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Organizácia:   Mestské kultúrne stredisko v Sabinove 

Zriaďovateľ:   Mesto Sabinov 

Miesto konania rozborov:  MsKS v Sabinove, Janka Borodáča 18 

 

  



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 (do 31.8.2018), Zuzana Hudáčová 

– poverená vedením MsKS (od 1.9.2018)  

 

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

– personalistika a mzdy (do 30.6.2018), Erika Mikšová – 

externý poradca pre ekonomiku (personalistika a mzdy 

od 1.7.2018), 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 

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


 Športovo rekreačná činnosť  

 Organizácia a riadenie mimo kultúrnych verejnoprospešných aktivít  
 Vedľajšia hospodárska činnosť / účinná od 13.01.2017 / 

 

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, 

 výzdobu priestorov, 

 výrobu propagačných látkových bannerov, 

 vylep plagátov a hlásenie v rozhlase. 

 

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

svojej hlavnej činnosti. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ÚSEK EKONOMIKY A ROZPOČTU 
 

Mestské kultúrne stredisko malo v roku 2018 plánovaný rozpočet príspevku: 

 

MsKS:  230 200,00 € 

ŠA:   139 040,00 € 

_______________________ 

Spolu:  369 240,00 € 
 

Konečný stanovený limit na rok 2018 bol: 
 

MsKS:  bežný  396 305,50 € 

   

- z toho účelový príspevok: 31 851,75 € (podlahy) 

15 000,00 € (Dni Sabinova) 

16 500,00 € (Sabinovský jarmok) 

10 000,00 € (maľovanie) 

14 633,37 € (svietidlá) 

  2 000,00 € (cimbal – oprava) 

  7 383,58 € (žalúzie) 

  7 208,40 € (lavice kino) 

  1 612,00 € (vitrína) 

  3 600,00 € (gamatky) 

  6 302,40 € (stoličky) 

      170,00 € (úroky na kino) 

 

kapitálový 150 797,73 € (rekonštrukcia MsKS, kino) 

      17 000,00 € (splátka kino) 

         

 

ŠA:   bežný   142 540,00 € 

 

 

kapitálový       7 999,20 € (bazénový vysávač) 

         5 500,00 € (bleskozvod) 

         7 450,00 € (rolba) 
     

                                                      

PRÍJMY 
 

 Celkové príjmy organizácie v roku 2018 boli 1 097 625,86 € (z toho 1 091 471,92 € 

sú príjmy dosiahnuté v roku 2018 a 6 153,94 € sú prostriedky z minulých rokov), čo je 

oproti roku 2017 viac o 377 128,91 €. 

 

 Príjmy MsKS   783 268,91 € 

 Príjmy ŠA   308 203,01 € 

 

 Vlastné príjmy organizácie (za prenájom, služby, granty, prostriedky z EÚ a ŠR  - 

UPSVaR a iné príjmy) v roku 2018 boli 256 879,49 €, čo je oproti roku 2017 o 5 781,36 € 



menej. 

 

VÝDAVKY 

 Celkové výdavky v roku 2018 boli vo výške 1 094 236,33 €, čo je oproti roku 2017 

o 379 893,32 € viac. 

Výdavky MsKS  792 416,60 € 

Výdavky ŠA       301 819,73 € 

 

Celkový rozdiel medzi príjmami a výdavkami organizácie je 3 389,53 € (stav bežného 

účtu k 31.12.2018 a stav pokladne k 31.12.2018, stav zásob k 31.12.2018.)  

 

Komentár: 

ÚČTOVNÝ STAV: 

PRÍJMY ZA ÚČT. OBDOBIE 01/2018 – 12/2018:        1 091 471,92 € 

 

ZOSTATOK PROSTR. Z PREDCHÁDZ. ROKA :           + 6 153,94 € 

CELKOM PRÍJMY:                                                        1 097 625,86 € 

  

VÝDAVKY ZA ÚČT. OBDOBIE  01/2018 – 12/2018 - /BEŽNÝ ROZPOČET/:           798 480,47 €   

VÝDAVKY ZA ÚČT.BDOBIE 01/2018 – 12/2018 - /KAPITÁLOVÝ ROZPOČET/:   295 755,86 € 

CELKOM VÝDAVKY:                1 094 236,33 € 

 

                                                                                                             
PRÍJMY – VÝDAVKY (ÚČTOVNÝ STAV): 1 097 625,86 € – 1 094 236,33 € = 3 389,53 € 

 

 

FINANČNÝ STAV:  

 

Finančné prostriedky: 

 

Stav bežného účtu k 31.12.2018:  6 082,97 € 

Stav bežného účtu SF k 31.12.2018:  3 004,32 € 

 

Ceniny – stravné lístky      500,40 € 

 

Stav pokladne k 31.12.2018:                            694,70 € 

 

SPOLU:                                                       10 282,39 €      

  

 

Pohľadávky organizácie k 31.12.2018:   6 017,93 € 

 

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

umelecká agentúra Panta Rhei má pozastavenú činnosť, pohľadávka z roku 2012 firma Kveta 



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 14.1.2019. 

Hraško Jozef v čiastke 243,22 € bola vysporiadaná dňa 17.1.2019. 

UPC BROADBAND Slovakia  v čiastke 92,50 € bola vysporiadaná dňa 25.1.2019. 

Energy club Bodnár v čiastke 936,14 € bola vysporiadaná dňa 8.1.2019. 

Energy club Bodnár v čiastke 78,56 € bola vysporiadaná dňa 31.1.2019. 

imm v čiastke 1,65 € bola vysporiadaná dňa 18.1.2019. 

Oravec Ján v čiastke 3,15 € bola vysporiadaná dňa 23.1.2019. 

Lyžiarsky klub Lysá v čiastke 280 € bola vysporiadaná dňa 9.1.2019. 

Asociácia správcov registratúry v čiastke 40 € bola vysporiadaná dňa 9.1.2019. 

Goliaš Jozef v čiastke 260,21 € bola vysporiadaná dňa 9.1.2019. 

 

ÚPSVaR vo výške 4 801,32 € bola vysporiadaná v  januári a februári 2019. 

 

Energy club 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 2018 bol zaznamenaný nárast dlhodobého hmotného majetku v MsKS o 1 785,60 € - 

(kopírovací stroj XEROX).  

V roku 2018 bol zaznamenaný nárast dlhodobého hmotného majetku v športovom areáli 

o 7 992,20 € - (bazénový vysávač).   

 

Záväzky organizácie k 31.12.2018: 160 412,85 €  

 

 

Zúčtovanie medzi  subjektmi verejnej správy 94 335,69 € 

Ostatné transfery       4 062,31 € 

Dlhodobé záväzky (SF)      2 775,19 € 

Krátkodobé záväzky   

- dodávatelia       2 321,89 € 

- prijaté preddavky           78,50 € 

- zamestnanci     18 682,02 € 

- poisťovne     12 231,26 € 

- daňový úrad       3 416,19 € 

- iné záväzky          311,58 € 

 

 

Krátkodobé záväzky z roku 2018, ktoré boli vysporiadané v januári 2019: 

Zamestnanci      18 682,02 € 

Daňový úrad            3 416,19 € 

Sociálna a zdravotná poisťovňa    12 231,26 € 



Dodávatelia         2 321,89 € 

Iné záväzky                 311,58 € 

 

Organizácia účtuje o nákladoch a výnosoch:  

celkové výnosy: 830 587,98 € 

celkové náklady: 843 315,69 €   

Rozdiel: - 12 727,71 € 

 

Organizácia ukončila rok 2018 so stratou /celkové výnosy mínus celkové náklady po 

odpočítaní dane/:  - 13 199,10 €  

 

Z toho: 

Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti – predaj suvenírov v KIC –  

je 1 773, 36 €,  splatná daň z tohto príjmu je 471,39 € 

 

 

Výsledok hospodárenia  

 

Počiatočný stav účtu 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov  

k 1.1.2018 za  predchádzajúce roky bol  - 34 573,41 €,  zaúčtovanie hospodárskeho výsledku 

za rok 2018 v čiastke – 13 199,10 € = konečný stav účtu 428 za predchádzajúce roky 

k 31.12.2018 v čiastke  - 47 772,51 €.  

 

Hodnota zdrojov k 31.12.2018 je – 39 112,98 / účet rezervný fond v čiastke 8 659,53 €                           

+ zostatok účtu 428  HV minulých rokov v čiastke – 47 772,51 €.  

 

Po zaúčtovaní straty vo výške 13 199,10 bude stav účtu 428 vo výške  - 47 772,51 € (D).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PERSONÁLNA AGENDA 
 

V personálnej agende došlo v roku 2018 k zásadnej zmene. Mgr. Lucia Mihoková  

skončila pracovný pomer v MsKS k 31.8.2018 a vedením organizácie bola poverená od 

1.9.2018 Zuzana Hudáčová.  

 

Organizácia sa riadi organizačným poriadkom, a organizačnou schémou, kde sú 

riaditeľovi priamo podriadení dvaja zástupcovia, jeden pre  úsek kultúry a jeden pre  športovú 

a rekreačnú činnosť, ktorý je zároveň aj vedúcim pracovníkom športového areálu.  

Úsek kultúry je ďalej členený na samostatné pod úseky, 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 priamo riaditeľovi organizácie.   

 

 

Celkovo mala organizácia počas roka 2018 uzatvorený pracovný pomer s 38 

zamestnancami, z toho 20 zamestnancov (10 žien a 10 mužov) pracovalo v organizácii celý 

rok, 20 zamestnancov len určitú časť roka (projekty, pracovný pomer na určitú dobu). 

Z celkového počtu 38 pracovníkov pracovalo v MsKS 30 (z toho 15 stálych) a v ŠA 8 (z toho 

stálych 5). Na čiastočný pracovný úväzok pracuje v MsKS 5 pracovníkov (z toho 3 stáli.) 

Mzdová a personálna agenda je v roku 2018  zabezpečená dodávateľským spôsobom.  

 

 

Pracovnoprávny vzťah uzatvorený formou dohôd vykonávalo v roku 2018  26 osôb.  

Z toho v priebehu roka 3 ľudia v kine, 1 upratovačka, 10 ľudí v Ľudovej hudbe a FS 

Sabinovčan a Sabiník, 1 krojárka,  4 administratíva, 6 hodnotenie recitátorských súťaží, 1 

vedenie súboru moderného tanca  Real-street. Vedením  FS  Sabinovčan bol aj v roku 2018 

poverený  Štefan Foriš  a vedením DFS Sabiník Natália Salanciová. Od 9.1.2015 vedie 

ľudovú hudbu Sabinovčan Ján Bak.  

  Na športovom areáli sme  formou dohody zamestnávali  22 ľudí, z toho 7 plavčíkov, 

2 pokladníkov a asistentov pri atrakciách,  12 strážnikov a 1 zdravotníka na podujatí.  

 

 

Prehľad jednotlivých druhov mzdových nákladov v roku 2018 a ich porovnanie 

s rokom 2018 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 4,9 percenta a jej prehľad je uvedený v Tab. č.2. Tento pokles bol 

spôsobený vyplatenými nižšími odmenami a zároveň vyšším počtom pracovníkov s nižším 

príjmom v porovnaní s rokom 2017.     

 

 

Okrem týchto dohôd mimo pracovného pomeru malo MsKS uzatvorené počas roka 

2018 sedemdesiat tri  zmlúv o umeleckom účinkovaní a to celkovo s 52 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 13 833,02 Eur.    

 

 



 

Od začiatku roka 2018 sme v spolupráci s ÚPSVaR zamestnali celkovo 7 

pracovníkov (1 pracovníčka v KC Na korze, 3 pracovníci v MsKS a 3 pracovníci na ŠA).  

 

Na základe schválenej dohody o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej 

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

na obdobie od 01.01.2018-30.09.2018 zamestnali 1 pracovníčku v KC Na Korze. Celková 

suma schváleného príspevku bola 5606,91 €. Suma preplateného príspevku  činila 5403,38 €.  

 

Na základe schválenej dohody o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej 

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

na obdobie od 01.04.2018 - 31.12.2018 zamestnali 2 pracovníčky  v MsKS na pozícii 

informátorky a s nástupom od 01.05.2018 - 31.12.2018 1 pracovníka na ŠA na pomocné 

práce.  

Celková suma schváleného príspevku bola 14 601,60 €. Suma preplateného príspevku v roku 

2018 činila 10 812,87 €. Zvyšná suma t.j. 3244,80 € nám bola poskytnuté v roku 2019. 

 

 

Na základe schválenej dohody o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej 

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

na obdobie od 01.06.2018 – 28.02.2019 zamestnali 2 pracovníkov na ŠA na pomocné 

práce. 

Celková suma schváleného príspevku bola 9344,88 €. Suma preplateného príspevku za rok 

2018 činila 3078,32 €.  

Rozdiel medzi schváleným a skutočne prijatým príspevkom je spôsobený tým, že 1 pracovník 

zamestnaný vrámci projektu je dlhodobo na PN a nepodarilo sa nám vytvorené miesto pre 

obsadiť iným UoZ.  

 

Na základe schválenej dohody o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného 

miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a zákona Zákona č. 5/2004 Z. z. 

o službách zamestnanosti sme na obdobie od 11.06.2018-10.03.2019 zamestnali 1 

pracovníka do knižnice na pozíciu knihovník. Celková suma schváleného príspevku bola 

3 114,96 €. Suma preplateného príspevku za rok 2018 činila 2966,88 €.  

 

Z predchádzajúcich dohôd s ÚPSVaR (§54, §50j), ktoré boli uzatvorené ešte 

v predchádzajúcom období, ale časť  finančných prostriedkov nám bolo vyplatených až            

roku 2018  činili 19 214,63 €.  

 

 Celková suma z týchto projektov, ktorá nám bola preplatená v roku 2018 predstavuje 

41 476,08 €.  

 

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

službách zamestnanosti vykonávalo v MsKS 5 uchádzačov o zamestnanie. Z tohto počtu 3 

pracovníčky predčasne ukončili AČ, vzhľadom na to, že si našli trvalé zamestnanie.  

 

V roku 2018 sme zamestnávali 2 uchádzačky o zamestnanie na absolventskej praxi.  

 

 

 

 



 

 

Pomoc zo strany ÚPSVaR formou schválených projektov a ostatných nástrojov na 

trhu práce hodnotíme pozitívne. Títo pracovníci pomáhajú pri chode inštitúcie. Sú nápomocní 

pri organizovaní jednotlivých podujatí, vykonávajú práce ako strážnici, vrátničky, 

informátorky a upratovačky.  

 

Avšak, niektoré pozície v MsKS a ŠA sú obsadzované len na základe schválenia 

príspevkov z ÚPSVaR, čo nie je z dlhodobého hľadiska efektívne pretože sa na týchto 

pozíciách neustále menia zamestnanci, s ktorými po skončení doby trvania poskytovania 

príspevku organizácia nemôže do budúcnosti rátať.   

 

Príkladom takto obsadzovaných pozícii sú KC Na Korze, kde je momentálne na 

trvalý pracovný pomer zamestnaná len 1 pracovníčka, ktorá má zabezpečovať chod 

informačného centra, koncertnej sály KC Na korze a bašty. Momentálne je tam na 

výpomoc zamestnaná na dobu určitú p. Magurová, ktorej pracovný pomer končí 

v decembri roku 2019. Taktiež je potrebné zvážiť vytvorenie dvoch pracovných miest na 

ŠA, tak aby bol zabezpečený plynulý chod prevádzky kúpaliska a zimného štadióna. Ide 

o prac. pozície upratovačky a 1 pracovník na údržbu. 

V mestskej knižnici je taktiež na trvalý pracovný pomer zamestnaná len 1 

pracovníčka a 1 pracovník na výpomoc, ktorému pracovný pomer končí 30.6.2019. Je 

preto potrebné zvážiť taktiež vytvorenie ďalšieho trvalého pracovného miesta na 

pozíciu knihovníka, aby bol zabezpečený plynulý chod knižničných služieb a podujatí, 

ktoré mestská knižnica organizuje. 

 

 

Porovnanie miezd za rok 2018 s rokom 2017 prikladáme v nasledujúcich  

tabuľkách: 
 

 

Mzdové náklady zamestnancov MsKS a ŠA vyplatené v roku 2017 a v roku 2018 

 

                                                                                                                      Tab. č.1 

 
                                                                                                                        

 

 

  MsKS ŠA SPOLU 

  2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Tarifné platy 96163,73 108021,47 46469,56 46414,25 142633,29 154435,72 

Príplatky 29495,51 32298,04 23402,08 27891,21 52897,59 60189,25 

Odmeny 6947,13 7093,75 2574,53 2348 9521,66 9441,75 

Nemocenské 964,46 796,99 380,30 312,55 1344,76 1109,54 

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

Mzdy spolu 134060,83 148210,25 72826,47 76966,01 206887,30 225176,26 

Dohody 18110,70 26695,78 14830,75 20488,69 32941,45 47184,47 

Odvody 51567,20 59142,37 26645,20 29698,19 78212,40 88840,56 

Stravovanie, Tvorba SF 8744,72 8838,61 5555,69 4703,08 14300,41 13541,69 

Celkové osobné náklady 212483,45 242887,01 119858,11 134855,97 332341,56 377742,98 



 

 

Priemerná mzda zamestnancov v roku 2018 a porovnanie s rokom 2017 

 

 

 

Tab. č. 2 

  MsKS ŠA Celá organizácia  

Priemerná hrubá mzda 2018 614,00 798,00 666,00 

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

 

 

 

 

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 2017 a v roku 2018.  

 

 

Tab. č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MsKS ŠA SPOLU 

  2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Mzdy spolu  134060,83 148210,25 72826,47 76928,12 206887,30 225138,37 

Príspevok z UPSVaR  § 50j, § 54, § 51a 17489,24 25 976,89 14933,24 15 499,19 32422,49 41 476,08 

Mzdy bez príspevku z UPSVaR 116571,59 122233,36 57893,23 61428,93 174464,81 183662,29 

Odvody spolu  46703,79 59142,37 24974,05 29698,19 71677,84 88840,56 

Príspevok z UPSVaR  § 50j, § 54, § 51a 6156,21 9 143,87 5256,50 5 455,71 11412,71 14 599,58 

Odvody bez príspevku z UPSVaR 40547,58 49998,50 19717,55 24242,48 60265,13 74240,98 

Celková cena práce  180764,62 207352,62 97800,52 106626,31 278565,14 313978,93 

Príspevok z UPSVaR  § 50j, § 54, § 51a 23 645,45 35 120 ,76 20189,75 20 954,90 43835,20 56 075,66 

Celková cena práce bez príspevku   

z UPSVaR 
157119,17 172231,86 77610,77 85671,41 234729,94 257903,27 



  

 

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 )  

 

 

Por. 

číslo 
Predmet zákazky 

Hodnota 

zákazky v € 

bez DPH 

 
          Identifikácia úspešného uchádzača 

(obchodné meno, sídlo/miesto podnikanie, IČO ) 
 

1. 

Pódium a prestrešenie pódia na 

kultúrne podujatia pre MsKS v 

Sabinove 

9 001,00 

((e)) s.r.o. 

A. Medňanského 50 

036 08 Martin IČO 47 121 203 
 

2. 
Dodávka  plynu do rolby na  

Zimnom štadióne 
3 141,34 

PBGAS, s.r.o.K cintorínu 68 

010 04 Žilina, IČO 45 344 396 

3. 
Ozvučovacie a osvetľovacie 

služby pre MsKS v Sabinove 
7 830,00 

Filma, s.r.o. 

Jarková 77, 

080 01 Prešov, IČO 45 411 131 
 

4. 
Grafické , fotografické 

a marketingové služby 
8 400,00 

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

083 01 Sabinov, IČO 47 591 161 

5. 

Nákup pohonných hmôt 

a mazív pre Mestské kultúrne 

stredisko  v Sabinove 

a Športový areál 

2 484,25 
AVOMI, s.r.o. Matice slovenskej605/20 

083 01 Sabinov, IČO 31 719 929 

6. 

Čistiace prostriedky pre 

Mestské kultúrne stredisko 

v Sabinove a Športový areál  

1 761,13 

Mária Kapallová KAPAP 

Záhradná 2555/5 

080 06 Ľubotice IČO 33 952 264 

7. 

Kancelárske potreby pre 

Mestské kultúrne stredisko 

v Sabinove a Športový areál 

1 362,24 

 

Mária Kapallová KAPAP 

Záhradná 2555/5 

080 06 Ľubotice IČO 33 952 264 

8. 

Dezinfekcia bazénovej vody na 

kúpalisku- chlórnan sodný 

a kyselina chlorovodíková 

4 445,20 

AWV, s.r.o.-, Kukčínova 1336 

024 01 Kysucke Nové Mesto, IČO 46 423 028 

 

9. 

Materiál na opravu a údržbu 

pre Mestské kultúrne stredisko 

v Sabinove a ŠA 

4 365,60 

Jozef Kropiľák 

Hviezdoslavova 10 

083 01 Sabinov IČO 40 289 923 

10. 
Výmena dverí v interiérových 

priestoroch MsKS v Sabinove 
7 056,48 

GL system plus, s.r.o. 

Námestie slobody 50 

083 01 Sabinov, IČO  46474684 

 

11. 

Rekonštrukcia  interiéru 

estrádnej sály, malej sály 

a foyer v MsKS v Sabinove 

70 466,19 

WSD s.r.o. 

Pri štadióne 3787/24 

085 01 Bardejov,  IČO  47474874 

 

12. Materiál na výmenu PVC 14 148,99  Heliotronik, spol. s r.o. 



v priestoroch MsKS v 

Sabinove 

Zlatobanská 16 

080 01 Prešov, IČO 36493333 

 

13. 
Kladenie podláh v priestoroch 

MsKS v Sabinove 
 8 221,93  

Peter Čorba 

Harhaj 69 

08645 Harha, IČO  43081436 

 

14. 

Stoličky do estrádnej sály 

v priestoroch MsKS v 

Sabinove 

 6 302,40  

MIL SYSTÉM, s.r.o.  

Kopčianska 14 

851 01 Bratislava, IČO 47768207 

15. 
Reštaurovanie vitráže v objekte 

MsKS v Sabinove 
 8 400,00  

Miron Pastorák 

Vlada Clementisa 4774/13 

080 01 Prešov, IČO 31 280 609 

16. 

Montáž žalúzií a 

nepriehľadných fólií na okná 

v priestoroch MsKS v Sabinov 

  5 561,20  

FEZANOVA, s.r.o. 

Pod Kamennou baňou 13 

080 01 Prešov, IČO 47 319 259 

17. 
Svetelný nápis na budovu  

MsKS v Sabinove 
  5 070,00  

Elektra reklama s.r.o. 

Bardejovská 18 

080 01 Prešov, IČO 36 454 745 

18. 

Zhotovenie kazetového stropu, 

osvetlenia a krytov radiátorov 

v priestoroch MsKS v 

Sabinove 

  7 987,02  

GIMOS, s.r.o. 

Sládkovičova 469/35 

083 01 Sabinov, ICO 36 790 401 

19. 
Bazénový vysávač pre 

Športový areál v Sabinove 
  7 663,20  

AQUAMONT Sabinov, spol. s r.o. 

Jilemnického 16 

083 01 Sabinov, IČO 31 671 578 

20. 

Lavice – sedenie do foyer  

kina a estrádnej sály  

MsKS v Sabinove 

   6 077,00  

SANAS, a.s. 

Hollého 37 

083 01 Sabinov,  IČO 36 458 562 

21. 
Modernizácia kinosály Kina 

Torysa Sabinov 
108 045,78 

HOKO-VH s.r.o. 

Vlčnov  666 

687 61 Vlčnov, IČO: 26918862 

22. Spravodajca mesta Sabinov  20 280,00  

 

Adin, s.r.o., Dubová 2, 083 01 Prešov, 

IČO 36 490 121 

 

 
Súhrnná správa o zákazkách s použitím ET  

 

Por. 

číslo 
Predmet zákazky 

Hodnota 

zákazky v € 

bez DPH 

Identifikácia úspešného uchádzača 

(obchodné meno, sídlo/miesto podnikanie, 

IČO ) 

1. Dodávka elektrickej energie 135 688,91 
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska18/7555, 

921 01 Piešťany, IČO 35743565 

2. Dodávka plynu 43 907,50 
MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska18/7555, 

921 01 Piešťany, IČO 35743565 

 
 



 

 

V priebehu roka 2018 prebehli tieto verejné – obchodné súťaže: 

 

        Predmet nájmu 
 

 

Identifikácia úspešného uchádzača 

(obchodné meno, sídlo/miesto podnikanie, 

IČO a využitie priestorov) 

 
 

Predajné plochy v areáli Mestského kúpaliska č. 1- 6 

Spoločné ustanovenia pre všetky plochy: 

Účel nájmu: umiestnenie a prevádzkovanie stánku na sezónny predaj tovarov a služieb 

návštevníkom mestského kúpaliska 

Doba nájmu: od 1.6.2018 do 15.9.2018 (prvá časť nájmu)                                                                                        

a od 1.6.2019 do 16.9.2019 (druhá časť nájmu) 

Plocha č. 1 

Hokejový klub Sabinov o.z.,  

Jarková 60,  083 01 Sabinov  

IČO: 42090351 

výmera: 23,5 m
2
  

výška nájmu: 25,00 € m
2
/za celú dobu nájmu 

Plocha č. 2  

Marko Pribula,  

J. Cirbusovej 5 

083 01 Sabinov 

IČO: 30607175 

výmera: 39 m
2
  

výška nájmu: 25,00 € m
2
/za celú dobu nájmu 

Plocha č. 3 

Hokejový klub Sabinov o.z.,  

Jarková 60, 083 01 Sabinov 

IČO: 42090351 

výmera: 9,15 m
2
  

výška nájmu: 25,00 € m
2
/za celú dobu nájmu 

 

Plocha č. 4 

Matúš Andreja,  

Dubovica 115,  

082 71 Lipany,  

IČO: 47690283 

výmera: 45 m
2
  

výška nájmu: 25,00 € m
2
/za celú dobu nájmu 

Plocha č. 5 

Pavol Šimon – POPCORN.SK,  

M. Benku 1,  

080 01 Prešov 

IČO: 50121642 

výmera: 30 m
2
  

výška nájmu: 25,00 € m
2
/za celú dobu nájmu 

Plocha č. 6 

DAJSI FRESH s.r.o, 

Malý Šariš 314, 

080 01 Prešov 

výmera: 5,5 m
2
  

výška nájmu: 26,50 €/m
 2 

za celú dobu nájmu 

 



Nebytové priestory 

nachádzajúce sa na prízemí 

budovy MsKS v Sabinove 

 

imm, s.r.o 

Igram 167, 900 84 Igram 

štatutárny orgán: Ing. Michal Eliaš, konateľ 

IČO: 44221053 

DIČ: 2022661883 

výmera plochy: 40 m
2 

výška nájmu: 43,00 €/m
2
/rok, 

celkové nájomné za rok: 1720,00 € / rok  

doba nájmu: 02.07.2018 do 30.06. 2019 

účel nájmu: obchodná činnosť: zostavovanie stolárskych 

dielcov alebo súčasti 

Nájom časti prízemia -

nebytových priestorov 

nachádzajúcich sa v budove 

MsKS v Sabinove 

Jozef Goliaš,  

Puškinova 20,  

083 01 Sabinov,  

IČO: 30234727,  

IČ DPH: SK 1020760070 

výmera plochy: 102 m
2 

výška nájmu: 56,50 €/m
2
/rok, 

celkové nájomné za rok: 5763,00 € / rok  

doba nájmu: 02.07.2018 do 30.06. 2022 

účel nájmu: obchodná činnosť 

Nebytové priestory 

nachádzajúce sa na treťom 

poschodí  

budovy MsKS v Sabinove 

 

SZV-ZO Sabinov, Ján Ščecina 

Kamenica 244, 082 71 Sabinov 

IČO:00178349163 

výmera plochy: 4 m
2 

výška nájmu: 40,00 €/m
2
/rok 

celkové nájomné za rok: 160,00 €
 

doba nájmu: 01.09.2018 do 31.8.2020 

účel nájmu: kancelárske priestory 

Časť pozemku nachádzajúca sa 

v areáli Zimného štadióna  

 

HK Sabinov, o.z. 

Jarková 60,  083 01 Sabinov  

IČO: 42090351 

výmera plochy: 9 m
2
 

výška nájmu: mesačne 3,10 €/m
2 
/
 
 za celú dobu nájmu 

doba nájmu: 15.10.2018 do 30.04.2019 

účel nájmu: umiestnenie a prevádzkovanie stánku na 

sezónny predaj tovarov a služieb návštevníkom Zimného 

štadióna 

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 m
2 

výška nájmu mesačne: 84 €/m
2 
/ za celú dobu nájmu 

doba nájmu: od 15.10.2018 do 30.04.2019 

účel nájmu: umiestnenie a prevádzkovanie automatu na 

teplé nápoje  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 m
2
 

výška nájmu: 3,10 €/m
2
/ mesačne za celú dobu nájmu 

doba nájmu: 15.10.2018 do 30.04.2019  

účel nájmu: umiestnenie a prevádzkovanie automatu na 

teplé nápoje   

Nebytové priestory 

nachádzajúce sa v budove 

MsKS na prízemí a na streche 

budovy  

 

 

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 

Ševčenkova 36,  

P.O. BOX 216,  

850 00 Bratislava 

výmera plochy:15,75 m
2 

celkové nájomné za rok: 1100 €/rok 
doba nájmu:1. 12. 2018 do 30. 11. 2020 

účel nájmu: poskytovanie služieb v oblasti retransmisie 

televízneho vysielania a vysielania programových služieb  

Plocha v predsáli kinosály kina 

Torysa  

 

Pavol Šimon – POPCORN.SK,  

M. Benku 1,  

080 01 Prešov,  

IČO: 50121642 

výmera plochy: 5 m
2
 

celkové nájomné za dobu nájmu: 47,00 €/m
2 

za celú 

dobu nájmu 

doba nájmu: 03.01.2019 do 31.12.2020  

účel nájmu: prevádzkovanie stánku za účelom predaja 

popcornu, cukroviniek a nápojov 



5.  ZÁUJMOVO-UMELECKÁ ČINNOSŤ V MsKS 

I. Kultúrne poukazy 

 

Mestské kultúrne stredisko  získalo v roku 2018 grant od MK SR pre kultúrne poukazy 

(KP) vo výške 4974 €.  KP boli použité na vstupné pre divadelné a folklórne vystúpenia a tiež 

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

 

KULTÚRNE POUKAZY:  4974  

Z toho:   kino    1568 

   ZUT    2974 

   Tvorivé dielne    383 

   Expozícia       49 

       

 

II. Súbory a záujmové kolektívy 

 

V roku 2018 v MsKS pracovali tieto záujmové kolektívy: 

     

FS SABINOVČAN       34 členov 
 

Vedúci: Štefan Foriš 

Súbor absolvoval 20 vystúpení.  

 

Premiérový program:  

35. výročie jeho založenia „A bez ženoch še mi domu nevracajce“- pre veľký záujem  

3 vystúpenia. 

 

Festivaly: 16. Medzinárodný festival „Za juhavské tance igraše“ Chorvátsko 

                 22. r. folklórne slávnosti Pod Kráľovou hoľou 

                 25. r. Hornotoryský folklórny festival Krivany 

      21. r. Pečovskonovoveský  jarmok 

               Folklórny  festival  Sabinov 

 

SPEVÁCKA SKUPINA       11 členov 
Vedúca:  Tamara Tomašková 

Sú súčasťou FS Sabinovčan - majú spoločné vystúpenia. 

 

ĽUDOVÁ HUDBA SABINOVČAN    7 členov 
Vedúci:  Mgr. Ján Bak 

Doprevádza  FS Sabinovčan a FS Sabinovčan -  vytrvalci    na všetkých akciách. 

 

 

FS – SABINOVČAN - VYTRVALCI    16 členov 
Vedúci: Ladislav Trojanovič 

Zúčastňovali sa vystúpení s FS Sabinovčan. 



 

DFS SABINÍK              
Vedúca: Mgr. Natália Salanciová               96 členov 

Súbor absolvoval 24 vystúpení v Sabinove a v okolitých obciach.  Získali Zlaté pásmo 

a postup na kraj v speve a ľudové hudby na okresnej prehliadke v Lipanoch.   Kreácie 

detského folklóru.  

 

 

 

Festivaly:  5. detský  festival Hornej Torysy Krivany 

       Kluszkowce – Poľsko 

                  Obščina pomorie – získlali 1. Miesto - Bulharsko 

       Folklórny festival Sabinov  

                  Jesenný kultúrny festival Sabinov 

 

MDH SABINKA       12 členov 
Vedúci: Peter Talarovič  

Absolvovala 11 vystúpení: 3x Kladenie vencov, Pamiatka zosnulých, Fašiangy v Sabinove , 

„Staviame mi mája“, Sabinovský jarmok, kultúrne leto, Jesenný festival, 2x pre Jednotu 

dôchodcov. 

 

REAL STREET – MODERNÝ TANEC    23 členov 
Vedúca: Martina Bodnárová 

Zúčastnili sa na súťaži v Košiciach a v Bardejove kde získali 2.  miesta. 

Absolvovali sústredenie na Sigorte. 

Mali 10 vystúpení. 

 

DIVADELNÝ  SÚBOR  SOS      9 členov   

Premiéra v rámci Dní Sabinova                                                          

4x repríza  „Všetko je dobre tak „ Sabinov 

1x Stropkov na Dňoch Stropkova 

III. Kultúrno-spoločenská činnosť 

Akcie vlastné: 35  programov a dovezených 41 programov   

 

Z toho vyberáme najväčšie: 

 

1. Maškaráda mestom - DFS Sabiník,  FS Sabinovčan, FS Sabinovčan – vytrvalci  

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

Sabinovčan a MDH Sabinka,  ZUŠ, Real street, ZŠ Komenského, sk. Rebriňák, sk. 

Dynamix a Araňa z Jarovníc. 

3. 24. Karneval na ľade pre deti aj dospelých 

4. Valentínska súťaž –  najkrajšia fotografia zaľúbeného páru 

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

6. Deň učiteľov  - oceňovanie učiteľov primátorom mesta 



7. Hosť programu: Maroš Bango 

8. Slávnostné oceňovanie najlepších športovcov za rok  2017. 

9. Hosť programu: skupina Komajota 

10. Rómsky talent -  prehliadka rómskych talentov sabinovských škôl 

 

11. Deň matiek / MsKS/ a Míľa pre mamu /ŠA/ 

– účinkovali: MŠ 17. nov. MŠ 9. mája, MŠ Švermova, ZUŠ, 

12. DFS Sabiník, FS Voľančan – Jakubova Voľa 

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

14. Sabinovčan s FS - vytrvalci  a MDH Sabinka 

15. Deň detí – bol plný hier a atrakcií s programom Dobrodružstvo s Jančiči  pre MŠ 

v Sabinove. 

16. Prehliadka motorových vozidiel zásahových zložiek /požiarnici a policajti/ a ukážka 

výcviku psov. 

     

Dni Sabinova 2018 

 

17. Všetko je dobre tak!  -  premiérový program divadla SOS pri MsKS 

18. Sabinov na historických pohľadniciach - uvedenie do života knihy PaedDr. Jozefa 

Mika. Účinkujúci: A. Hitríková, S.Franková, T. Hajzušová, B. Ferancová, Š.Hajzuš, J. 

Bak, R. Pechanec 

19. Galavečer spojený s oceňovaním  ceny mesta a primátora mesta Sabinov 

Účinkujúci: Top Big band –PO, A. Hitríková, S.Franková, T. Hajzušová, B. 

Ferancová, Š.Hajzuš, O.Nehila, J. Bak, R. Pechanec. 

 

46.  SABINOVSKÝ JARMOK 

 

jarmočné pódium pri Úrade práce v Sabinove 

 

14.6.2018 

-dobová hudba Aldar, Tedasky 

Otvorenie jarmoku  s Piper Jančom a primátorom mesta 

prezentácia škôl a krúžkov, MDH Sabinka,  hosť: ZUŠ Sabinova a ZUŠ Giraltovce, / Drišľak 

- VV/   

15.6.2018 

15. r. Hlas cigánskeho srdca – Rómsky festival / doobeda / 10.00 h 



  MŠ  a ZŠ v Sabinove  

 „ Na jurmaku v Sabinove“ – folklórny festival 

 

ŠĽT Miroslava Fabiána Sabinov a Červená Voda, DFS Ľutina, ZUŠ Široké, DFS Havrančatá, 

DFS Sabiník, SS Jonatanka SB, SS Gaštanka, FS Sabinovčan, FS Sabinovčan - vytrvalci 

hosť: Mafia Corner  - PO.  

 

 

 

16.6.2018 

Sabinov sa baví / Kings Emottion – KE, Živá Voda –BA, Zuzana Smatanová – ZA,  Chiki 

liki tua – PO,  

17.6.2018 

A bez ženoch še mi domu nevracajce... – premiérový program FS Sabinovčan. 

K 35. výročiu jeho založenia 

 

Kultúrne leto: 

8.7. 2018      DFS Sabiník,  

15.7.2018   FS Sabinovčan, FS Sabinovčan – vytrvalci 

20.7.2018    Dovidenia lastovičky 

28.7.2018 Sabinovský happening 

10.8.2018 Dovidenia lastovičky 

19.8.2018 MDH Sabinka 

2.7. – 31.8. –  Sabinov a okolie očami Anřeja Mežeryckiego - výstava 

2.7. – 31.8. – Csontvaryho paleta výstava  

20. Jesenný kultúrny festival   

Pre nepriaznivé počasie sa festival uskutočnil v priestoroch MsKS 

V kultúrnom programe vystúpili: Tedasky – mažoretky, MŠ,  ZŠ , DFS Sabiník, FS    

Sabinovčan, FS Sabinovčan – vytrvalci, SS  Jonatanka,  ZUŠ v Sabinove, Real street Karate 

Klub Katsudo, Peter Lipa & AMC trio, 

Ukážky jedál: 

Jednota dôchodcov  a Senior klub, Poľovnícke združenie a Rybársky zväz. Komunitné 

centrum, ZŠ Komenského,  Gymnázium   

- výstava zaváranín, ovocia  

 

21.   48. Medzinárodný orgánový festival Ivana Sokola  - Andreas Liebig  - Švajčiarsko 

22.   XXII. Sabinovský slávik – okresná prehliadka žiakov ZŠ s ĽH Sabinovčan. Hosť: 

.Mužské spevácke trio z Čirča 



 

23. Rocková beermovka  8 

Skupiny: Malignant Tumour /metal-crust-Ostrava/,  Acid force - /Thrash metal/ BB, 

Within Silence – Melodicpower metal/KE, Gagas – Aleternatíve metal/PO,From The six – 

Melodic metal/KE 

    

24.  4x Mikulášske slávnosti –  Hraná rozprávka Svrček a mravce v podaní bábkového         

súboru Hala bala  a DFS Sabiník spojená s premietaním rozprávok. 

 

25. Rozsvietenie jedličky s kultúrnym programom DFS Sabiník – spev. 

26.  18.12. – 19.12. Vianočné koledovanie v meste   

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

Súkromná ZŠ, CZŠ sv. Jána Krstiteľa, SS Ňaršanka   

19.12. – priame vysielanie  RTVS 

ZŠ Komenského – účinkovali pred priamym vysielaním/, ZUŠ v Sabinove, DFS 

Sabiník, FS Sabinovčan – spev. 

 

Výťažok z predaja primátorského vianočného punču bol odovzdaný rodine Magyarovej 

 

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

 

celovečerných koncertov - programov a zábavných programov a posedení  

(napr.: Malá nočná hudba,  Naj babička s OO úniou žien, Rekonštrukcia bojov z obdobia 1. 

Svetovej vojny, Madam klub, Katarínska zábava –Jednota dôchodcov, Vianočné posedenia  

pre členov JD a Klub dôchodcov,   

Život od konca – folklór P.N.V., Loc trio – historické hudobné nástroje, 

 

súťaží festivalov a prehliadok  

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

Folklórny festival,   Rocková beermovka, 44. Ročník Krása život, Októbrová veselica pre 

seniorov, . 

 

divadelných predstavení  

 

pre deti: 

Sranda banda  - kúzelnícka schow pre deti, 

2x Smejko a Tanculienka  /Kuk, ani muk/ 

Dobrodružstvo s Jančiči – MDD 

Solivarské poklady – pre ZŠ 

 

pre dospelých: 

2x Chlieb s maslom – BA,  

Silné reči - BA 



 

výchovné koncerty  

2x Svet okolo nás 

7x vystúpenie ZUŠ pre MŠ a ZŠ 

2x verejnosť 

 

 

 

 

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

rybársky zväz - schôdza,  Slávnostné akadémie škôl a ich generálky: CZŠ  sv. Jána Krstiteľa, 

Vianočná akadémia ZŠ 17. nov., Vianočný kamión Coca cola, 30. výr.  mažoretky Tedasky, + 

objednávky) 

 

 

Skúšky súborov  

 

DFS Sabiník     3x týždenne & pred vystúpeniami 

FS Sabinovčan  2x  týždenne & pred vystúpeniami   

FS - V Sabinovčan  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 

SOS divadlo   2x týždenne pred premiérou / pol roka / 

 

 

V. Zdravotné a kondičné cvičenia 

Pilates -            67 stretnutí  - navštívilo  648 účastníčok   

Pilates seniorky  12 stretnutí  - navštívilo 120  účastníčok 

Kalanetika –    25 stretnutí   - navštívilo  371 účastníčok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. ZÁUJMOVO-UMELECKÁ ČINNOSŤ  

V KC NA KORZE 

 

 

            Kultúrne centrum Na korze, Námestie slobody č. 100, v ktorom sa nachádza 

viacúčelová sála, využívajú školy a miestne organizácie na rôzne stretnutia, konajú sa tu 

komorné koncerty, výstavy miestnych výtvarníkov, fotografov a žiackych výtvarných prác 

ako aj prezentácie MŠ, ZŠ a ZUŠ. MsKS pravidelne pripravuje pre deti, mládež aj dospelých 

edukačno-výchovné aktivity.    

 

 

VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ: 

            V priestoroch KC boli do apríla 2018 umiestnené kancelárie MsKS a preto sa v tomto 

čase nekonali výstavy. V tomto roku sa milovníkom umenia predstavili výtvarní umelci zo 

Sabinova, Kovačice (Srbsko), Prahy (ČR) a Sieldc (PL). Štvrtého ročníka medzinárodnej 

výstavy Csontváryho túlavé topánky sa zúčastnili žiaci zo Sabinova, Košíc, Prešova, 

Kežmarku, Bardejova, Michaloviec, Veľkého Šariša, Soběslavi (ČR), Muszyny (PL) a Siedlc 

(PL). V júni sme otvorili, za účasti manželky autora Andrzeja Meżeryckého, stálu expozíciu 

fotografií pod názvom Sabinov a okolie. Počas Dní Sabinova mohli v KC Na korze 

návštevníci nahliadnuť do archívnych listín a dokumentov, týkajúcich sa nášho mesta. 

Zároveň si mohli pozrieť kroniky mesta, sabinovských škôl a organizácií. Ako už tradične 

najväčší záujem návštevníci prejavili o výstavy remeselných prác, či už to bolo v období 

Veľkej noci, jarmoku alebo Vianoc. Už tretí rok spájame tieto predajné výstavy s tvorivými 

dielňami, na ktorých si môžu záujemcovia vyskúšať rôzne remeselné techniky. 

            Výstavy si prezrelo   3313  návštevníkov zo Sabinova a okolia, turistov zo 

Slovenska aj zahraničia (v roku 2017 to bolo 4906). 

 

 

ZÁUJMOVO-TVORIVÁ OBLASŤ: 

 

 

I. TVORIVÉ DIELNE 
            Vo výstavných priestoroch koncertnej sály sa už pravidelne pripravujú a realizujú 

tvorivé aktivity pre záujemcov všetkých vekových kategórií. V KC Na korze sa stretávajú deti 

MŠ, žiaci ZŠ, ŠK zo Sabinova a okolia, mamičky s deťmi aj seniori. Prevažná väčšina 

tvorivých dielní je zameraná, podľa záujmu návštevníkov, na tradičné aj  moderné techniky. 

 Už dvanásty rok sa tu pravidelne stretávajú ženy v KORZO KLUBE, tvorivej dielni 

pre verejnosť, kde sa učia  rôzne remeselné techniky.  Činnosť klubu je zameraná na voľno-

časové  aktivity. Klub navštevuje 13 žien rôznych vekových kategórií, niektoré aj so svojimi 

deťmi. Klub sa realizuje v poobedňajších hodinách a priebežne ho navštevujú aj nečlenovia, 

nakoľko jeho činnosť bola určená aj pre širokú verejnosť. Členky klubu sa aktívne zapájajú aj 

do iných aktivít organizovaných MsKS.  

            V tvorivých dielňach pracovalo 436 detí z MŠ, ZŠ a dospelých zo Sabinova 

a okolia (v roku 2017 to bolo 458).  

 

  

II. KONCERTY a RECITÁLY 

            V koncertnej sále KC Na korze sa usporadúvajú komorné koncerty vážnej, modernej 

a folklórnej hudby, recitály ako aj interné koncerty hudobných odborov ZUŠ v Sabinove. Už 



pravidelne sa tu koná Sabinovská jar a jeseň, na ktorej sa obyvateľom mesta predstavujú 

nielen žiaci a pedagógovia ZUŠ, ale aj iné sabinovské hudobné zoskupenia. 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. 

            Koncerty a recitály si vypočulo 1307 milovníkov hudby, prózy a poézie (v roku 

2017 to bolo 2037). 

 

 

III. TEMATICKÉ AKTIVITY 

            V priebehu roka v KC Na korze pripravujú pracovníčky výchovno-edukačné aktivity 

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

hodiny histórie, vlastivedy a výchov podľa záujmu učiteľov jednotlivých predmetov. 

Návštevníkom informačného centra ponúkame aj možnosť oboznámiť sa s históriou mesta, 

alebo regiónu v Mestskom múzeu v bašte, v ktorom sú vystavené exponáty zapožičané 

z Krajského múzea v Prešove.  

            Týchto aktivít sa zúčastnilo 346 návštevníkov (v roku 2017 to bolo 746). 

 

 

IV. BÁBKOVÉ DIVADLO 

            Od roku 2013 pracuje pri MsKS bábkový súbor HALABALA, ktorý má 8 členov. 

Tento súbor pripravuje bábkovo-hrané rozprávky pre najmenších obyvateľov nášho mesta. 

V roku 2018 sme pripravili, nacvičili a zrealizovali 6 klasických rozprávok, ktoré sme 

predstavili verejnosti v 8 predstaveniach. Sobotňajšie popoludnia, určené deťom a ich 

rodičom, prípadne starým rodičom, pokračujú po rozprávke ďalšími aktivitami. Deti si 

zahrajú rôzne spoločenské hry, zasúťažia si, alebo si na  tvorivej dielničke niečo milé vyrobia, 

prípadne si skúšajú hru s bábkami (marionetami, javajkami či maňuškami). Najväčší úspech 

medzi malými divákmi zožal ďalší diel ruskej rozprávky o nezbednom dievčatku Máši a jej 

kamarátovi medveďovi.     

            Tohto roku súbor pripravil aj klasickú rozprávku Svrček a mravce, v ktorom 

účinkovali aj deti z detského súboru Sabiník, a predstavil sa s ňou v MsKS na Mikulášskej 

slávnosti. 

            Divadelné predstavenia videlo 1660 divákov (v roku 2017 to bolo 1172). 

 

 

INÉ PODUJATIA: 
           V priebehu roka zabezpečujú pracovníčky chod kultúrneho centra Na korze, pripravujú 

a pomáhajú realizovať podujatia a stretnutia pre obyvateľov mesta rôznych vekových 

kategórií a záujmov. Na týchto aktivitách spolupracujú s materskými, základnými a strednými 

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

a dobrovoľníčkami z KORZO KLUBU. Už pravidelne sa v KC Na korze uskutočňuje, 

v mesiacoch február, jún a november výjazdový odber krvi pre dobrovoľných darcov 

v spolupráci s NTS Prešov a MO SČK. 

           Týchto podujatí sa zúčastnilo 2660 návštevníkov (v roku 2017 to bolo 2662). 

 

 

INFORMAČNÉ CENTRUM: 

            Mestské informačné centrum sa nachádza spolu s expozíciou oskarového filmu 

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

            V informačnom centre sa návštevníci dozvedia zaujímavosti o historických 

pamiatkach a zaujímavostiach, kultúrnych podujatiach, športových aktivitách, turistických 



a cyklistických trasách v okolí nášho mesta.       

            V prípade záujmu poskytovali pracovníčky aj sprievodcovské služby po meste a 

prehliadku Mestského múzea v bašte.  

             O dávnej histórii mesta porozprávajú pracovníčky pri makete Sabinova zo 16. 

storočia a o tej novodobej v stálej expozícii filmu OBCHOD NA KORZE. Turisti si môžu 

pozrieť fotografie z nakrúcania, originálny scenár a rekvizity, pamätné predmety autora 

scenára Ladislava Grosmana, ukážky z filmu a zaujímavé príbehy priamych účastníkov a 

pamätníkov nakrúcania. Súčasťou expozície sú aj exponáty s židovskou tematikou a 

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

Sabinova.  

            V informačnom centre majú obyvatelia mesta možnosť zakúpiť si vstupenky na 

kultúrne podujatia organizované MsKS. 

            Služby informačného centra využilo a prehliadku expozície filmu si pozrelo 3240 

turistov a návštevníkov (roku 2017 to bolo 2401). 

 

 

MÚZEUM – BAŠTA: 

            Mestské múzeum je umiestnené v severovýchodnej bašte, ktorá bola súčasťou 

mestského opevnenia.  

 V podzemnom priestore sa nachádza expozícia skamenených driev, zostavená zo 

zbierky amatérskych geológov, manželov Františka a Jarmily Chovancových z Prešova.  

 Na prízemí sú vystavené fotografie starého Sabinova, ktoré sú súčasťou výstavy 

Historický Sabinov, autora PaedDr. Jozefa Mika. Návštevníci sa pri nich dozvedia 

zaujímavosti o histórii nášho mesta. 

            V priebehu roka sme v priestoroch bašty nainštalovali 4 výstavy, ktoré  zapožičalo 

mestu Krajské múzeum v Prešove. 

 Aj v roku 2018 sme sa zapojili do medzinárodného podujatia – Deň múzeí a galérií.  

V piatok 18. mája bolo aj naše múzeum otvorené pre verejnosť až do 23.00 h. Čarovná noc 

v múzeu bola v tomto roku venovaná klasickým rozprávkam a rozprávkovým bytostiam. Pre 

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

vďaka pomoci dobrovoľníkov.  

            Múzeum navštívilo 1010 návštevníkov (v roku 2017 to bolo 718). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. KINO TORYSA 

 

V roku 2018 sa v kine Torysa odpremietalo 231 predstavení, z toho 69 detských a 15 

organizovaných filmových podujatí pre školy. Návštevnosť v kine bola 6 107 divákov a tržby 

činili 22 978,00 €.  

 

HOSPODÁRENIE KINA V ČÍSLACH ZA 

ROK 2018 

    

Príjem kina: 

Hrubé tržby 22 048,29 € 

Kultúrne poukazy 1 568,00 € 

Reklama na plagátoch 1 400,00 € 

Spolu príjmy 23 016,29 € 

    

Výdaje kina: 

Požičovné filmov 12 125,89 € 

Dotlač plagátov 546,72 € 

Poštovné plagáty 344,30 € 

Dopravné filmov 325,88 € 

  

Servis kinotechniky 2 284,80 € 

Spolu výdavky 15 627,59 € 

    

Rozdiel:  8 750,41 € 

 

 

Najúspešnejším filmom roka 2018 bola v kine Torysa animovaná komédia Hotel 

Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka, ktorá len kopíruje predchádzajúce roky a úspešnosť 

animovaných filmov u našich divákov ale aj na celom Slovensku. Z hraných filmov boli 

najúspešnejšie filmy Zrodila sa hviezda a Bohemian Rhapsody. 

Rok 2018 je z pohľadu návštevnosti a tržieb hodnotiť ťažko, nakoľko nás do značnej 

miery ovplyvnila najprv rekonštrukcia MsKS. Po následnom spustení premietania v marci 

2018 sme museli opäť začať bojovať o diváka a pritiahnuť ho po polročnej prestávke opäť do 

kina, čo nám do značnej miery sťažoval stále nerekonštruovaný stav kinosály a plošné 

zvýšenie vstupného. Počas roka návštevnosť kopírovala predchádzajúce roky až do októbra 

kedy sme sa pustili do modernizácie kinosály, ktorá prebiehala v priebehu októbra 

a novembra 2018. Prvé premietanie už v zmodernizovanej kinosále prebehlo dňa 2.12.2019, 

o 16.00 h sme divákom ponúkli animovanú komédiu Grinch, ktorej sa zúčastnilo 232 divákov 

a večer o 19.30 h hudobný film Bohemina Rhapsody, ktorého sa zúčastnilo 138 divákov.  

Po spustení premietaní po modernizácii kina sme už v decembri zaznamenali zvýšení 

záujem o filmové predstavenia kedy kino navštívilo 1169 divákov a tržba činila 4 478 €. 



Už prvé mesiaca roka 2019 nasvedčujú, že modernizácia mala svoje opodstatnenie, 

viditeľne sa prejavila na návštevnosti v januári aj februári. Vhodnou dramaturgiou sa snažíme 

nastolený trend udržať počas celého roka ale výsledky sú stále v značnej miere závisle od 

filmovej ponuky distribučných spoločností. Ďalším veľmi limitujúcim prvkom sú iné kultúrne 

podujatia konajúce sa v kinosále, hlavne ak sa konajú počas víkendu kedy generujeme 

väčšinu tržieb. Tieto výpadky sa veľmi ťažko doháňajú. 

Do budúcna je potrebné rátať s potrebou klimatizovať priestory kinosály, nakoľko pri 

podujatiach s väčšou účasťou divákov je nemožné zabezpečiť čo i len základnú výmenu 

vzduchu v kinosále. Druhá potrebná investícia je potreba zakúpiť sekundárny projektor 

s dostatočnými vlastnosťami na projekcie v kinosále, nakoľko momentálne sa na rôznych 

koncertoch a akadémiách používa na premietanie kino projektor /jeho vlastnosti na tieto 

potreby sú až predimenzované/, čím sa ničí jeho lampa ktorej výmena stojí značné finančné 

prostriedky, najbližšia výmena lampy nás čaká v najbližšom období. 

 

Špeciálne podujatia v kine Torysa:  

 

Európske stredy za euro júl - august 2018 

 

Aj v roku 2018 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 v stredy 

počas prázdnin. Cieľom projektu je priblížiť a ponúknuť divákom kvalitnú európsku filmovú 

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

 

XVI. Medzinárodný festival  Outdoorových filmov 10. - 13. 11. 2018 

 

V októbri 2018 sme po druhýkrát  privítali v Sabinove Medzinárodný festival outdoorových 

filmov, ktorý je putovnou prehliadkou outdoorových filmov. Za pätnásť rokov svojej 

existencie sa stal vo svojej podstate a charaktere najväčším filmovým súťažným putovným 

festivalom nielen v Českej republike, ale tiež na svete. Festival je zameraný na športy i život s 

outdoorovou tematikou, na filmy dobrodružné, extrémne, adrenalínové, ale tiež 

cestopisné. Festivalu sa zúčastňujú českí, slovenskí a zahraniční autori, filmová štúdiá, 

národné televízie i súkromné televízne spoločnosti, a to v profesionálnej i amatérskej rovine. 

 

Filmy festivalu boli zaradené v nasledujúcich kategóriách: 

- dobrodružný a extrémny športový film 

- horolezecký a horský film 

- dobrodružný vodný športový film 

- cestopisný film 

 

Filmy nás zaviedli na rôzne miesta našej planéty, ukázali mentalitu a kultúru tamojšieho 

obyvateľstva. Sprostredkovali nám prostredie, kde sa bežný „smrteľník“ nedostane. Veľa 

filmov malo veľký sociálny a citový náboj. Ich jedinečnosť a neopakovateľnosť si užilo 1146 



žiakov (zo škôl na Ul. 17. novembra, Ul. Komenského, CZŠ, SZŠ a Spojenej školy 

v Sabinove) počas filmových predstavení pre školy a viac ako 130 milovníkov takéhoto 

filmového žánru počas večerných predstavení. 

 

Mestské kultúrne stredisko ako spoluorganizátor podujatia pripravilo zároveň počas týchto 

dní aj sprievodné podujatia pre školy a verejnosť. 

 

Pre žiakov základných boli pripravené tieto pútavé besedy: 

Svetom na bicykli s Martinom Stillerom 

Vtáky Sabinova a okolia s Mirom Fulínom 

Slovensko - krajina plná tajomstiev s Lenkou Šingovskou 

 

Pre verejnosť bola okrem filmov v štvrtok 11.10.2018 pripravená beseda s cyklocestovateľom 

Martinom Stillerom - „AMERIKOU na bicykli – Prírodou USA“  z polročného a presne 

7000 km dlhého cykloputovania po americkom kontinente, ktorého hlavným cieľom bolo 

preniknúť medzi ľudí, spoznať kultúru, prírodu a krásy v daných krajinách.  

 

Podané projekty v roku 2018:  

 

Modernizácia vybavenia kinosály kina Torysa Sabinov  

 

V roku 2018 sme zavŕšili dlhoročnú snahu o modernizáciu vybavenia kinosály nášho kina. 

V marci 2018 sme podali projekt s názvom Modernizácia vybavenia kinosály kina Torysa 

Sabinov  na Audiovizuálny fond kde sa nám podarilo získať nenávratný príspevok 30 000 € 

na výmenu sedačiek v kinosále. Spolu s finančným príspevkom vlády SR a mesta Sabinov sa 

projekt podarilo zrealizovať v priebehu mesiacov október a november 2018 a obnovené kino 

slúži divákom od 2.12.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. MESTSKÁ KNIŽNICA – ROK 2018 
 

 

Knižničný fond k 31.12.2018: 26 272  knižničných jednotiek 

 

Ročný prírastok:  282 

z toho dary od čitateľov 180 

prírastok kúpou:  102 

 

Ročný úbytok: 592 

 

Počet výpožičiek spolu: 17696 ,  z toho absenčne: 16 658   /- 1364 oproti roku 2017 / 

 

Počet aktívnych čitateľov: 952 / - 24 oproti roku 2017 /, z toho do 15 rokov: 469 / +24   

oproti roku 2017 / 

 

Návštevnosť knižnice: 7 502 / -609   oproti roku 2017  / z toho -  na podujatiach 2 176 

                   - internet  20 

Počet podujatí celkom: 64       /- 14  oproti roku 2017 /, pre deti do 15 rokov -  56 podujatí 

- pre znevýhodnene skupiny  6 

podujatí 

 

Podujatia s najširším záberom: 

 

22.2.2018   

Literárno – hudobný podvečer so spisovateľkou ŠTEVOU OPREMČÁKOVOU 

a klaviristom  LUKÁŠOM MIKLOŠKOM   

 

13.03.2018  

24. SABINOVSKÝ ČIM–ČIM – mestská prehliadka v prednese pôvodnej slovenskej poézie 

a prózy detí sabinovských škôl    

 

24.4.2018      

LES UKRYTÝ V KNIHE  - beseda s lesným pedagógom Ing. Balíkom 

 

16.05.2018    
35. SABINOVSKÝ AUTORSKÝ  A RECITÁTORSKÝ MÁJ – literárna súťaž  recitátorov 

a  mladých  autorov pre žiakov ZŠ a študentov SŠ 

 

15.6.2018      

BOHUŠ NOSÁK-NEZABUDOV 

Prednáška k 200. – mu výročiu významného národovca, ktorého živo a tvorba boli späté so  

Sabinovom. Určené pre SŠ. 

      

September 2018  
BURZA KNÍH  - výpredaj staršej literatúry za symbolické ceny. Začiatok na Jesennom 

festivale 

 

 



 

 

26.9.2018        

BESEDA S MARKOU STAVIARSKOU 

Beseda s prešovskou spisovateľkou pre deti a filmárkou v rámci literárneho festivalu Prešov 

číta rád 

 

12.10.2018     

SLOVENSKO – KRAJINA PLNÁ TAJOMSTIEV 

Prednáška  L. Šingovskej o jej knihe o Slovensku pre žiakov 5. ročníka ZŠ spojená s výstavou 

ilustrácií. 

 

19.10.2018    

PREČO SÚ NIEKTORÉ KRAJINY CHUDOBNĚ, INÉ BOHATÉ 

Stretnutie ekonóma a sabinovského rodáka Daniela Dujavu so študentmi gymnázia. 

 

6.11.2018         

SABINOVSKÝ ČITATEĽSKÝ MARATÓN – reťazové čítanie spája deti a dospelých 

tentoraz na tému Čítanie z krajiny našich najbližších susedov 

 

23.11.2018      

JOZEF BANÁŠ NA NÁVŠTEVE V KNIŽNICI 

Beseda so známym slovenským autorom bestsellerov pre verejnosť.                                      

                    

4.12.2018        

DNES ZAŽIARI NAD NAMI SVETLO 

Adventné posedenie pre seniorov a dlhoročných návštevníkov knižnice. 

 

Veľmi obľúbené sú aj napríklad zážitkové čítania  pre ZŠ a MŠ, rozširujúce hodiny 

a pasovania prvákov za čitateľov knižnice. 

 

PROGRAMOVÉ VYBAVENIE 

 

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

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

Okrem iného už nemá oficiálneho správcu, takže  jeho výpadok by predstavoval veľký 

problém. 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. 

 

 

PERSONÁLNY STAV 

 

Je potrebné poukázať na výrazne poddimenzovaný personálny stav pracovníkov knižnice, čo 

je možné považovať za najväčší problém, ktorý nám nedovoľuje posunúť sa ďalej 

a poskytovať kvalitné služby čitateľom, prípadne rozšíriť ponuku o nové služby. Tento 

problém bude potrebné riešiť aj v súvislosti so zakúpením nového knižničného softvéru. Nie 

je dostatočne možné dlhodobo udržiavať prevádzku knižnice s jedným profesionálnym  

pracovníkom, ktorý vykonáva širokú škálu odborných  knižničných úkonov. Optimálny 



personálny stav vzhľadom na veľkosť knižnice a záber jej činnosti by bol podľa môjho názoru 

- 3 pracovníci na plný úväzok, minimálne 2 – 2, 5 pracovníka. Cesta zamestnávania 

pracovníkov bez skúseností a odbornosti cez projekty UPSVaR   sa ukázala ako nesprávna 

a neviedla k žiaducim výsledkom. 

 

 



9. ÚSEK ŠPORTOVEJ A REKREAČNEJ ČINNOSTI 

 

1. PRÍJMY ŠPORTOVÝ AREÁL 

 

a) MESTSKÉ KÚPALISKO 

 

Návštevnosť a tržby Mestského kúpaliska 

 

 
 

Mestské kúpalisko sme otvorili dňa 1.6.2018 a prevádzkovali sme ho do 2.9.2018. 

V roku 2018 bola celková návštevnosť kúpaliska 22 858 osôb, čo je pokles oproti 

roku 2017 o necelých 500 návštevníkov, príjmy boli 44 836,50 €, čo predstavuje pokles 

oproti roku 2017 o viac ako 3 190 €. Návštevnosť kúpaliska priamo súvisí s počasím, ktoré 

počas prvej polovice sezóny nebolo príliš priaznivé. Aj keď počas mnohých dní bola len malá 

oblačnosť, vonkajšie maximálne denné teploty nepresahovali 25°C. Kvôli nepriaznivému 

počasiu bolo v kúpalisko počas júna zatvorené 12 dní, v ostatných dňoch bola návštevnosť 

veľmi nízka. V mesiaci júl bolo kúpalisko zatvorené počas 6 dní, avšak do 26.6. bola taktiež 

nízka návštevnosť z dôvodu počasia. Návštevnosť kúpaliska začala výrazne stúpať až ku 
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koncu júla, kedy začali prichádzať horúce slnečné dni a teploty začali stúpať cez hranicu 

30°C. V mesiaci august bolo počasie priaznivé, čo sa odrazilo aj na návštevnosti a príjmoch. 

Tento mesiac patril v počte návštevníkov a výške príjmov medzi najlepšie mesiace za 

posledných 5 rokov. 

V posledných rokoch stúpa počet neplatiacich návštevníkov (deti do 6 rokov, ZŤP, 

držitelia zlatej a diamantovej Jánskeho plakety a sabinovské športové kluby). Počas letnej 

sezóny 2018 to bolo už necelých 12% z celkovej návštevnosti, preto uvažujeme aj 

o spoplatnení vstupu hlavne pre držiteľov preukazu ZŤP a znížení vekovej hranice pre 

bezplatný vstup detí. 

 

 

b) ZIMNÝ ŠTADIÓN 

 

Návštevnosť a tržby Zimného štadióna 

 

 
 

Prevádzka Zimného štadióna v roku 2018 trvala od 1.1.2018 do 29.3.2018. Ďalšiu 

sezónu na Zimnom štadióne sme v tomto roku začali dňa 1.10.2018 a prevádzka trvala do 

31.12.2018. 

Návštevnosť a príjmy Zimného štadióna oproti roku 2017 o niečo vzrástli. 

Návštevnosť verejného korčuľovania vzrástla o viac ako 2 000 osôb, taktiež vzrástlo aj 

využívanie ľadovej plochy školami. Príjmy Zimného štadióna boli 68 897,00 €, čo 

predstavuje nárast oproti roku 2017 o viac ako 5 700 €. 

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

a blízkeho okolia ale aj školy zo vzdialenejších obcí. 

 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. 

 V roku 2018 bolo na Zimnom štadióne 2852 hodín prevádzky. Z tohto počtu hodín pre 

hokejový klub HK Sabinov na tréningy, zápasy a turnaje bolo poskytnutých 18,43%, pre 

verejné korčuľovanie bolo 15,77%, školami využitý časový priestor bol 4,14%, objednávky 

ľadovej plochy z celkového počtu prevádzkových hodín predstavovali 28,89%, na úpravu 

ľadovej plochy bolo využitých 19,44% a nevyužitý časový priestor predstavuje 13,33%. 

Aj v sezóne 2018/2019 sme pre verejnosť pripravili Verejné korčuľovanie 

Hokejka+Puk, kde návštevníci môžu na ľadovej ploche používať hokejku a puk, vyskúšať si 
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Verejné 

korčuľovanie

z toho

VK H+P
Objednávky

Org. sk. 

žiakov

Verejné 

korčuľovanie

z toho

VK H+P
Objednávky

Org. sk. 

žiakov

Január 2 058 129 19 10 865,20 3 347 383 133 13 13 373,00

Február 1 030 122 23 9 469,40 1 531 191 120 29 10 647,00

Marec 564 130 9 9 335,20 969 115 110 23 9 223,50

Apríl 1 12 0 811,00

September

Október 457 101 114 0 8 520,00 609 132 130 2 8 514,50

November 898 162 125 14 9 977,50 962 156 139 33 10 792,50

December 3 376 315 137 32 14 160,50 3 135 245 155 29 16 346,50
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streľbu na bránky, trénovať korčuľovanie s pukom, rozvíjať technickú stránku korčuľovania. 

Vzhľadom na uzatvorenie prešovského zimného štadióna v tejto sezóne našu ľadovú plochu 

začali mierne využívať aj prešovské športové kluby Prešovský rýchlokorčuliarsky klub, 

krasokorčuliarsky klub KRASO na tréningy a Prešovský hokejový klub na tréningy časti 

žiackej základne. 

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 sezónach vplyv otvorenie novej 

hokejovej PSK Arény v Prešove v novembri 2016. 

 

 
 

 

c) UMELÁ TRÁVNATA 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, 

Sezóna
Verejné 

korčuľovanie
Objednávky

Org. sk. 

žiakov

Október 2018 – Marec 2019 9 433 872 131 72 526,50

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 2017 2018

Tržby v € Tržby v €

Január 100,00 360,00

Február 1 800,00 2 100,00

Marec 1 450,00 2 200,00

Apríl 120,00

Máj 250,00

...

December 50,00 60,00

Spolu 3 400,00 5 090,00



školy a verejnosť využívajú UTP bezplatne. V roku 2018 boli celkové príjmy z prenájmu 

5 090 €, čo predstavuje nárast príjmov oproti roku 2017 o 1 690 €. 

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. 

V roku 2018 bola v priestoroch futbalovej tribúny zrekonštruovaná a zmodernizovaná 

práčovňa, ktorá je k dispozícii športovým klubom pôsobiacim v priestoroch Športového 

areálu a zrealizovaný ohrev TÚV plynovými ohrievačmi, čo by malo prispieť k zlepšeniu 

kvality poskytovaných služieb a zníženiu energetickej náročnosti. 

 

d) Prenájom priestorov v Športovom areáli 

 

Príjem za prenájom priestorov v Športovom areáli 

 

 
 

Príjem z prenájmov priestorov v športovom areáli vzrástol oproti roku 2017 o  

viac ako 2 900 €. 

Krátkodobý nájom bol riešený prostredníctvom verejno-obchodnej súťaže. 

 

e) Príspevok mesta Sabinov 

 

 Príspevok obce – mesta Sabinov v roku 2018 v súlade s rozpočtom mesta na rok 2018 

pre financovanie činnosti Športového areálu činil 163 489,20 €, z toho: 

bežný príspevok: 142 540,00 €, 

kapitálový príspevok:   20 949,20 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2017 2018

Suma v € Suma v €

Dlhodobý 4 709,83 6 240,02

Krátkodobý 3 520,20 4 954,50

Spolu 8 230,03 11 194,52



 

 

VÍZIE DO BUDÚCNA – MsKS 

Personálny stav 

V MsKS je potrebné poukázať na nepriaznivý personálny stav. Chýbajú nám 

pracovníci na viacerých pozíciách, ktoré boli obsadzované prostredníctvom projektov 

z ÚPSVaR. Toto riešenie sa nám z dlhodobého hľadiska neosvedčilo, pretože je to nie len 

veľmi administratívne náročný proces ale aj pracovníci, ktorí môžu byť do projektov zaradení 

musia spĺňať rôzne prísne kritéria a hľadať niekoho na projekty je čoraz ťažšie. Zároveň ide 

o pozície, ktoré je potrebné obsadiť dlhodobo a nie len na istý časový úsek. Ide najmä 

o pozíciu knihovníka, kde je momentálne na plný úväzok zamestnaná len 1 osoba, pracovník 

do Kc Na korze, kde je taktiež zamestnaná na trvalý pracovný pomer 1 osoba a má na starosti 

tri budovy (múzeum bašta, koncertná sála, informačné centrum), taktiež na pozíciu vrátničky 

by bolo potrebné zamestnať na stálo aspoň 1 osobu. V rámci personálnej agendy je do 

budúcna potrebné riešiť upratovačky na Športovom areáli. Aktuálne sa obsadenie týchto miest 

taktiež rieši prostredníctvom projektov z ÚPSVaR. Pre komplex ako je Športový areál je 

potreba mať aspoň jednu upratovačku na stály pracovný pomer. Taktiež je potrebné doplniť 

prevádzkový personál o minimálne 1 pracovné miesto – pracovná pozícia údržbár – strojník, 

aby boli činnosti na Športovom areáli plynulo zabezpečené aj v prípade nepredvídaných 

okolnosti ako práceneschopnosť niektorého zamestnanca. 

 

Technické vybavenie 

Vzhľadom na to, že moderná doba pokročila, je potrebné riešiť aj technické 

vybavenie, ktoré potrebujeme pri rôznych podujatiach. Ide najmä o zvukovú aparatúru, ktorá 

vzhľadom na vek a životnosť nespĺňa súčasné parametre (zo súčasnou aparatúrou je problém 

ozvučiť aj menšie podujatia v MsKS ale aj mimo budovy). Je nutné doplniť a rozšíriť svetelný 

park v kinosále, zakúpiť aj nový projektor, keďže súčasný má cez desať rokov a pomaly mu 

končí životnosť. Bolo by vhodné zakúpiť aj plátno na vonkajšie premietanie (využitie by malo 

pri menších podujatiach vonku napr. Mikuláš a do budúcna uvažujeme o prevádzke letného 

kina). Vzhľadom na objem vecí, ktoré je potrebné prať (návleky na stoličky, obrusy, kroje pre 

všetky súbory) je potrebné zakúpiť práčku zo sušičkou. Určite je potrebné riešiť zakúpenie 

knižničného programu Tritius (súčasný program Libris už nespĺňa požiadavky na modernú 

prevádzku knižnice). Na program boli podávané viaceré projekty z FPU, ktoré žiaľ neboli 

podporené v súčasnej dobe stále čakáme na rozhodnutie z FPU, či bude podporený projekt na 

nákup tohto programu.  

 

Interiérové vybavenie 

Čo sa týka interiérového vybavenia je potrebné vymeniť šály a surfity (látkové časti) 

a oponu na javisku v kine, ktoré sú vzhľadom na vek už opotrebované a nevyhovujú ani 

protipožiarnymi vlastnosťami. Taktiež je potrebné vymeniť súčasný nábytok v kancelárii 

riaditeľa, keďže tento priestor má slúžiť aj na reprezentatívne účely a súčasný nevyhovuje ani 

vzhľadom a ani priestorovo (chýbajú uzamykateľné skrinky). Bolo by vhodné zakúpiť aj 

podsedáky určené pre menšie deti do kina. 

 



 

 

Rekonštrukčné práce 

V MsKS je potrebné zrekonštruovať WC pre účinkujúcich za javiskom kinosály a tiež 

WC pri knižnici, ktoré sú v značne morálne zastaralé. Je nutné vybudovať aj dve sociálne 

zariadenia pre imobilných návštevníkov (pri kine a pri estrádnej sále) aj kvôli tomu, že 

v budúcnosti je plánované vybudovanie výťahu v MsKS a aj týmto by sa zlepšila 

bezbarievosť vo verejnej budove. V kinosále je potrebné vymeniť podlahu na javisku, súčasná 

pokrývka je už značne opotrebovaná a drevo sa štiepi, čo robí problém pri rôznych 

predstaveniach.   

 

 

 

VÍZIE DO BUDÚCNA – Športový areál 

 

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 mohlo byť využívané aj mimo zimných mesiacov, vymeniť technológiu 

chladenia ľadovej plochy s novými rozvodmi, keďže súčasné chladenie je morálne 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. Je potrebné zakúpiť nový 

krovinorez a kosačku potrebné ku správe ŠA a okolia MsKS a KD Orkucany.  

 

 


