Poslanie organizácie: 
 

Poslaním MsKS je sústredená kultúrno-výchovná práca pri uspokojovaní a napĺňaní 

kultúrnych, vzdelávacích, záujmových, spoločenských a športovo-rekreačných potrieb 

obyvateľov mesta. 

 

MsKS je koordinátorom kultúrno-spoločenských podujatí v meste, svojou prácou 

oslovuje všetky vekové kategórie a väčšiu časť záujmových skupín obyvateľstva. Je 

udržiavateľom folklórnych tradícií regiónu a zároveň ich rozvíja prostredníctvom činnosti 

folklórnych zoskupení, vystúpení a prehliadok. Reprezentuje Sabinov a kultúru regiónu 

v zahraničí, predovšetkým v partnerských mestách Siedlce (PL) a Čubuk (TR), ale aj po 

celom svete účasťou na medzinárodných folklórnych festivaloch. 

 

Udržiava a podporuje ochotnícku divadelnú tradíciu v meste a tradíciu dychovej 

hudby, kurzovú činnosť, tanečné aktivity a zdravotné cvičenia.  

 

Organizuje výtvarný život v meste, pripravuje výstavy profesionálov i amatérov, 

organizuje tvorivé výtvarné dielne, spravuje pamätnú sieň filmu Obchod na korze a od roku 

2012 prevádzkuje Múzeum bašta. V organizačnej štruktúre MsKS je aj prevádzka mestskej 

knižnice. MsKS je od roku 2015 aj vydavateľom Spravodajcu mesta Sabinov. Od roku 2016 

vykonáva MsKS aj vedľajšiu hospodársku činnosť / účinná od 13.01.2017 /. 

 

MsKS zabezpečuje pre obyvateľov mesta, ale aj pre návštevníkov možnosť športovo-

rekreačného vyžitia v ŠA, kde sa nachádzajú: futbalové ihrisko, futbalové ihrisko s umelým 

trávnikom, tenisové kurty, umelá ľadová plocha a kúpalisko. 

 

 

Okrem hlavnej činnosti, ktorú MsKS poskytuje na základe požiadaviek zriaďovateľa, 

poskytuje MsKS iným užívateľom najmä: 

 

 prenájom svojich priestorov, 

 kultúrny program na objednávku organizáciám a iným subjektom, 

 občiansku inzerciu v Spravodajcovi mesta Sabinov, 

 zapožičanie krojov na svadbu, 

 vylepovanie plagátov,  

  hlásenie v rozhlase. 

 

Výnosy z poskytovania služieb iným užívateľom využíva MsKS na skvalitnenie a rozšírenie 

svojej hlavnej činnosti. 
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2. ÚSEK EKONOMIKY A ROZPOČTU 
 

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove malo v roku 2017 plánovaný rozpočet príspevku: 

 

MsKS:  288 013,00 € 

ŠA:  145 880,00 € 

_______________________ 

Spolu:  425 112,00 € 
 

Konečný stanovený limit na rok 2017 bol: 
 

MsKS: bežný   261 068 € 

  

- z toho účelový príspevok:  14 500 € (Sabinovský jarmok) 

15 000 € (maľovanie a výpadok príjmov) 

12 000 € (výpadok trhov) 

11 728 € (nákup stolov a zhotovenie stánku) 

340 €        (úroky na kino - digitalizácia) 

 

  kapitálový  17 000 €    (splátka kino - digitalizácia) 

     9 945 €    (rekonštrukcia - okná KD Orkucany) 

 

ŠA:  bežný   139 380 € 

 

 

kapitálový  22 500 €   (rolba) 

     1 500 €   (tlaková nádrž) 

     5 000 €   (studne) 
     

 

PRÍJMY 
 

 Celkové príjmy organizácie v roku 2017 boli 720 496,95 € (z toho 719 053,85 € sú 

príjmy dosiahnuté v roku 2017 a 1 515,90 € sú prostriedky z minulých rokov), čo je 

oproti roku 2016 viac o 4 606,89 €. 

 

 Príjmy MsKS    406 603,54 € 

 Príjmy ŠA   312 377,51 € 

 

 Vlastné príjmy organizácie (za prenájom, služby, granty a iné príjmy) v roku 2017 boli 

262 660,85 €, čo je oproti roku 2016 o 11 213,28 menej. 
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VÝDAVKY 

 Celkové výdavky v roku 2017 boli vo výške 714 343,01 €, čo je oproti roku 2016 

o 1 411,95 € viac. 

Výdavky MsKS   435 931,14 € 

Výdavky ŠA    278 411,87 € 

 

Celkový rozdiel medzi príjmami a výdavkami organizácie je 6 153,94 € (stav bežného 

účtu k 31.12.2017 a stav pokladne k 31.12.2017). 

Komentár: 

ÚČTOVNÝ STAV: 

PRÍJMY ZA ÚČT. OBDOBIE 01/2017 – 12/2017:  719 053,85 € 

 

ZOSTATOK PROSTR. Z PREDCHÁDZ. ROKA :  + 1 515,90 € 

CELKOM PRÍJMY:      720 496,95 €  

 

VÝDAVKY ZA ÚČT. OBDOBIE  01/2017 – 12/2017 - /BEŽNÝ ROZPOČET/: 656 814,94 €   

VÝDAVKY ZA ÚČT.BDOBIE 01/2017 – 12/2017 - /KAPITÁLOVÝ ROZPOČET/:     57 528,07 € 

CELKOM VÝDAVKY:         714 343,01 € 

 

 

PRÍJMY – VÝDAVKY (ÚČTOVNÝ STAV): 720 496,95 € – 714 343,01 € = 6 153,94 € 

 

 

FINANČNÝ STAV:  

 

Finančné prostriedky: 

 

Stav bežného účtu k 31.12.2017:  3 591,85 € 

Stav bežného účtu SF k 31.12.2017:  2 720,32 € 

 

Ceniny – stravné lístky      302,40 € 

 

Stav pokladne k 31.12.2017:                         2 562,09 € 

 

SPOLU:                                                         9 176,66 €      

 

 

Pohľadávky organizácie k 31.12.2017:    13 531,94 € 

 

 Z toho pohľadávka v čiastke 1 493,73 € z roku 2008 je nevymožiteľná, dlhujúci - 

umelecká agentúra PantaRhei má pozastavenú činnosť, pohľadávka z roku 2012 firma Kveta 
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Prešov v sume 600,00 € je v likvidácii, pohľadávka z roku 2010 firma GAAD, s.r.o. Sabinov 

vo výške 1,31 €. 

 

Pohľadávka voči: 

 

SABYT v celkovej čiastke 42,15 € bola vysporiadaná dňa 12.1.2018 

WI-NET v čiastke 214,80 € bola vysporiadaná dňa 25.1.2018 

Hraško Jozef  v čiastke 137,83 € bola vysporiadaná dňa 12.1.2018 

imm v čiastke 5,70 € bola vysporiadaná dňa 16.1.2018 

Oravec Ján v čiastke 1,35 € bola vysporiadaná dňa 26.1.2018 

MIDAZ v čiastke 258,30 € bola vysporiadaná dňa 12.1.2018 

ÚPSVaR vo výške 8 931,46 € bola vysporiadaná v  januári a februári 2018 

Energyclub Bodnár v čiastke 859,81 € nebola vysporiadaná kvôli rekonštrukcii a dohode 

Lingua Poprad v čiastke 985,50 nebola vysporiadaná z dôvodu zrušenia firmy 

 

 

Dlhodobý hmotný majetok  

 V roku 2017 bol zaznamenaný nárast dlhodobého hmotného majetku v športovom 

areáli o 8 075,71 € - (2x studňa  2 812,78 € a 2 812,79 € ,  2x tlaková nádrž 1 225,07 €).  

 V MsKS v roku 2017 nebol zaznamenaný nárast dlhodobého hmotného majetku. 

 

Záväzky organizácie k 31.12.2017: 160 412,85 €  

 

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 89 931,56 € 

Ostatné transfery     11 980,65 € 

Dlhodobé záväzky (SF)      2 811,19 € 

Krátkodobé záväzky   

- dodávatelia       9 527,88 € 

- prijaté preddavky           78,50 € 

- nevyfakturované dodávky     1 265,13 € 

- zamestnanci     15 927,59 € 

- poisťovne       9 862,22 € 

- daňový úrad       1 749,71 € 

- iné záväzky                     278,42 € 

Bankové úvery a výpomoci (AF)   17 000,00 € 
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Krátkodobé záväzky z roku 2017, ktoré boli vysporiadané v januári 2018: 
 Zamestnanci    15 927,59 € 

Daňový úrad      1 683,73 € 

Sociálna a zdravotná poisťovňa    9 862,22 € 

Dodávatelia      3 952,88 € 

Nevyfakturované dodávky    1 265,13 €  

Iné záväzky          278,42 € 

 

Krátkodobé záväzky z roku 2017, ktoré boli vysporiadané vo februári  2018: 
Dodávatelia      1 875,-  € 

 

Krátkodobé záväzky z roku 2017, ktoré boli vysporiadané v marci  2018: 

Dodávatelia      1 875,-  € 

 

Krátkodobé záväzky z roku 2017, ktoré boli vysporiadané v apríli  2018: 

Dodávatelia      1 825,-  € 

 

 

Finančná výpomoc - úhrada v marci 2018: 

Úhrada záväzku voči AF                       17 000,00 € 

Daňový úrad               65,98 € 

 

Organizácia účtuje o nákladoch a výnosoch:  

celkové výnosy: 696 217,28 € 

celkové náklady: 695 378,74 €   

Rozdiel:     + 838,54 € 

 

Organizácia ukončila rok 2017 s čistým ziskom 

/celkové výnosy mínus celkové náklady po odpočítaní dane/: + 838,54 €.  

 

Z toho: 

Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti - predaj suvenírov v KIC – je 314,20 €,  

splatná daň z tohto príjmu je 65,98 € 

 

 

Výsledok hospodárenia  

 

Počiatočný stav účtu 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov  

k 1.1.2017 za  predchádzajúce roky bol  - 2 485,52 €,  zaúčtovanie hospodárskeho výsledku 

za rok 2016 v čiastke - 37 058,93 € = konečný stav účtu 428 za predchádzajúce roky 

k 31.12.2017 v čiastke  - 34 573,41 €.  

Hodnota zdrojov k 31.12.2017 je - 26 752,42 /účet rezervný fond v čiastke 7 820,99 € + 

zostatok účtu 428  HV minulých rokov v čiastke - 34 573,41 €/.  

Po zaúčtovaní zisku vo výške 838,54 bude stav účtu 428 vo výške - 33 734,87 € (D).  

Hodnota zdrojov sa k 31.3.2018 zvýši na  - 25 913,88 €.  
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3. PERSONÁLNA AGENDA 
 

V personálnej agende nedošlo v roku 2017 k zásadným zmenám a organizácia 

fungovala podľa organizačného poriadku zavedeného v roku 2016. Riaditeľke Mgr. Lucii 

Mihokovej sú od 1.4.2016 priamo podriadení dvaja zástupcovia, pre úsek kultúry Zuzana 

Hudáčová a pre športovú a rekreačnú činnosť Ing. Štefan Kušnír, ktorý je zároveň aj vedúcim 

pracovníkom športového areálu.  

Úsek kultúry je ďalej členený na samostatné podúseky, ktoré sú riadené vedúcimi 

zamestnancami. Vedúcim zamestnancom pre úsek kultúrno-výchovnej činnosti je Kvetoslava 

Baková, pre úsek údržby majetku Peter Eliáš, pre Kultúrne a informačné centrum Na korze 

Iveta Glazunová, pre Mestskú knižnicu Mária Janigová. Ekonomický úsek je priamo 

podriadený riaditeľke MsKS v Sabinove.   

Celkovo mala organizácia  počas roka 2017 uzatvorený  pracovný pomer s 21 stálymi 

zamestnancami, 10 ženami a 11 mužmi. Z celkového počtu 21 pracovníkov pracovalo 

v MsKS 15 zamestnancov, z toho boli 3 pracovníci na čiastočný pracovný úväzok a na ŠA 

bolo zamestnaných 6 stálych pracovníkov. Mzdová a personálna agenda a rovnako aj 

spracovanie štvrťročných uzávierok bolo v roku 2017 zabezpečené dodávateľským spôsobom. 

Pracovnoprávny vzťah uzatvorený formou dohôd vykonávalo v roku 2017  štyridsať 

štyri osôb, 21 žien a 23 mužov. Z toho v priebehu roka 9 ľudí v Ľudovej hudbe a FS 

Sabinovčan a DFS Sabiník, 1 krojárka,  3 administratíva, 6 hodnotenie recitátorských súťaží, 

1 vedenie súboru moderného tanca  Real Street. Vedením  FS  Sabinovčan bol aj v roku 2017 

poverený Štefan Foriš a vedením DFS Sabiník Natália Salanciová. Ľudovú hudbu 

Sabinovčanu vedie naďalej Ján Bak.  

V športovom areáli sme formou dohody zamestnávali 24 ľudí, z toho 10 plavčíkov, 

4 pokladníkov a asistentov pri atrakciách, 1 upratovačku, 8 strážnikov a 1 zdravotníka na 

podujatí.  

Prehľad jednotlivých druhov mzdových nákladov v roku 2017 a ich porovnanie 

s rokom 2016 uvádza Tab. č. 1. Priemerná mzda stálych pracovníkov v celej organizácii, 

napriek nárastu minimálnej mzdy a zvýšeniu mzdových taríf pracovníkov verejnej správy, 

paradoxne poklesla o 4,44 percenta a jej prehľad je uvedený v Tab. č. 2. Tento pokles bol 

spôsobený predovšetkým vyšším čerpaním práceneschopnosti u pracovníkov, ošetrovného,  

vyplatenými nižšími odmenami a zároveň vyšším počtom pracovníkov s nižším príjmom 
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v porovnaní s rokom 2016. K zníženiu priemernej mzdy prispela aj skutočnosť, že v roku 

2016, po kontrole Inšpektorátu práce Prešov, sme museli vyplatiť formou odmien či osobných 

príplatkov viacerým zamestnancom spätne vzájomne dohodnuté mzdové nároky. 

Okrem dohôd mimo pracovného pomeru malo MsKS uzatvorené počas roka 2017 

sedemdesiat štyri  zmlúv o umeleckom účinkovaní, a to celkovo so 40 osobami. 

Prostredníctvom týchto zmlúv sme personálne zabezpečovali moderátorov, scenáristov 

a choreografov jednotlivých podujatí, účinkujúcich na rôznych besedách, divadielkach, 

kurzoch spoločenského tanca, počas celotýždňového podujatia Dni mesta Sabinov ako aj chod 

MDH Sabinka. Celková suma vyplatená prostredníctvom týchto zmlúv činí 7 283,36 €. 

V spolupráci s ÚPSVaR sme od 2.5.2016 do 1.2.2017 zamestnávali  2 pracovníčky na 

pomocné práce v ŠA. Títo zamestnanci boli v pracovnom pomere s MsKS na základe dohody 

o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov 

vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa  § 54 ods.1 písm. a) zákona č. 

5/2004  Z.z.  o službách  zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov v rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie“. Celková 

preplatená suma pripadajúca na rok 2017 bola 545,87 €. 

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej 

zamestnanosti podľa § 50j Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá bola uzatvorená s 

ÚPSVaR nám umožnila zamestnať v období 1.6.2016 - 28.2.2017 dvoch pracovníkov v ŠA na 

pozíciách upratovačka a údržbár. Celková preplatená suma za dva mesiace roka 2017 je         

1 838,72 €. 

 V rámci rovnakého § 50j Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti sme 

vzhľadom na končiacu sa predchádzajúcu dohodu uzatvorili s ÚPSVaR novú dohodu na 

obdobie od 1.4.2017 do 31.12.2017 pre dve pozície - upratovača a údržbára ŠA. Celková 

preplatená suma  predstavuje pre rok 2017  6 661,72 €. 

 V spolupráci s ÚPSVaR sme zamestnávali aj dve vrátničky v MsKS, a to jednu 

v období od 1.1.2017 do 30.9.2017 a druhú od 1.7.2017  do 31.3.2018.  Títo zamestnanci boli  

v pracovnom pomere s MsKS opätovne na základe dohody s ÚPSVaR uzatvorenej podľa       

§ 50j Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, čo nám umožnilo získať preplatenie 

finančných prostriedkov za rok 2017 vo výške 7 138,50 €. 
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Na obdobie od 3.4.2017 do 2.1.2018 sme na základe dohody o poskytnutí  finančného 

príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom 

zamestnaní podľa § 51a Zákona č.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu „Úspešne na 

trhu práce“ zamestnali dvoch pracovníkov v Mestskej knižnici v Sabinove na pozícii 

knihovník. Celková preplatená suma z tohto projektu predstavovala v roku 2017  4 214,73 €. 

Od prvého júna  2017 pribudlo do pracovného pomeru 5 zamestnankýň, z toho 1 

administratívna pracovníčka v MsKS, 1 krojárka a 1 administratívna pracovníčka v Kultúrno 

informačnom centre Na korze a 2 pomocné pracovníčky v ŠA. Títo zamestnanci boli 

v pracovnom pomere s MsKS na základe dohody s ÚPSVaR o poskytnutí príspevku na 

podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených 

oblastiach verejného zamestnávania podľa  § 54 ods.1 písm. a) zákona  č. 5/2004  Z.z.  

o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“ - Aktivita č. 3“. Projekt trvá do 

31.5.2018, z toho suma preplatená za rok 2017 predstavuje 20 487,04 €. 

V rámci rovnakého projektu sme zamestnali na obdobie od 1.8.2017 do 31.7.2018 ešte 

jedného pomocného pracovníka v ŠA. Preplatená suma pripadajúca na rok 2017 je 2 948,62 €. 

Celková úspora z týchto projektov predstavuje v roku 2017  43 835,20 €. Ako vyplýva 

z Tab. č. 4, príspevok z ÚPSVaR nám v priemere pokryje 76,4 percenta z celkovej ceny 

práce. Po započítaní ďalších dodatočných nákladov, ktoré nám vznikajú pri zamestnávaní 

pracovníkov, predovšetkým sa jedná o tvorbu sociálneho fondu a stravného, percento 

príspevku predstavuje v priemere 71,7  z celkových osobných nákladov na zamestnanca.  

Aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. 

o službách zamestnanosti vykonávalo v MsKS dvanásť uchádzačov o zamestnanie. Celková 

suma tohto projektu je v roku 2017   8 914,98 €. 

Formou dobrovoľníckej činnosti na základe dohody MsKS s ÚPSVaR uzatvorenej 

podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonávalo aktivačnú činnosť v MsKS počas roka 

2017 priemerne 17,5  pracovníka mesačne. Celková suma tohto projektu je  26 544,32 €. 

Aktivačnú činnosť na základe dohody MsKS s ÚPSVaR uzatvorenej podľa § 10 ods. 

3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení 

vykonávali v MsKS počas roka 2017 2 uchádzači o zamestnanie. Celková suma tohto 

projektu je  123,20 €. 
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V roku 2017 sme nezamestnávali uchádzača o zamestnanie na absolventskú prax.  

Pomoc zo strany ÚPSVaR formou schválených projektov a ostatných nástrojov na 

trhu práce hodnotíme vysoko pozitívne. Uchádzači o zamestnanie a zamestnanci, ktorí 

pracujú v MsKS vďaka podpore projektu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 

významne pomôžu pri chode inštitúcie. Sú nápomocní pri organizovaní jednotlivých podujatí, 

vykonávajú práce ako strážnici, vrátničky, informátorky a upratovačky.  

Celková úspora mzdových prostriedkov vyplývajúca zo spolupráce medzi  

ÚPSVaR a MsKS v Sabinove v roku 2017 predstavuje 79 417,70 €, z toho  35 582,50 € 

bolo vyplatených priamo ÚPSVaR jednotlivým pracovníkom formou rôznych štátnych 

dávok  a  príspevok  43 835,20 € bol preplatený MsKS v rámci projektov podľa § 50j, § 

51a a § 54 Zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, uzatvorených  medzi 

ÚPSVaR a MsKS v Sabinove (Tab. č. 3). 

V prípade zlepšenia finančnej situácie MsKS by pre budúcnosť bolo potrebné riešiť 

strážnu službu v športovom areáli formou riadneho zamestnaneckého pomeru. Jedného 

pomocného pracovníka by bolo potrebné zamestnať aj pre KIC Na korze vzhľadom na 

skutočnosť, že je tam zamestnaná iba jedna stála  pracovníčka, ktorá musí zabezpečovať chod 

samotného KIC Na korze, Múzea bašta a zároveň organizačne zabezpečovať aj podujatia 

v koncertnej sále.  

Porovnanie miezd za rok 2017 s rokom 2016 prikladáme v nasledujúcich  

tabuľkách: 

Mzdové náklady zamestnancov MsKS a ŠA vyplatené v roku 2016 a v roku 2017. 

Tab. č. 1 

  MsKS ŠA SPOLU 

  2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Tarifné platy 90 139,83 96 163,73 46 037,38 46 469,56 136 177,21 142 633,29 

Príplatky 28 576,14 29 495,51 21 975,91 23 402,08 50 552,05 52 897,59 

Odmeny 8 358,61 6 947,13 2 480,00 2 574,53 10 838,61 9 521,66 

Nemocenské 570,91 964,46 319,41 380,30 890,32 1 344,76 

Odstupné, Odchodné 0,00 490,00 0,00 0,00 0,00 490,00 

Mzdy spolu 127 645,49 134 060,83 70 812,70 72 826,47 198 458,19 206 887,30 

Dohody 18 954,53 18 110,70 9 595,69 14 830,75 28 550,22 32 941,45 

Odvody 49 552,98 51 567,20 25 166,49 26 645,20 74 719,47 78 212,40 

Stravovanie, Tvorba SF 8 338,29 8 744,72 5 359,62 5 555,69 13 697,91 14 300,41 

Celkové osobné náklady 204 491,29 212 483,45 110 934,50 119 858,11 315 425,79 332 341,56 
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Priemerná mzda zamestnancov v roku 2016 a porovnanie s rokom 2017. 

Tab. č. 2 

  MsKS ŠA Celá organizácia  

Priemerná hrubá mzda 2016 708,10 776,43 731,37 

Priemerná hrubá mzda 2017 674,80 754,33 698,90 

Priemerná hrubá mzda rádového zamestnanca 2016 674,67 728,47 691,89 

Priemerná hrubá mzda rádového zamestnanca 2017 670,91 700,11 679,11 

 

 

 

 

 

Úspora mzdových prostriedkov vyplývajúca zo spolupráce medzi ÚPSVaR a MsKS 

prostredníctvom projektov podľa § 50j, § 51a a § 54 Zákona č.5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti v platnom znení v roku 2016 a v roku 2017. 

Tab. č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MsKS ŠA SPOLU 

  2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Mzdy spolu  127 645,50 134 060,83 70 812,70 72 826,47 198 458,19 206 887,30 

Príspevok z UPSVaR  § 

50j, § 54, § 51a 
28 548,53 17 489,24 12 216,97 14 933,24 40 765,50 32 422,49 

Mzdy bez príspevku z 

UPSVaR 
99 096,97 116 571,59 58 595,73 57 893,23 157 692,69 174 464,81 

Odvody spolu  45 240,83 46 703,79 24 623,58 24 974,05 69 864,41 71 677,84 

Príspevok z UPSVaR  § 

50j, § 54, § 51a 
9 991,98 6 156,21 4 275,94 5 256,50 14 267,92 11 412,71 

Odvody bez príspevku 

z UPSVaR 
35 248,85 40 547,58 20 347,64 19 717,55 55 596,49 60 265,13 

Celková cena práce  172 886,33 180 764,62 95 436,28 97 800,52 268 322,60 278 565,14 

Príspevok z UPSVaR  § 

50j, § 54, § 51a 
38 540,51 23 645,45 16 492,91 20 189,75 55 033,42 43 835,20 

Celková cena práce bez 

príspevku   z UPSVaR 
134 345,82 157 119,17 78 943,37 77 610,77 213 289,18 234 729,94 
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Prehľad jednotlivých projektov podľa § 50j,  51a a § 54 Zákona č.5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti v platnom znení v roku 2017 a percento preplatenia nákladov z príspevku 

UPSVaR. 

                                                                                                                            Tab. č. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paragraf 

zákona 

č.  

5/2004   od  do  

P
o

č
et

 

p
ra

co
v
n

ík
o

v
  

Dĺžka  

trvania 

zamestnania 

v mesiacoch 

roka 2017 

Suma 

príspevku  

pripadajúca  

na rok 2017 

Celková 

cena práce 

Percento 

príspevku      

z ceny 

práce SF Stravné 

Spolu 

osobné 

náklady 

Percento 

príspevku     

z 

celkových 

osobných 

nákladov 

§ 54  2.5.2016 1.2.2017 2 1 545,87 616,93 88,5 4,29 33,44 654,66 83,4 

§ 50j 1.6.2016 28.2.2017 2 2 1 838,72 2 739,80 67,1 18,67 152,57 2 911,04 63,2 

§ 50j 1.1.2017 30.9.2017 1 9 4 283,10 6 056,56 70,7 39,51 349,03 6 445,10 66,5 

§ 50j 1.4.2017 31.12.2017 2 9 6 661,72 9 462,92 70,4 63,11 558,03 10 084,06 66,1 

§ 51a  3.4.2017 2.1.2018 2 9 4 214,73 8 002,45 52,7 53,34 372,02 8 427,81 50,0 

§ 50j 1.7.2017 31.3.2018 1 6 2 855,40 3 781,96 75,5 25,21 261,25 4 068,42 70,2 

§ 54  1.6.2017 1.5.2018 5 7 20 487,04 23 441,99 87,4 158,84 1 394,03 24 994,86 82,0 

§ 54  1.8.2017 31.7.2018 1 5 2 948,62 3 299,46 89,4 22,01 213,18 3 534,65 83,4 

Spolu     16 48 43 835,20 57 402,07 76,4 384,97 3 333,55 61 120,59 71,7 
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4. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE A VEREJNO - OBCHODNÉ SÚŤAŽE 

 

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 

v zmysle § 117  a § 5 ods. 4 ZVO ( bežne a nie bežne dostupné ) platné finančné limity 

 od 18.04.2016 

 

 

Por. 

číslo 
Predmet zákazky 

 

Hodnota 

Zákazky 

v € 

bez DPH 

 

Identifikácia úspešného uchádzača 

(obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, 

IČO) 

 

1. 

Dodávka  plynu do 

rolby na  

Zimnom štadióne 

2 985,00 € 
PROBUGAS a.s., Miletičova 23,  

821 09 Bratislava, IČO 47 695 421 

2. 
Grafické, fotografické 

a marketingové služby 
3 600,00 € 

Diamond Art s.r.o., 17. novembra 618/71 

083 01 Sabinov, IČO 47 591 161 

3. 

Nákup pohonných hmôt 

a mazív pre Mestské 

kultúrne stredisko  

v Sabinove a Športový 

areál 

2 166,67 € 
AVOMI, s.r.o. Matice slovenskej 605/20 

083 01 Sabinov, IČO 31 719 929 

4. 

Zabezpečenie 

stravovania  formou 

stravných poukážok pre 

MsKS v Sabinove 

43 200,00 € 

DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. 

Kálov 356, 

010 01 Žilina, IČO 36 391 000 

5. 

Čistiace prostriedky pre 

Mestské kultúrne 

stredisko v Sabinove 

a Športový areál  

2 378,90 € 

Mária Kapallová KAPAP 

Záhradná 2555/5 

080 06 Ľubotice, IČO 33 952 264 

6. 

Kancelárske potreby 

pre Mestské kultúrne 

stredisko v Sabinove 

a Športový areál 

1 447,60 € 

Mária Kapallová KAPAP 

Záhradná 2555/5 

080 06 Ľubotice, IČO 33 952 264 

7. 

Pódium a prestrešenie 

pódia na kultúrne 

podujatia pre MsKS v 

Sabinove 

5 978,00 € 

((e)) s.r.o. 

A. Medňanského 50 

036 08 Martin, IČO 47 121 203 

 

8. 

Ozvučovacie 

a osvetľovacie služby 

pre MsKS v Sabinove 

4 700,00 € 

Filma, s.r.o. 

Jarková 77, 

080 01 Prešov, IČO 45 411 131 

 

9. 

Dodávka a montáž 

plastových okien 

a plastových dverí pre 

KD Orkucany 

9 944,96 € 

Jozef Vranko 

Komenského 19 

083 01 Sabinov, IČO 43 261 795 
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Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 

v zmysle § 117  a § 5 ods. 4 ZVO ( bežne a nie bežne dostupné ) platné finančné limity 

 od 01.06.2017 

 

 

 

 

V priebehu roka 2017 prebehli tieto verejné – obchodné súťaže: 

 

Por.  

číslo 

Predmet nájmu Identifikácia úspešného uchádzača 

(obchodné meno, sídlo/miesto podnikanie, IČO 

a využitie priestorov) 

1. 

Nebytové priestory nachádzajúce 

sa v budove  MsKS   

 

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 

37 Bratislava 

výmera plochy:125,69 m2 

výška nájmu: mesačne 596,16 € 

celkové nájomné za 3 mesiace: 1 788,49 € 

doba nájmu: od 01.04.2017 do 31.06.2017 

účel nájmu: finančné služby 

2. 

Časť pozemku – plocha pre 

umiestnenie predajného stánku v 

areáli Mestského kúpaliska 

Sabinov 

Matúš Andreja, Dubovica 115, 082 71 Lipany, 

IČO: 47690283 

výmera plochy: 45 m2 

výška nájmu:12,50 €/m2 

výška nájmu za mesiac: 562,50 € 

doba nájmu: od 01.06.2017 do 15.09.2017 

účel nájmu: umiestnenie a prevádzkovanie stánku 

na sezónny predaj tovarov a služieb návštevníkom 

Mestského kúpaliska 

10. 

Materiál na opravu 

a údržbu pre Mestské 

kultúrne stredisko 

v Sabinove a ŠA 

3 890,38 € 

Jozef Kropiľák 

Hviezdoslavova 10 

083 01 Sabinov, IČO 40 289 923 

11. 

Dezinfekcia bazénovej 

vody na kúpalisku- 

chlórnan sodný 

a kyselina 

chlorovodíková 

2 875,50 € 

DONAUCHEM, s.r.o., Trnavská cesta 82/A, 

821 02 Bratislava, IČO 31 359 248 

 

 

1. 

Heterogénna vinylová 

PVC podlaha pre 

mestskú knižnicu 

  3 765,00 € 

HELIOTRONIK, spol. s.r.o. 

Zlatobanská 16 

080 01 Prešov, IČO 36 493 333 

2. 
Spravodajca mesta 

Sabinov 
15 290,00 € 

ADIN s.r.o. 

Dubová 2 

080 01 Prešov, IČO 36 490 121 
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3. 

Časť futbalového štadióna –

priestory na 1. poschodí 

futbalového štadiónu 

Kristián Gajdoš SINAI BAR 

Hermanovce 216, 082 35 Hermanovce 

IČO: 43055290  

výmera pozemku: 21 m2 

výška nájmu: cena za celú dobu nájmu            

101,60 €, celková cena nájmu bola prepočítaná 

alikvotne k časovej dobe využitia prenajatých 

priestorov počas futbalových zápasov 

doba nájmu: od 31.3.2017 do 30.11.2017 (prvá 

časť nájmu) a od 15.3.2018 do 30.11.2018 (druhá 

časť nájmu) 

účel nájmu: poskytovanie pohostinských služieb 

návštevníkom futbalového štadióna počas 

futbalových zápasov 

 

4. 
Časť pozemku nachádzajúcich sa 

v areáli zimného štadióna 

HK Sabinov, o.z. 

Jarková 60,  083 01 Sabinov  

IČO:42090351 

výmera plochy: 9 m2 

výška nájmu: mesačne 3,04 €/m2    

celkové nájomné za dobu nájmu: 205,20 € 

doba nájmu: 16.09.2017 do 30.04.2018 

účel nájmu: poskytovanie občerstvovacích služieb 

počas hokejových majstrovských zápasov 

a verejného korčuľovania, pričom nájomca je 

oprávnený na predmete nájmu umiestniť predajný 

stánok 

5. 

Nebytové priestory v budove 

bufetu kúpaliska v Športovom 

areáli na Ul. Levočská č. 1 

(Bistro na móle) 

MIDAZ, s.r.o, Ovocinárska 1, 083 01 Sabinov, 

IČO: 47575794 

výmera plochy: 74,96 m2 

celkové nájomné za rok: 3 100 € 

doba nájmu: 02.11.2017 do 30.09.2019 

účel nájmu: občerstvovacie služby pre 

návštevníkov Športového areálu 

6. 

Časť pozemku nachádzajúcich sa v 

areáli Zimného štadióna 

Plocha č. 1: 

(plocha pri EKONOMATE o 

rozlohe 2 x 1m v areáli) 

 

 

ASO Vending, Poľná 125, 974 05 Banská 

Bystrica,  

IČO: 32016247 

výmera plochy: 2 m2 

výška nájmu mesačne: 70 € 

doba nájmu: od 15.10.2017 do 30.04.2018 

účel nájmu: poskytovanie občerstvovacích 

služieb: umiestnenie a prevádzkovanie  automatu 

na teplé nápoje návštevníkom Zimného štadióna 
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7. 

Časť pozemku nachádzajúcich sa v 

areáli Zimného štadióna 

Plocha č. 2: 

(plocha pri bufete) 

Kristián Gajdoš SINAI BAR 

Hermanovce 216, 082 35 Hermanovce 

IČO: 43055290 

výmera plochy: 2 m2 

výška nájmu: 25 €/m2 

celkové nájomné za dobu nájmu: 40,03 € 

doba nájmu: 15.10.2017 do 30.04.2018 

účel nájmu: umiestnenie a prevádzkovanie 

automatu na predaj tovarov (cukrovinky, nápoje 

a sladkosti) návštevníkom zimného štadióna 

8. 

 

Plocha v priestore objektu MsKS 

na prvom poschodí 

Pavol Šimon – POPCORN.SK, M. Benku 1, 080 

01 Prešov, IČO: 50121642 

výmera plochy: 2 m2 

celkové nájomné za dobu nájmu: 106,22 € 

doba nájmu: 02.01.2018 do 02.01.2019 

účel nájmu: umiestnenie a prevádzkovanie 

zariadenia za účelom predaja popcornu, 

cukroviniek a nápojov 

  

 

 

Vzhľadom na začiatok rekonštrukčných prác na budove MsKS sa priestory na prízemí 

budovy po skončení nájmu Slovenskej sporiteľne od júla ďalej neprenajímali – priestory boli 

využívané na uskladnenie stavebného materiálu a tiež vecí stavebných robotníkov. Postupom 

rekonštrukčných prác MsKS muselo obmedziť aj niektorých nájomcov vo svojich 

činnostiach, čo sa následne prejavilo aj výpadkom príjmov z dlhodobých nájmov. Od augusta 

má pozastavenú činnosť nájomca A. Bodnár, vzhľadom na to, že práce v týchto priestoroch 

ešte nie sú ukončené. Obmedzenia sa týkali aj reštaurácie, ktorá mala obmedzenú činnosť 

v decembri, stolárskej dielne, ktorá mala obmedzenú činnosť v mesiacoch október až 

december.  MsKS preto muselo pristúpiť k úpravám výšky nájmu, resp. úplnému 

pozastaveniu príjmov za obsadenie týchto priestorov.  Výpadky príjmov z nájmov boli MsKS 

refundované z rozpočtu mesta.  
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5.  ZÁUJMOVO-UMELECKÁ ČINNOSŤ V MsKS 

 

 

I. Kultúrne poukazy 

Mestské kultúrne stredisko  získalo v roku 2017 grant od MK SR pre kultúrne poukazy 

(KP) vo výške 3 741 €.  KP boli použité na vstupné na divadelné a folklórne vystúpenia a tiež 

ako vstupné do kina, Múzea bašta a ako príspevok účastníkov na tvorivých dielňach.  

 

 

KULTÚRNE POUKAZY: 3 741 € 

 

Z toho: 

Programy 2 824     

Kino 569      

KC Na korze tvorivé dielne 248  

KC Na korze expozícia                          100       

.  

 

 

II. Súbory a záujmové kolektívy 

V roku 2017 v MsKS pracovali tieto záujmové kolektívy: 

     

 

FS  SABINOVČAN  46  členov 

Vedúci: Štefan Foriš 

Súbor absolvoval 23 vystúpení. Zúčastnil sa festivalov v rámci Slovenska /Európske ľudové 

remeslo -  Medzinárodný festival ľudových remesiel a kultúry Kežmarok,  zahraničie – Poľsko 

Medzinárodný festival  „Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata.” 

Účasť na Tanečných konfrontáciách v Prešove - postup na kraj. Na kraji vo Vranove nad Topľou 

sa umiestnili v bronzovom pásme.  

Doma  FS Sabinovčan vystupuje  skoro na každom podujatí organizovanom MsKS.  

 

SPEVÁCKA SKUPINA  10 členov 

Vedúca: Tamara Tomašková 

Sú súčasťou FS Sabinovčan a majú spoločné vystúpenia. Naviac účinkovali na Vianočnom 

koledovaní. 

Speváčky sa zúčastnili na Makovickej strune a získali  zlaté pásmo. 
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ĽUDOVÁ HUDBA SABINOVČAN  7 členov 

Vedúci: Mgr. Ján Bak 

Doprevádza  speváčky, FS Sabinovčan a FS-V Sabinovčan  na všetkých 

vystúpeniach. 

 

FS – SABINOVČAN - VYTRVALCI  17 členov 

Vedúci: Ladislav Trojanovič 

Zúčastňovali sa vystúpení s FS Sabinovčan. 

 

DFS SABINÍK  

Vedúca: Mgr. Natália Salanciová            73 členov 

Súbor absolvoval 22 vystúpení v Sabinove a v okolitých obciach. Zahraničie: Srbsko –

Kovačica. 

V marci sa súbor zúčastnil Kreácií detského folklóru v Lipanoch a získal  zlaté pásmo 

 

MDH SABINKA  12 členov 

Vedúci: Peter Talarovič 

Absolvovala 9 vystúpení: 3x Kladenie vencov, Pamiatka zosnulých, Fašiangy, Stavame mi 

maje, Sabinovský jarmok, Jesenný kultúrny festival, Medzinárodný festival dychových 

hudieb – Prešov. 

 

REAL STREET – MODERNÝ TANEC  23 členov 

Vedúca: Martina Hrabčáková 

Absolvoval 10 vystúpení. 

 

DIVADELNÝ SÚBOR SOS 

Zo zdravotných dôvodov viacerých členov súboru nenacvičil žiadnu divadelnú hru.                    

 

 

III. Kultúrno-spoločenská činnosť 

Akcie vlastné: 35  programov a dovezených 41 programov.   

Z toho vyberáme najväčšie: 

1. Novoročný koncert Spasiteľ sa rodí – MsKS, rímskokatolícka  a pravoslávna 

cirkev 
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2. Trojkráľová diskotéka 

3. Fašiangy v Sabinove so zabíjačkovými špecialitami a s kultúrnym programom FS 

Sabinovčan a MDH Sabinka, súčasťou bola Maškaráda mestom - DFS Sabiník, FS 

Sabinovčan, FS Sabinovčan – vytrvalci. 

4. 23. karneval na ľade pre deti aj dospelých 

5. Valentínska súťaž – „Máme záujem – manželia „ a „ Máme záujem partneri“ 

6. MDŽ so ZO a OO Úniou žien v Sabinove.  

7. Nezabúdame  - diskusia k výročiu transportu židovského obyvateľstva 

8. Deň učiteľov  - oceňovanie učiteľov primátorom mesta 

Hosť programu: skupina Lívia a Igor. 

9. Oceňovanie najlepších športovcov za rok  2016 

Hosť programu: Lívia a Igor. 

10. Rómsky talent - prehliadka rómskych talentov sabinovských škôl 

11. PREDNÁŠKA + BESEDA - Ukončenie 2. sv. vojny so zameraním na vojnovú 

históriu regiónu mesta Sabinov 

/doc.PhDr. Jozef Bystrický CSc. Vojenský historický ústav/- prednáška + beseda 

12. Záverečný večierok KST 

13. Míľa pre mamu  - tohto roku bolo zamerané na ľudové rozprávky – Divadlo Halabala 

pri KC Na korze v Sabinove. 

14. „Stavame mi maje“ – na námestí s DFS Sabiník, SZUŠ Šarišské Michaľany, FS            

Sabinovčan s FS - vytrvalci  a MDH Sabinka 

15. Deň matiek – DFS Sabiník, recitátori MŠ, ZUŠ, Anna Poráčová  

16. Kajúca tryzna – Organizovalo mesto Sabinov v spolupráci s jednotlivými 

farskými spoločenstvami 

17. Deň detí – bol plný hier a atrakcií s programom Haliganda z Košíc pre MŠ 

v Sabinove. Prehliadka motorových vozidiel zásahových zložiek /požiarnici 

a policajti/ a ukážka výcviku psov. 

18. Kultúrne leto: 

2.7.     DFS Sabiník, FS Sabinovčan, FS – V Sabinovčan 
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9.7.     Lívia a Igor – spevácke duo 

23.7.   FOR – dychový orchester  Bratislava 

29.7.   Sabinovský happening 

6.8.     Mladý umelci Sabinova 

13.8.   MDH Sabinka 

20.8.   Žabia princezná  - divadlo Portál PO 

19. Jesenný kultúrny festival  

V kultúrnom programe vystúpili: mažoretky Tedasky, MŠ 9. mája, MŠ Švermova, MŠ 

17. novembra, ZŠ 17. novembra,  MDH Sabinka a DH Nestor Prešov, Komunitné 

centrum Sabinov, DFS Sabiník, FS Sabinovčan, FS Sabinovčan – vytrvalci, SS 

Jonatanka, ZUŠ v Sabinove, Real street Karate Klub Katsudo, SB Duo Sabinov, DJ 

Marchelo - Pastyrčák, ĽH Kanuščákovci.. Svoje kuchárske umenie a špeciality 

predstavili školské jedálne ZŠ, Jednota dôchodcov  a Senior klub, Poľovnícke 

združenie a Rybársky zväz.  

Pre deti sme pripravili atrakcie – nafukovací hrad, drevený kolotoč, maľovanie na 

tvár, súťaže, ktoré pripravili sabinovskí skauti. Bola tam aj výstava zaváranín, ovocia   

a zeleniny, výstava drobnochovu a včelích produktov. 

20. 47. Medzinárodný organový festival Ivana Sokola  -  hosť Christian Schmitt – 

Nemecko 

21. XXI. Sabinovský slávik – okresná prehliadka žiakov ZŠ s ĽH Sabinovčan.  

Hosť: Vierka Horňáková 

22. Rocková beermovka  7 /spoluorganizátor/ Účinkujúci: ANTHOLOGY -  Nižná, 

NEW VILLAGE GANG – Nová Dedinka, THEATRUM MUSICA – Prešov, SLIGHT 

LIE – Prešov, ETTERNA – Prešov 

23. Bl. P.P. GOJDIČ - MsKS a Greckokatolícka farnosť v Sabinove pripravili  program 

spojený s výstavou     o bl. P.P.Gojdičovi pri príležitosti 100. výročia jeho pôsobenia 

v Sabinove. 

24. 5x Mikulášske slávnosti – O rozkýchanom Mikulášovi program pre deti  

- v spolupráci so ZUŠ v Sabinove 

25. Rozsvietenie stromčeka s kultúrnym programom ZUŠ v Sabinove                                                                           
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26. 19.12. – 20.12. Vianočné koledovanie v meste    

Účinkovali: Tedasky, MŠ 9. mája, MŠ Švermova, MŠ 17. novembra, ZŠ 

Komenského, ZŠ 17. novembra, Súkromná ZŠ, CZŠ sv. Jána Krstiteľa, ZUŠ 

v Sabinove, DFS Sabiník, FS Sabinovčan, SS Ňaršanka   

Výťažok z predaja primátorského vianočného punču bol odovzdaný rodine Smrekovej. 

 

 

Dni Sabinova 2017 

 

11. jún 2017  (nedeľa) 

REVÍZOR  -  Najslávnejšia komédia Nikolaja Vasilieviča Gogoľa, DJZ PO 

kinosála MsKS   

14. jún 2017 (streda) 

GALAVEČER SPOJENÝ S UDEĽOVANÍM CENY MESTA SABINOV A CENY 

PRIMÁTORA MESTA SABINOV  

kinosála MsKS 

účinkovali:: ZUŠ Sabinov, Monika Kandráčová s ĽH Kanuščákovci, FS Sabinovčan, tureckí 

hudobníci  

 

45. SABINOVSKÝ JARMOK 

 

jarmočné pódium pri Úrade práce v Sabinove 

 

15. jún 2017 štvrtok 

HLAS CIGÁNSKEHO SRDCA -  XIV. RÓMSKY FESTIVAL 

účinkovali: MŠ Severná, ZŠ 17. novembra, ZŠ Komenského,  Spojená škola  v Sabinove, 

Komunitné centrá: Veľký Šariš (Romale Jile), Sabinov, Prešov,  

15. jún 2017 štvrtok 

45. SABINOVSKÝ JARMOK  

-otvorenie jarmoku s Piper Jančom a primátorom mesta, historický šerm  

účinkovali: šermiarska skupina SARUS 

PREZENTÁCIA ŠKÔL A KRÚŽKOV 

účinkovali:  Mažoretky Tedasky, MŠ a ZŠ zo Sabinova: MŠ Švermova, MŠ 17. novembra, 

MŠ 9. mája, MŠ Jarková, ZŠ 17. novembra, ZŠ Komenského, CZŠ sv. Jána Krstiteľa, 

Súkromná základná škola, ZUŠ Sabinov, Súkromná ZUŠ Šarišské Michaľany, CVČ Radosť 

Sabinov:  Karate klub Sabinov a Karate Klub Katsudo a Gymnastky,  Real Street  pri MsKS 
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Sabinov, MDH Sabinka 

16.jún 2017 (piatok) 

NA JURMAKU V SOBINOVE 

- folklórny festival 

účinkovali: Škola ľudového tanca Miroslava Fabiána – Sabinov, DFS Sabiník - Sabinov, 

DFS Havrančatá- Ľutina, DFS  Ľutinka - Ľutina,  spevácke skupiny:  Jonatanka - Sabinov, 

Tarnavčan - Trnava pri Laborci, Jablonka  - Pečovská Nová Ves, FS z Turecka, FS 

Sabinovčan, FS Sabinovačan – vytrvalci, Veronika Rabada (košická speváčka) 

ŽREBOVANIE TOMBOLY 

17. jún 2017 (sobota) 

SABINOV SA BAVÍ 

účinkovali: JANAIS, JUNGLE LABEL, LINA MAYER, POLEMIC 

 

 

IV. Programy pre dospelých, deti  a programy organizované pre školy 

 

Rok 2017                                                                                                                       rok 2016 

54 

celovečerných koncertov a zábavných programov a posedení 

(napr.: Deň učiteľov, Vyhlásenie najlepších športovcov roka, Deň 

matiek, Deň detí, Jesenný kultúrny festival, Duo 

Jamaha,  Rozsvietenie jedličky, Nedvědovci, Organový koncert, Dni 

Sabinova a Sabinovský jarmok, Koncert Mira Jaroša) 

48 

13 
súťaží festivalov a prehliadok 

(napr.: Karneval na ľade, Rómsky talent, Sabinovský slávik, Rómsky 

festival, Folklórny festival, Rocková beermovka) 

14 

5 
divadelných predstavení  

(napr.: 2 x Divadelné centrum Martin pre školy, DJZ PO Revízor,  

Portál PO, Žabia princezná,  Divadlo pre SZŠ) 

9 

10 
výchovných koncertov  

(napr.: Len tak si spievame - ZUŠ 5x, Fíha tralala, 2x Svet okolo nás) 
11 

22 

iné  

(napr.: 3x Pietny akt kladenia vencov, Fašiangová maškaráda mestom, 

včelári, rybársky zväz,  Slávnostné akadémie škôl a ich generálky, 

posedenia fašiangové a Jednota a Klub dôchodcov + objednávky) 

24 

 

Pokles programov súvisel  s rekonštrukciou MsKS od septembra, napriek tomu niektoré 

podujatia, ktoré neboli náročné na priestor boli prenesené do koncertnej sály Kultúrneho 

centra. 
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Skúšky  

DFS Sabiník   3x týždenne & pred vystúpeniami 

FS Sabinovčan 2x týždenne & pred vystúpeniami   

FS Sabinovčan - vytrvalci 1x týždenne & pred vystúpeniami 

Speváčky SF Sabinovčan  2x týždenne & pred vystúpeniami 

ĽH Sabinovčan 1x týždenne & pred vystúpeniami 

MDH Sabinka  1x týždenne & pred vystúpeniami 

Real street 2x týždenne & pred vystúpeniami 

 

 

ZDRAVOTNÉ A KONDIČNÉ CVIČENIA 

 

Reggaeton – 11 stretnutí - navštívilo 61 účastníčok 

Pilates – 36 stretnutí - navštívilo 456 účastníčok   

Kalanetika – 39 stretnutí  - navštívilo 574 účastníčok 

Pilates seniori – 22 stretnutí - navštívilo 220 účastníčok 
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6. ZÁUJMOVO-UMELECKÁ ČINNOSŤ  

V KC NA KORZE 

 

 

            V priestoroch kultúrneho centra Na korze (Námestie slobody č. 100) sa na prízemí 

nachádza viacúčelová koncertná sála, v ktorej sa konajú komorné koncerty, výstavy, 

prezentácie MŠ, ZŠ a SŠ, rôzne edukačné a kultúrne aktivity pre deti, mládež aj dospelých 

ako aj stretnutia miestnych organizácií.    

 

VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ: 

V koncertnej sále v tomto roku vystavovali výtvarníci, fotografi, remeselníci, študenti, 

deti z MŠ a žiaci ZŠ zo Sabinova, Prešova a poľských miest Varšavy a Sanoku. Počas celého 

roka si mohli návštevníci pozrieť 12 výstav. Zaujímavá bola výstava venovaná životu a práci 

bl. P. P. GOJDIČA pri príležitosti 100. výročia jeho pôsobenia v Sabinove. Za zmienku stojí 

výstava výtvarných prác autistickej výtvarníčky z Prešova, ako aj výstava prác vytvorených 

technikou enkaustiky, či farebná výstava živých gladiol. Obľúbené a najviac navštevované 

boli výstavy remeselných výrobkov. Tieto boli spojené s tvorivými dielňami, na ktorých si  

záujemcovia mohli pod dohľadom zručných remeselníkov vyskúšať rôzne tradičné aj 

netradičné techniky.   

Výstavy si prezrelo 4 906 návštevníkov zo Sabinova a okolia, turistov zo 

Slovenska aj zahraničia (v roku 2016 to bolo 3 400).  

 

ZÁUJMOVO-TVORIVÁ OBLASŤ: 

 

I. TVORIVÉ DIELNE 

Vo výstavných priestoroch koncertnej sály sa pripravovali a realizovali tvorivé 

aktivity pre záujemcov všetkých vekových kategórií. V KC Na korze sa stretávali deti MŠ, 

žiaci ZŠ, školské kluby zo Sabinova a okolia, mamičky s deťmi aj seniori. Prevažná väčšina 

tvorivých dielní bola zameraná na tradičné, ale záujem bol aj o moderné techniky.  

 Už jedenásty rok sa tu pravidelne 2x mesačne stretávali tvorivé ženy a ich deti 

v KORZO KLUBE, tvorivej dielni pre verejnosť, kde sa učili  rôzne remeselné techniky.  

Činnosť klubu bola zameraná na voľno-časové tvorivé aktivity. Klub navštevovalo 14 žien 

rôznych vekových kategórií, niektoré so svojimi deťmi, prípadne vnúčatami. Stretávali sa 

v poobedňajších hodinách a priebežne ho navštevovali aj nečlenovia, nakoľko jeho činnosť 

bola určená aj pre širokú verejnosť. Práca klubu bola prezentovaná aj na umeleckých 

remeselných bazároch. Členky klubu sa aktívne zapájali a vypomáhali aj pri iných aktivitách 
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organizovaných MsKS.  

V tvorivých dielňach pracovalo 458 detí z MŠ, ZŠ a dospelých zo Sabinova 

a okolia (v roku 2016 to bolo 718).  

 

II. KONCERTY a RECITÁLY  

V koncertnej sále KC Na korze sa konali interné koncerty hudobných odborov ZUŠ 

v Sabinove, recitály a komorné koncerty vážnej, modernej a folklórnej hudby. Materské a 

základné školy, CVČ Radosť, kluby a združenia obyvateľov nášho mesta využívajú koncertnú 

sálu na mestské, okresné a krajské prehliadky prózy, poézie a rôznych hudobných žánrov. Za 

zmienku stoja jarné a jesenné koncerty žiakov a pedagógov ZUŠ Sabinov a hudobného 

zoskupenia Muse trio, mestská prehliadka v speve ľudových piesní detí sabinovských 

materských škôl,  klavírny koncert autistického študenta Gaziantep University (Turecko) 

Canera Serina ako aj diskusia s doc. ThDr. Petrom Borzom, PhD a MUDr. Soňou Bazlerovou 

konaná pri príležitosti 1. transportu obyvateľov Sabinova do koncentračných táborov.  

Koncerty a recitály si vypočulo 2 037 milovníkov hudby, prózy a poézie (v roku 

2016 to bolo 1 221). Nárast súvisí aj s presunom niektorých akcií z MsKS kvôli 

rekonštrukcii. 

 

III. TEMATICKÉ AKTIVITY 

V priebehu roka sa v KC Na korze pripravovali výchovno-edukačné aktivity 

a podujatia pre deti z MŠ, žiakov ZŠ, študentov SŠ aj pre dospelých. Išlo prevažne o rozšírené 

hodiny histórie, vlastivedy a výchov. Návštevníci sa v Mestskom múzeu v bašte, pri makete 

alebo priamo na prehliadke mestom dozvedeli zaujímavosti o dávnej aj novodobej histórii 

Sabinova a jeho okolia.  

Týchto aktivít sa zúčastnilo 746 návštevníkov (v roku 2016 to bolo 996). 

Vzhľadom na pokles návštevnosti a tiež rozhodnutie Krajského múzea v Prešove, 

chceme zbierku v Mestskom múzeu Bašta zmeniť. 

 

IV. BÁBKOVÉ DIVADLO 

Piaty rok sa uskutočňujú v KC Na korze bábkovo-hrané rozprávky pre verejnosť. 

V roku 2017 bábkový súbor HALABALA, pracujúci pod záštitou MsKS, pripravil, nacvičil 

a zrealizoval 9 predstavení. Aktivity bábkového súboru boli aj v roku 2017 podporené 

finančnými prostriedkami z Fondu na podporu umenia. Podujatia sa konali v sobotu a deti 

spolu so svojimi rodičmi, prípadne starými rodičmi, sa mohli po skončení predstavenia 

spoločne zahrať spoločenské hry, niečo si vyrobiť na tvorivej dielni alebo si vyskúšať hru 
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s bábkami (marionetami, javajkami či maňuškami). Záujem o predstavenia sa neustále 

zvyšuje. Najväčší úspech medzi malými divákmi zožala ruská rozprávka o nezbednom  

dievčatku Máši a jej kamarátovi medveďovi. 

Divadelné predstavenia videlo 1 172 divákov (v roku 2016 to bolo 982). 

 

INÉ PODUJATIA:  

Pracovníčky počas celého roka zabezpečovali chod Kultúrneho centra Na korze, 

pripravovali a pomáhali s realizáciou podujatí a stretnutí obyvateľov mesta rôznych vekových 

kategórií a záujmov. Na týchto aktivitách spolupracovali s materskými, základnými 

a strednými školami, ZUŠ, CVČ Radosť, knižnicou, Senior klubom, Jednotou dôchodcov 

a dobrovoľníčkami z KORZO KLUBU. Už šiesty rok sa v KC Na korze uskutočňuje 

výjazdový odber krvi pre dobrovoľných darcov v spolupráci s NTS Prešov a MO SČK. 

Týchto podujatí sa zúčastnilo 2 662 návštevníkov (v roku 2016 to bolo 2 568). 

 

INFORMAČNÉ CENTRUM: 

            Mestské informačné centrum bolo umiestnené spolu s expozíciou oskarového filmu 

Obchod na korze na prízemí historického meštianskeho domu na Námestí slobody č. 62.  

            Pracovníčky informačného centra poskytovali turistom a návštevníkom mesta 

informácie o historických a kultúrnych pamiatkach (pri makete mesta z obdobia 16. storočia),  

zaujímavostiach nášho mesta a okolia, kultúrnych a športových podujatiach, cyklistických 

a turistických výletoch a trasách po okolí.        

V prípade záujmu návštevníkov poskytovali aj sprievodcovské služby po meste 

a prehliadku Mestského múzea Bašta.   

  V stálej expozícii slávneho filmu OBCHOD NA KORZE, ktorá pripomína 

návštevníkom novodobú históriu nášho mesta, si mohli pozrieť fotografie z nakrúcania, 

originálny scenár a rekvizity, ukážky z filmu a dozvedeli sa zaujímavosti z príbehov 

účastníkov nakrúcania. Expozícia bola obohatená o exponáty so židovskou tematikou a 

pamätnou tabuľou s menami obyvateľov nášho mesta, ktorí boli násilne vysídlení zo Sabinova 

v rokoch 1942 až 1945. 

V informačnom centre bola obyvateľom mesta poskytnutá aj možnosť zakúpiť si 

vstupenky na kultúrne podujatia organizované MsKS. 

 

Služby informačného centra využilo a prehliadku expozície filmu si pozrelo 2 401 

turistov a návštevníkov (roku 2016 to bolo 4 087). Pokles súvisí s tým, že v prvom roku 
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otvorenia si expozíciu prišli pozrieť aj viacerí Sabinovčania. Nárast oproti roku 2014 

(613) a roku 2015 (734) je aj tak badateľný.  

MÚZEUM – BAŠTA:  

Mestské múzeum bolo umiestnené v severovýchodnej bašte, ktorá bola súčasťou 

mestského opevnenia. Vystavené exponáty zapožičalo mestu Krajské múzeum v Prešove. 

V podzemnom priestore sa nachádzala expozícia skamenených driev, zostavená zo zbierky 

amatérskych geológov, manželov Františka a Jarmily Chovancových z Prešova. Na prízemí 

boli vystavené fotografie starého Sabinova, ktoré sú súčasťou výstavy Historický Sabinov, 

autora PaedDr. Jozefa Mika. Na prvom poschodí bola meštianska izba zariadená dobovým 

nábytkom a predmetmi z obdobia 18. až 20. storočia, vojenskými a poľovníckymi zbraňami 

a trofejami. Na druhom poschodí bola umiestnená národopisná expozícia, v ktorej mohli 

návštevníci vidieť zariadenie ľudovej izby, nábytok, predmety dennej potreby a ukážky 

ľudových krojov. Na najvyššom poschodí bola galéria štyroch sabinovských výtvarníkov - 

Ernesta Stenhuru, Andreja Cirbusa, Erika Kraumanna a svetovo známeho rodáka zo Sabinova 

Tivadara Kosztku-Csontvaryho. 

           Aj tohto roku sme sa zapojili do medzinárodného podujatia – Deň múzeí a galérií. V 

piatok 19. mája bolo aj naše múzeum otvorené pre verejnosť až do 23.00 h. Noc v múzeu 

s podtextom stratené šarišské príbehy a povesti oboznámili, prípadne pripomenuli 

obyvateľom nášho mesta a okolia krásne, dnes už skoro zabudnuté, povesti o meste Sabinov. 

Pre návštevníkov múzea boli pripravené rôzne aktivity, súťaže a hry, ktoré sa podarilo 

zrealizovať vďaka pomoci dobrovoľníkov.  

 

Múzeum navštívilo 718 návštevníkov (v roku 2016 to bolo 1 350). 

 

Kultúrne centrum Na korze v roku 2017 navštívilo 15 100 (v roku 2016 to bolo 15 322) 

návštevníkov zo Sabinova, blízkeho okolia, zo Slovenska aj zahraničia. 

Vstupné na bábkové divadlo Halabala (1 €/osoba) bolo 630,00 €. 

Príjem za tvorivé dielne (1 €/osoba) bol 348,00 € (v roku 2016 to bolo 361,00 €). 

Vstupné do Mestského múzea (0,50 €/osoba) bolo 357,00 €(v roku 2016 to bolo 302,00 €). 

Prenájom priestorov v KC bol 259,00 € (v roku 2016 to bolo 244,00 €). 
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7. KINO TORYSA 

 

V roku 2017 sa v kine Torysa odpremietalo 208 predstavení, z toho 54 detských a 6 

organizovaných filmových podujatí pre školy. Návštevnosť v kine bola 7 478 divákov a tržby 

činili 27 695,00 €.  

 

HOSPODÁRENIE KINA V ČÍSLACH ZA ROK 2017 (január – august) 

  Príjem kina: 

Vstupné 27 695,00 € 

Reklama na plagátoch 2 800,00 € 

Spolu príjmy 30 495,00 € 

  Výdaje kina: 

Požičovné filmov 16 617,00 € 

Dohody premietači 1 820,00 € 

Dotlač plagátov 376,32 € 

Poštovné plagáty 290,40 € 

Dopravné filmov 331,69 € 

Spolu výdavky 19 435,41 € 

  Rozdiel: 11 059,59 € 

 

Rok 2017 bol v kine Torysa mimoriadne úspešný, keď sa nám  za 8 mesiacov podarilo 

mať väčší počet divákov ako bol za celý rok 2016.  

Najúspešnejším filmom roka 2017 bola v kine Torysa animovaná komédia Ja, zloduch 

3, ktorej však nesekundujú ako po minulé roky ďalšie animované filmy, ale slovenské filmy 

a to: Čiara, Všetko alebo nič a Únos. Zo zahraničných hraných titulov je to ešte film Chatrč. 

Rebríček návštevnosti skoro presne kopíruje slovenský TOP 10 za rok 2017, až na pár 

výnimiek. Rok 2017 sa niesol v dominancii slovenského filmu na celoštátnej úrovni a dal by 

sa nazvať „Rokom slovenského filmu v kinách“ (3 najnavštevovanejšie filmy na Slovensku 

boli domácej produkcie) a Sabinov nebol výnimkou.  

Nárast návštevnosti v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2016 bol až 36,55 %, 

a nárast tržieb až 39,3 %.  
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Dané čísla je však potrebné brať s veľkou rezervou, nakoľko rok 2017 bol rokom 

rekordným na celom Slovensku a  nie len v Sabinove, hlavne už k zmieňovaným výsledkom 

slovenských filmov v kinách.  

V najbližších rokoch sa takéto výsledky budú dosahovať veľmi ťažko. Výsledky sú 

v značnej miere závislé od filmovej ponuky na trhu, ale do značnej miery ich ovplyvňuje aj 

súčasná podoba kinosály, ktorá nám nastavuje značné limity hlavne v oblasti komfortu a naša 

veľká výhoda, ktorou sme ako jednosálové kino disponovali, sa po novembri 2017 zmenšila, 

nakoľko distribútori filmov pristúpili k plošnému zvýšeniu základnej ceny vstupenky pre 

jednosálové kiná na 5 €.  

Stále platí, že naším najzakladenejším cieľom je nutná modernizácia, pretože bez 

modernizácie kinosály už nevidíme priestor na možné zvyšovanie návštevnosti.  

Momentálne po spustení premietania po skoro polročnej prestávke a zvýšení 

minimálneho vstupného, ktoré sme upravili spolu so spustením premietania, je citeľný odliv 

divákov. Vhodnou dramaturgiou, propagáciou a hľadaním každého voľného termínu pre kino 

sa však snažíme udržať trend návštevnosti na úrovni spred rekonštrukcie MsKS. 

 

Špeciálne podujatia v kine Torysa:  

Európske stredy za euro júl - august 2017 

Aj v roku 2017 počas letných prázdnin sme sa zapojili do divácky obľúbeného 

projektu Asociácie slovenských filmových klubov s názvom Európske filmy za euro. U nás 

sme si názov upravili na Európske stredy za euro, keďže sme tieto filmy premietali každú 

stredu počas prázdnin. Cieľom projektu bolo priblížiť a ponúknuť divákom kvalitnú európsku 

filmovú produkciu, ktorá je hodnotná, ale nie až tak komerčne úspešná za symbolickú cenu. 

Počas trvania projektu sme v kine premietli 5 európskych filmov, nakoľko v auguste sme už 

filmy neobjednali na celý mesiac kvôli začínajúcej rekonštrukcii MsKS. 

V roku 2017 sme sa plánovali ešte zapojiť do Projektu 100 od Asociácie slovenských 

filmových klubov, ktorá ponúka výber zaujímavých filmov pre náročného diváka a taktiež 

k ďalšiemu ročníku Outdoorového festivalu, ktorý sa v roku 2016 stretol s úžasnou odozvou. 

Veríme, že v roku 2018 sa do spomínaných akcií znova zapojíme. 
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Podané projekty v roku 2017:  

Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel v kine Torysa 

Sabinov 

V roku 2017 sme využili možnosť podať projekt a získať tak späť 1 euro za každého 

diváka, ktorý prišiel do kina na slovenský film v predchádzajúcom roku 2016, a to z 

podprogramu 2.3 - Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela, ktorý ponúka 

Audiovizuálny fond. Za rok 2016 to činilo 435 €.  

Na škodu je to, že tento rok sme sa nemohli uchádzať o podporu za rok 2017, ktorý by 

sa dal nazvať „Rokom slovenského filmu“ (3 najnavštevovanejšie filmy na Slovensku boli 

domácej produkcie) z dôvodu,  že žiadateľ, ktorý chce získať podporu musí odpremietať 

minimálne 50 % slovenských titulov uvedených v daný kalendárny rok do kín, čo sa nám 

kvôli rekonštrukcii nepodarilo. 
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8. MESTSKÁ KNIŽNICA 
 

 

Knižničný fond k 31.12.2017: 26 582 knižničných jednotiek 

 

Ročný prírastok: 360 

 z toho dary od čitateľov: 93 

 prírastok kúpou:            267 

 

Ročný úbytok: 415 

 

Počet výpožičiek spolu: 19 060, z toho absenčne:18 033  /- 3567  oproti roku 2016/ 

 

Počet aktívnych čitateľov: 976  /-68  oproti roku 2016/, z toho do 15 rokov: 445 /-30   oproti 

roku 2016/ 

 

Návštevnosť knižnice: 8 111 /- 1 139  oproti roku 2016/, z toho -  na podujatiach 2 058 

                 - internet  54 

Počet podujatí celkom: 78        /- 13  oproti roku 2016/, z toho informačná výchova 15 

 

Podujatia s najširším záberom: 

 

 

17.03.2017   24. SABINOVSKÝ ČIM–ČIM – mestská prehliadka v prednese pôvodnej 

                     slovenskej poézie a prózy detí sabinovských škôl 

31.03.2017   9. Noc s Andersenom - noc plná rozprávok a dobrodružstiev venovaná         

 výročiu H. Ch. Andersena.      

04. 04.2017 Šlabikár zdravia – beseda o zdraví s motivačným trénerom Jánom Zbojekom  

17.05.2017 34. Sabinovský autorský a recitátorský máj – literárna súťaž recitátorov a  

                      mladých  autorov pre žiakov ZŠ a študentov SŠ 

23.05.2017 Beseda so spisovateľkou pre deti Monikou Jankovčinovou  2x 

31.05.2017 Beseda so spisovateľom, publicistom  Gustávom Murínom 

18.07.2017 El Camino de Santiago  - výstava fotografii Antona Kovalčíka spojená s 

                      besedou                            

Október 2017  Burza kníh  - výpredaj staršej literatúry 

07.11.2017   IX. Sabinovský čitateľský maratón – reťazové čítanie spája deti a dospelých 

23.11.2017     Beseda s herečkou a spisovateľkou Zuzanou Cigánovou 
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Okrem toho bolo v knižnici zrealizovaných 24 podujatí pre MŠ, 23 zážitkových čítaní 

pre ZŠ, 8 pasovaní prvákov za čitateľov knižnice, 6 podujatí pre žiakov so špeciálnymi 

potrebami, 8 podujatí pre seniorov, burza kníh na Jesennom kultúrnom festivale a ďalšie.  

Knižnica využíva knižničný program Libris od roku 2005. V súčasnosti je tento 

program už zastaraný a nespĺňa štandardy požiadaviek moderného čitateľa na služby knižnice. 

Preto by bolo potrebné zakúpiť nový a moderný knižničný program, ktorý by spĺňal všetky 

medzinárodné formáty, pravidlá a normy a zároveň by poskytol čitateľom čo najkomfortnejšie 

služby. Tieto požiadavky plne poskytuje program Tritius – moderný, webový systém 

použiteľný odkiaľkoľvek bez obmedzenia. Nákup nového programu sme sa pokúšali 

zrealizovať prostredníctvom grantu z Fondu na podporu umenia, tento však nepodporuje 

nákup nehmotného majetku v cenovej hodnote tohto programu. 

 
PODPORENÉ PROJEKTY: 

S knihou za poznatkami a zážitkami  

-doplnenie knižničného fondu  novu literatúrou - 2 500 € 

 

Aby sa deti v knižnici lepšie cítili  

– modernizácia priestorov detského oddelenia knižnice - 2 500 € 
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9. ÚSEK ŠPORTOVEJ A REKREAČNEJ ČINNOSTI 

 

1. PRÍJMY ŠPORTOVÝ AREÁL 

 

a) MESTSKÉ KÚPALISKO 

 

Návštevnosť a tržby Mestského kúpaliska 

 

 
 

Mestské kúpalisko sme otvorili dňa 9.6.2017 a prevádzkovali sme ho do 1.9.2017. 

V roku 2017 návštevnosť kúpaliska vzrástla oproti roku 2016 o viac ako 2 500 

návštevníkov a taktiež tržby vzrástli o viac ako 4 000 €. Návštevnosť kúpaliska priamo 

súvisí s počasím, ktoré počas prvej polovice sezóny nebolo príliš priaznivé. Aj keď počas 

mnohých dní bola malá oblačnosť, vonkajšie maximálne denné teploty nepresahovali 25°C. 

Až začiatkom augusta prišlo priaznivé počasie, kedy počas troch augustových týždňov začali 

vystupovať vonkajšie teploty nad hodnotu 30°C, čo sa prejavilo ihneď na náraste 

návštevnosti. Avšak aj počas týchto horúcich dní prevádzku kúpaliska prerušili búrky. 

Deti

6-15r
Študent nad 15r nad 62r spr. ZŤP

sk. po 16h 

+ plavecký
ZŤP DK

deti

0-6r

šport. 

kluby

702 347 1 686 94 30 101 98 17 122 13

2 274 903 4 668 324 76 304 205 80 455 110

1 292 512 2 852 279 61 155 169 37 283 8

155 83 398 47 14 38 38 7 56 0

4 423 1 845 9 604 744 181 598 510 141 916 131

Deti

6-15r
Študent nad 15r nad 62r spr. ZŤP

sk. po 16h 

+ plavecký
ZŤP DK

deti

0-6r

šport. 

kluby

360 134 772 58 12 97 54 14 106 44

1 668 575 3 281 264 65 254 241 71 405 39

3 020 1 269 6 073 709 148 808 497 109 649 81

37 27 137 20 3 7 8 4 11 0

5 085 2 005 10 263 1 051 228 1 166 800 198 1 171 164

Jún

Júl

August

September

Spolu

0 596,50231 23

1 208 48 026,5019 798 2 333

311 14 976,006 107 756

98 28 547,5012 027 1 336

Spolu
1 456 43 739,00

799 3 906,501 433 218

17 395 1 698

Návštevnosť

Tržby v €Org. sk. 

žiakov

Deti + dospelí Bezplatne

2
0
1
7

September
516 2 063,00735 101

August
46 12 813,505 151 497

Júl
286 21 165,008 549 850

Jún
608 7 697,50

2
0
1
6

2 960 250

Návštevnosť

Tržby v €Org. sk. 

žiakov

Deti + dospelí Bezplatne
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b) ZIMNÝ ŠTADIÓN 

 

Návštevnosť a tržby Zimného štadióna 

 

 
 

Zimný štadión sme začali prevádzkovať 1.1.2017 a prvá časť prevádzky v roku 2017 

trvala do 2.4.2017. Ďalšiu sezónu na Zimnom štadióne v roku 2017 sme začali dňa 1.10.2017 

a prevádzka trvala do 31.12.2017. 

Návštevnosť a príjmy Zimného štadióna boli oproti roku 2016 pomerne vyrovnané, 

vzhľadom na dĺžku prevádzky Zimného štadióna. 

Ľadovú plochu vo väčšej miere začínajú využívať základné školy nielen zo Sabinova 

a blízkeho okolia, ale aj školy zo vzdialenejších obcí (Plaveč, Krásna Lúka). Ľadovú plochu 

v Sabinove v roku 2017 využíval aj hokejový klub z poľskej Krynice na tréningy. 

 Keďže spustenie a ukončenie prevádzky Zimného štadióna sa realizuje pri relatívne 

vyšších vonkajších teplotách, odráža sa to v zvýšených nákladoch na energie, pričom v tomto 

období je najnižšia využiteľnosť ľadovej plochy. 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje porovnanie sezón 2013/2014, kedy bola UĽP bez 

zastrešenia, a nasledujúce sezóny so zastrešeným Zimným štadiónom. Posledné sezóny sú 

pomerne vyrovnané, pričom na návštevnosť má v posledných dvoch sezónach vplyv 

otvorenie novej hokejovej PSK Arény v Prešove v novembri 2016. 

V sezóne 2017/2018 sme pre verejnosť pripravili Verejné korčuľovanie Hokejka+Puk, 

kde návštevníci môžu na ľadovej ploche používať hokejku a puk, vyskúšať si streľbu na 

bránky, trénovať korčuľovanie s pukom, rozvíjať technickú stránku korčuľovania. 

 

Rok

Verejné 

korčuľovanie
Objednávky

Org. sk. 

žiakov

Verejné 

korčuľovanie

z toho

VK H+P
Objednávky

Org. sk. 

žiakov

Január 2 073 139 14 11 359,90 2 058 129 19 10 865,20

Február 1 928 135 25 11 443,70 1 030 122 23 9 469,40

Marec 408 108 0 7 864,20 564 130 9 9 335,20

Apríl 1 12 0 811,00

September 4 19 0 1 318,80

Október 682 135 2 10 080,80 457 101 114 0 8 520,00

November 1 335 131 6 10 095,00 898 162 125 14 9 977,50

December 2 345 133 29 11 822,80 3 376 315 137 32 14 160,50

Spolu 8 775 800 76 63 985,20 8 384 578 769 97 63 138,80

2016 2017

Tržby v €

Návštevníci 

Tržby v €

Návštevníci 
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c) UMELÁ TRÁVNATÁ PLOCHA 

 

Tržby Umelej trávnatej plochy 

 

 
UTP je prevádzkovaná celoročne, príjmy z prenájmu ihriska s umelou trávou sú 

prevažne v mesiacoch február a marec, kedy je UTP objednávaná futbalovými klubmi 

okolitých aj vzdialenejších obcí na tréningy a prípravné zápasy. Mestský futbalový klub, 

školy a verejnosť využívajú UTP bezplatne. V roku 2017 boli celkové príjmy z prenájmu 

3 400 €. 

Príjmy z UTP sú závislé od počtu prenájmov UTP, počtu zápasov a tréningov 

futbalových klubov a na prenájom UTP má taktiež vplyv počasia počas prípravného obdobia 

pred jarnou časťou futbalovej sezóny.  

Majstrovské zápasy počas jarnej a jesennej časti prebiehali na trávnatom futbalovom 

ihrisku, v prípade nepriaznivého počasia žiacke a dorastenecké mužstvá odohrali zápasy na 

ihrisku s umelou trávou. 

 

 

 

 

Sezóna
Verejné 

korčuľovanie
Objednávky

Org. sk. 

žiakov

Október 2017 – Marec 2018 10 560 739 111 65 901,50

Tržby v €

November 2013 – Marec 2014 5 731 399 26 884,10

Návštevníci 

Október 2014 – Marec 2015 10 551 703 27 59 790,80

September 2015 – Marec 2016 9 910 818 69 66 156,04

September 2016 – Apríl 2017 8 019 811 88 63 798,20

Rok 2016 2017

Tržby v € Tržby v €

Január 150,00 100,00

Február 2 100,00 1 800,00

Marec 1 300,00 1 450,00

Máj

Jún

Júl 100,00

November 50,00

Spolu 3 650,00 3 400,00
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d) Prenájom priestorov v Športovom areáli 

 

Príjem za prenájom priestorov v Športovom areáli 

 

 
 

Príjem z prenájmov priestorov v športovom areáli vzrástol oproti roku 2016 o  

viac ako 1 400 €. 

Krátkodobý nájom bol riešený prostredníctvom verejno-obchodnej súťaže. 

 

 

e) Príspevok mesta Sabinov 

 

 Príspevok obce – mesta Sabinov v roku 2017 v súlade s rozpočtom mesta na rok 2017 

pre financovanie činnosti Športového areálu činil 168 380,00 €, z toho: 

bežný príspevok: 139 380,00 €, 

kapitálový príspevok:   29 000,00 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2016 2017

Suma v € Suma v €

Dlhodobý 1 958,91 4 709,83

Krátkodobý 4 800,82 3 520,20

Spolu 6 759,73 8 230,03
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10. VÍZIE DO BUDÚCNA  

  

Po rekonštrukcii MsKS by bolo potrebné vyriešiť prístup pre imobilných návštevníkov 

MsKS, čo sa začalo riešiť aj prostredníctvom podania projektu na vybudovanie výťahu. 

Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia toaliet v reštaurácii – nájomca Jozef Hraško. Zostáva 

teda ešte upraviť aj toalety pri knižnici.  

V súvislosti s knižnicou by naozaj bolo vhodné  zakúpiť nový a moderný knižničný 

program, ktorý by spĺňal všetky medzinárodné formáty, pravidlá a normy a zároveň by 

poskytol čitateľom čo najkomfortnejšie služby. Tieto požiadavky plne poskytuje program 

Tritius – moderný, webový systém použiteľný odkiaľkoľvek bez obmedzenia.  

V rámci zlepšenia služieb návštevníkom MsKS ako pridanú hodnotu vidíme 

zrekonštruovanie kinosály, veríme, že podaný projekt prejde. Aktuálne čakáme na výsledok 

výzvy Audiovizuálneho fondu SR. K zvýšeniu bezpečnosti určite prispeje aj zrekonštruovanie 

zadných schodov vedúcich do estrádnej sály a k estetickosti a bezpečnosti by prispela 

rekonštrukcia predného schodiska. 

Z pohľadu  personálnej agendy je do budúcna potrebné riešiť  vrátničky 

a upratovačky. 

V Športovom areáli je potrebné urobiť viaceré rekonštrukčné práce – vymeniť 

oplotenie trávnatého futbalového ihriska, rozšíriť plochu kúpaliska, dobudovať bazén, 

zveľadiť prostredie a pod.  

K zlepšeniu služieb pre verejnosť je určite potrebné riešiť výmenu podlahy ZŠ, aby 

mohol byť využívaný aj mimo zimných mesiacov, vymeniť technológiu chladenia ľadovej 

plochy s novými rozvodmi. Súčasné chladenie je zastaralé a energeticky a ekonomicky 

náročné, rozšíriť a skvalitniť služby kúpaliska – kúpou tobogánov, detského ihriska a ďalších 

atrakcií. Tiež je potrebné modernizovať technológiu úpravy bazénovej vody s 

automatizovanými dávkovačmi chémie, vymeniť filtračné zariadenia za nové, vybudovať 

rekreačný oddychový bazén, a pod. 

V rámci personálnej agendy je do budúcna potrebné riešiť strážnikov a upratovačky v 

Športovom areáli. Aktuálne sa obsadenie týchto miest rieši prostredníctvom projektov 

z ÚPSVaR. Pre komplex ako je Športový areál je potreba mať aspoň jednu upratovačku na 

stály pracovný pomer. 


