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Organizácia:   Mestské kultúrne stredisko v Sabinove 

Zriaďovateľ:   Mesto Sabinov 

Miesto konania rozborov:  MsKS v Sabinove, Janka Borodáča 18, Sabinov 

 

  



1. DENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 
 

Názov:     Mestské kultúrne stredisko v Sabinove 

Sídlo:      Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov 

Zriaďovateľ:    Mesto Sabinov 

Forma hospodárenia:  Príspevková organizácia  

 

Riaditeľ/ka:  Zuzana Hudáčová – poverená vedením MsKS (od 

1.9.2018 do 30.6.2019),  od 1.7.2019 bol do funkcie 

riaditeľa menovaný Mgr. Jozef Váhovský  

 

Úsek ekonomiky: Gabriela Jánošíková - účtovníčka, Erika Mikšová – 

externý poradca pre ekonomiku, Zuzana Hudáčová – 

zástupkyňa riaditeľa pre úsek kultúry, pokladňa a VO  

 

Úsek kultúrno výchovnej činnosti: Kvetoslava Baková - vedúca úseku do 28.2.2019, 

 od 1.3.2019 – Jana Kochanová – 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 riaditeľa 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, 

MsKS poskytuje iným užívateľom najmä: 

 

 prevádzkovanie mestského rozhlasu 

 prenájom priestorov na spoločenské akcie, stužkové slávnosti, plesy, svadby, schôdze, 

konferencie 

 prenájom kinosály 

 požičiavanie ľudových krojov 

 plagátová služba 

 

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 2019 plánovaný rozpočet príspevku: 

 

MsKS:  312 000,00 € 

ŠA:   200 000,00 € 

_______________________ 

Spolu:  512 000,00 € 
 

Konečný stanovený limit na rok 2019 bol: 
 

MsKS:  bežný  354 417,00 € 

   

- z toho účelový príspevok: 10 000,00 € (Dni Sabinova) 

14 500,00 € (Sabinovský jarmok) 

  3 000,00 € (Sabiník - choreografie) 

  1 000,00 € (Real Street - choreografie) 

  1 000,00 € (Sabinovčan - opasky) 

 

kapitálový 7 848,00 € 

 

- z toho              2 748,00 € (čistiaci stroj) 

    5 100,00 €  

 

ŠA:   bežný   211 439,00 € 

 

- z toho účelový príspevok: 1 300,00 € (koberec k bazénom) 

    2 800,00 €       (opravy bazénov) 

    2 500,00 €       (laminátové lehátka) 

    1 500,00 €       (servis kosačky)     

                                                      

PRÍJMY 
 

 Celkové príjmy organizácie v roku 2019 boli 905 919,47 € (z toho 902 529,94 € sú 

príjmy dosiahnuté v roku 2019 a 3 389,53 € sú prostriedky z minulých rokov), čo je oproti 

roku 2018 menej o 191 706,39 €. 

 

 Príjmy MsKS   552 466,03 € 

 Príjmy ŠA   353 453,44 € 

 

 Vlastné príjmy organizácie (za prenájom, služby, granty a iné príjmy) v roku 2019 boli 

369815,47 €, čo je oproti roku 2018 o 160 594,79 viac. 

 

VÝDAVKY 

 Celkové výdavky v roku 2019 boli vo výške 892 706,93 €, čo je oproti roku 2018 

o 201 529,40 € menej. 

Výdavky MsKS  570 183,01 € 

Výdavky ŠA       322 523,92 € 



Komentár: 

ÚČTOVNÝ STAV: 

PRÍJMY ZA ÚČT. OBDOBIE 01/2019 – 12/2019:        902 529,94 € 

 

ZOSTATOK PROSTR. Z PREDCHÁDZ. ROKA :        + 3 389,53 € 

CELKOM PRÍJMY:                                                        905 919,47 € 

  

VÝDAVKY ZA ÚČT. OBDOBIE  01/2019 – 12/2019 - /BEŽNÝ ROZPOČET/:           884 858,93 €   

VÝDAVKY ZA ÚČT.BDOBIE 01/2019 – 12/2019 - /KAPITÁLOVÝ ROZPOČET/:       7 848,00 € 

CELKOM VÝDAVKY:                    892 706,93 € 

 

 

FINANČNÝ STAV:  

 

Finančné prostriedky: 

 

Bankové účty:     20 657,78 € 

Ceniny – stravné lístky     2 419,20 € 

 

Stav pokladne k 31.12.2019:                           1 934,87 € 

 

SPOLU:                                                          25 011,85 €      

  

 

Pohľadávky organizácie k 31.12.2019:   12 858,87 € 

 

 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 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. 

 

Pohľadávka voči: 

SABYT v celkovej čiastke 42,48 € bola uhradená dňa 14.1.2020. 

Hraško Jozef v čiastke 478,25 € bola uhradená dňa 21.1.2020. 

Prešov Penguins n.o. v čiastke 800 € bola uhradená dňa 27.1.2020. 

Energy club Bodnár v čiastke 99,01 € bola uhradená dňa 31.1.2020. 

imm v čiastke 3,70 € bola uhradená dňa 9.1.2020. 

Oravec Ján v čiastke 135,25 € bola uhradená dňa 22.1.2020. 

Lyžiarsky klub Lysá v čiastke 320 € bola uhradená dňa 8.1.2020. 

Centrum manažmentu reg. rozvoja v čiastke 70,69 € bola uhradená dňa 8.1.2020. 

Goliaš Jozef v čiastke 25,67 € bola uhradená dňa 23.1.2020. 

K.A.B.A Slovensko v čiastke 560 € bola uhradená dňa 7.1.2020 

Súkromná základná škola  v čiastke 240 € bola uhradená dňa 9.1.2020 

 

Pohľadávka ÚPSVaR vo výške 6 143,47 € bola uhradená v  januári a februári 2020. 



Dlhodobý hmotný majetok  

 

V roku 2019 bol zaznamenaný nárast dlhodobého hmotného majetku v MsKS o 35 443,84 €, 

nárast dlhodobého nehmotného majetku v MsKS o 7 400,64 €. 

V roku 2019 nebol zaznamenaný nárast dlhodobého hmotného majetku v športovom areáli.

  

 

Záväzky organizácie k 31.12.2019: 132 579,81 €  

 

 

Zúčtovanie medzi  subjektmi verejnej správy 80 784,73 € 

Ostatné transfery     10 068,73 € 

Dlhodobé záväzky (SF)      2 485,43 € 

Krátkodobé záväzky   

- dodávatelia       6 718,43 € 

- prijaté preddavky           78,50 € 

- zamestnanci     20 420,07 € 

- poisťovne     11 412,91 € 

- daňový úrad       2 633,60 € 

- iné záväzky          462,84 € 

 

 

Krátkodobé záväzky z roku 2019, ktoré boli uhradené v januári 2020: 

Zamestnanci      20 420,07 € 

Daňový úrad            2 633,60 € 

Sociálna a zdravotná poisťovňa    11 412,91 € 

Dodávatelia         5 528,43 € 

Iné záväzky                 462,84 € 

 

Organizácia účtuje o nákladoch a výnosoch:  

celkové výnosy: 917 002,96 € 

celkové náklady: 885 216,46 €   

Rozdiel:   31 786,50 € 

 

Organizácia ukončila rok 2019 so ziskom /celkové výnosy mínus celkové náklady po 

odpočítaní dane/:  + 31 786,50 €  

 

Z toho: 

Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti – predaj suvenírov v KIC –  

je strata -167,75 €. 

 

 

Výsledok hospodárenia  

 

Počiatočný stav účtu 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov  k 1.1.2019 

za  predchádzajúce roky bol  - 47 772,51 €,  zaúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2019 



v čiastke + 31 786,50 = konečný stav účtu 428 za predchádzajúce roky k 31.12.2019 v čiastke  

- 15 986,01 €.  

 

Hodnota zdrojov k 31.12.2019 je – 7 326,48 / účet rezervný fond v čiastke 8 659,53 €                           

+ zostatok účtu 428  HV minulých rokov v čiastke – 15 986,01 €.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PERSONÁLNA AGENDA 
 

Do funkcie riaditeľa Mestského kultúrneho strediska v Sabinove bol vymenovaný Mgr. 

Jozef Váhovský s účinnosťou od 1.7.2019.  

 

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 Jana 

Kochanová, 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 2019 uzatvorený  pracovný pomer s 34 

zamestnancami, z toho 19 zamestnancov (9 žien a 10 mužov) pracovalo v organizácii celý rok, 

15 zamestnancov len určitú časť roka (projekty, pracovný pomer na určitú dobu, odchod do 

starobného dôchodku). Z celkového počtu 34 pracovníkov pracovalo v MsKS 25 (z toho 13 

stálych) a v ŠA 9 (z toho stálych 6). Na čiastočný pracovný úväzok pracuje v MsKS 4 

pracovníkov (z toho 3 stáli.) Mzdová a personálna agenda je v roku 2019  zabezpečená 

dodávateľským spôsobom.  

 

 

Pracovnoprávny vzťah v MsKS uzatvorený formou dohôd vykonávalo v roku 2019  32 

osôb.  Z toho v priebehu roka 4 v kine, 9 v Ľudovej hudbe a FS Sabinovčan a Sabiník, 1 

krojárka, 2 upratovanie, 1 predaj v KIC, 2 administratíva, 6 hodnotenie recitátorských súťaží, 

3 vedenie súboru moderného tanca  Real-street, 4 noviny Spravodaj. 

 

Na športovom areáli sme  formou dohody zamestnávali  34 osôb, z toho 10 plavčíkov, 

2 pokladníkov a asistentov pri atrakciách,  20 strážnikov a 1 zdravotníka na podujatí, 1 

upratovačka.  

 

Prehľad jednotlivých druhov mzdových nákladov v roku 2019 a ich porovnanie s rokom 

2019 uvádza Tab. č.1.  Priemerná mzda stálych pracovníkov v celej organizácii vzrástla 

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

o 23 % a jej prehľad je uvedený v Tab. č.2.  

 

Okrem týchto dohôd mimo pracovného pomeru malo MsKS uzatvorené počas roka 

2019 109 zmlúv o umeleckom účinkovaní a to celkovo s 48 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 8407,11 €.    

 

Od začiatku roka 2019 sme v spolupráci s ÚPSVaR zamestnali celkovo 6 pracovníkov 

(5 pracovníci v MsKS a 1 pracovníčka 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 01.01.2019-30.09.2019 zamestnali 1 pracovníčku v MsKS (na pozícii 

informátorky). Celková suma schváleného príspevku bola 5052,51 €.  

 

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 01.03.2019-30.11.2019 zamestnali 1 pracovníčku v MsKS na pozícii 

informátorky. Celková suma schváleného príspevku bola 6035,31 €.  

 

Na základe schválenej dohody o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej 

a regionálnej zamestnanosti podľa § 54 Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti sme 

na obdobie od 01.03.2019 – 29.02.2020 zamestnali 2 pracovníkov (1 pracovníčka na ŠA 

v pozícii upratovačky a 1 pracovníčku do knižnice. 

Celková suma schváleného príspevku bola 17005,98 €.  

 

Na základe schválenej dohody o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej 

a regionálnej zamestnanosti podľa § 54 Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti sme 

na obdobie od 01.05.2019 – 30.4.2020 zamestnali 1 pracovníčku do MsKS na pozíciu kultúrno 

osvetový pracovník. Celková suma schváleného príspevku bola  8502,99 €.  

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.   

 

Taktiež je potrebné zvážiť vytvorenie pracovného miesta na ŠA, tak aby bol 

zabezpečený plynulý chod prevádzky kúpaliska a zimného štadióna. Je potrebné 

zamestnať jedného pracovníka na pozíciu údržbára.  

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

pracovníčka a  trvalého pracovného miesta na pozíciu knihovníka, aby bol zabezpečený 

plynulý chod knižničných služieb a podujatí, ktoré mestská knižnica organizuje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Porovnanie miezd za rok 2019 s rokom 2018 prikladáme v nasledujúcich  

tabuľkách: 
 

 

Mzdové náklady zamestnancov MsKS a ŠA vyplatené za rok 2019 a  rok 2018 

 

Tab. č.1 

 
                                                                                                                        

 

Priemerná mzda zamestnancov v roku 2019 a porovnanie s rokom 2018 

 

Tab. č. 2 

  MsKS ŠA Celá organizácia  

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

Priemerná hrubá mzda 2019 792,00 887,00 820,00 

 

 

 

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 2018 a v roku 2019.  

 

 

Tab. č. 3 

 

 

 

  MsKS ŠA SPOLU 

  2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Tarifné platy 138 048,12 108 021,47 56 389,89 46 414,25 194 438,01 154 435,72 

Príplatky 23 538,59 32 298,04 24 002,26 27 891,21 47 540,85 60 189,25 

Odmeny 12 287,-- 7 093,75 4 780,83     2 348,--   17 067,83 9 441,75 

Nemocenské 316,03 796,99 229,42 312,55 545,45 1 109,54 

Odstupné, Odchodné   3 134,--        3 134,--  

Mzdy spolu 177 323,74 148 210,25 85 402,40 76 966,01 262 726,14 225 176,26 

Dohody 25 866,91 26 695,78 36 555,67 20 488,69 62 422,58 47 184,47 

Odvody 68 043,09 59 142,37 35 262,36 29 698,19 103 305,45 88 840,56 

Stravovanie a tvorba SF 12 762,02 8 838,61 4 920,32 4 703,08 17 682,34 13 541,69 

       

Celkové osobné náklady 283 995,76 242 887,01 162 140,75 131 855,97 446 136,51 374 742,98 

  MsKS ŠA SPOLU 

  2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Celková cena práce (mzdy a odvody) 267 783,71 207 352,62 156 991,01 106 626,31 424 774,72 313 978,93 

Príspevok z UPSVaR  § 50j, § 54, § 51a 25 094 35 120 ,76 6 278,62 20 954,90 31 372,62 56 075,66 

Celková cena práce bez príspevku   

z UPSVaR 
242 689,71 172 231,86 150 712,39 85 671,41 39 340,21 257 903,27 



4. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE A VEREJNO - OBCHODNÉ SÚŤAŽE 

 

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 

v zmysle § 117  a § 5 ods. 4 ZVO  

 

Por. 

číslo 
Predmet zákazky 

Hodnota 

zákazky v € 

bez DPH 

 
          Identifikácia úspešného uchádzača 

(obchodné meno, sídlo/miesto podnikanie, IČO ) 
 

1. 

Zabezpečenie stravovania formou 

stravných poukážok pre Mestské 

kultúrne stredisko v Sabinove 

25 200,00  

DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., 

Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO 36 391 000 

 

2. 
3 D systém pre Kino Torysa 

vrátane výmeny plátna 
12 045,00  

AudioMaster s.r.o, Dostojevského 10, 

940 63 Nové Zámky, IČO 36560537 

3. 
Ozvučovacie a osvetľovacie 

služby pre MsKS v Sabinove 
8 413,63 € 

Filma, s.r.o. 

Jarková 77, 

080 01 Prešov, IČO 45 411 131 
 

4. Spravodajca mesta Sabinov  20 280,00  

 

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

IČO 36 490 121 

 

 
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK MALÉHO ROZSAHU 

s cenou ≥ 1.000 bez DPH v súlade s § 1 ods. 2 až 14  ZVO 

 

 

Por. 

číslo 
Predmet zákazky 

Hodnota 

zákazky v € 

bez DPH 

 
          Identifikácia úspešného uchádzača 

(obchodné meno, sídlo/miesto podnikanie, IČO ) 
 

1. 
Vystúpenie ľudovej hudby 

Šarišanci 
1 500,00  

 

Šarišanci, o.z.Švábska 6820/ 30,  

080 01 Prešov, IČO 51178851 

 

2. 
Divadelné predstavenie "Pokušenie 

vo Svätofloriánskej doline" 
1 400,00  

 

Občianske združenie Boris, Nejedlého 12,   

84102 Bratislava-Dúbravka, IČO 42178266 

 

3. 

Umelý trávny koberec GOLF 

GREEN 500 1 316,75 

 

INTERIÉR INVEST, s.r.o., Kukučínova 23, 

040 01 Košice, IČO 36190381 

 

4. 

 

Opravu traktorovej kosačky 

Westwood V 20-50 

 

1 462,20 
Mountfield SK, s.r.o., Červenej armády 1, 

036 01 Martin, IČO 36377147 

5. 

 

Čistiaceho stroja PALLMAN 

TURBO SCRUBBER 

 

2 290,00 
Heliotronik, spol. s r.o., Zlatobanská 16, 

08005 Prešov, IČO 36493333 



6. 

 

Prenájom LED obrazovku o 

veľkosti 4,5x2,5 m P4, 8 m na 3 dni 

– Sabinovský jarmok 

 

3 200,00 
Dfsystem s.r.o., Jasuschova  24, 

040 23Košice, IČO 48211524 

7. 

 

Lampa CHS CDXL-SD do 

projektora v kine, vrátane kontroly, 

výmeny a znovu nastavenia lampy, 

meranie a kalibrácia 

 

1 048,00 
AudioMaster s.r.o., Dostojevského 10, 

940 63, Nové Zámky, IČO 36560537 

8. 

 

Zhotovenie audiovizuálneho 

spravodajstva z podujatí z Dní 

Sabinova a Sabinovského jarmoku  

v dňoch 8. - 15.6.2019 / 

kameramanské a strihačské práce 

 

1 200,00 
Filma Production, s.r.o., Jarková 77, 

080 01 Prešov, IČO 47591846 

9. 

 

Sprostredkovanie oplotenia / 

backstage / hlavného pódia v rámci 

Sabinovského jarmoku – 3 dni plus 

nášľapné brány pred pódium, 

bezpečnostnej služby – 3 dni, 

mobilné WC 2 ks – 3 dni 

 

1 586,60 

Filma, s.r.o., Jarková 77, 

080 01 Prešov, IČO 45411131 

 

10. 

 

Technické zabezpečenie Galavečera 

v rámci Dní Sabinova na deň 

12.6.2019 / scenár, scénografia, 

projekcia, dokrútky, réžia, 

videozáznam a jeho spracovanie/ 

 

1 600,00 
Filma Production, s.r.o., Jarková 77, 

080 01 Prešov, IČO 47591846 

11. 

 

Vystúpenie Jána Kurica ako člena 

skupiny Vidiek na deň 15.06.2019 v 

rámci Dní Sabinova a 

Sabinovského jarmoku vo 

večerných hodinách v dĺžke 55 

minút - live showtime Greates Hits 

 

1 750,00 
PLUGIN s. r. o., Tichá  42, 

811 02 Bratislava-Staré Mesto, IČO 46903593 

12. 

 

Zhotovenie 14 ks dievčenských 

Raslavických krojov. 

 

2 100,00 
Bibiána Lukáčová, Ražňany 30 

082 61 Ražňany, IČO 43962815 

13. 

Dodávka plynu do rolby na 

Zimnom štadióne v Sabinove 

 

2 609,70 
PBGAS, s.r.o., K cintorínu 668, 

010 04 Žilina, IČO 45 344 396 

14. 

Demontáž a montáž akustických 

závesov, scénických svetiel, konzol 

a reproduktorov. Zbalenie 

projekčnej plochy a presun na 

zadný ťah 

1 350,00 
J A M, s.r.o., Námestie protifašistických boj 1705/3. 

036 01 Martin, IČO 44 681 488 



15. 

Preprava DFS Sabiník na 

zahraničný zájazd do Macedónska 

 
2 833,30 

Szentesi Denis - EL-DE trans, Bernolákova 6527/ 6 

080 01 Prešov, IČO 45 371 521 

16. 

 

Vystúpenie hudobnej skupiny 

Traky v rámci Jesenného festivalu 

 

1 000,00 
Traky, s.r.o., Lesná  9, 

044 14 Čaňa, IČO 47 194 634 

17. 

Vystúpenie MAXI koncert - 

Čumpelovci na deň 31.5.2020 o 

15.00 h - MDD 
1 000,00 

CREATUS s.r.o., Cíferská 4837/ 5., 

919 35 Hrnčiarovce nad Parnou, IČO 50 708 333 

18. 

Vystúpenie Queenmania na deň 

13.6.2020 v rámci Sabinovského 

jarmoku - Dní mesta Sabinov 

2 300,00 
Haart Event s.r.o., Záhradná 25/ 4, 

911 05 Trenčín, IČO 52 092 241 

19. 

Výroba a dodanie 21 ks 

laminátových lehátok k bazénom na 

mestskom kúpalisku 
2 310,00 

NOVAVIA, s.r.o., Šoltésovej 3, 

080 01 Prešov, IČO 36 482 943 

20. 

Nákup pohonných hmôt a mazív 

pre MsKS v Sabinove a Športový 

areál 

2 843,30 
AVOMI s.r.o., Hollého 1559/1 

083 1 Sabinov, IČO 31 719 929 

21. 

Opravu netesností spojov a výmena 

potrubia bazénovej technológie pre 

25 m bazén 

2 505,30 
AQUAMONT Sabinov spol. s.r.o., Jilemnického 16, 

083 01 Sabinov, IČO 31 671 578 

22. 

Opravu podstavca expanznej 

nádoby chladiaceho systému 

Zimného štadióna 

1 480,00 
Mraz-Tech Slovakia, s.r.o., Tulčík 143, 

08213 Tulčík, IČO 36 492 710 

23. 

Výmenu potrubia a armatúr na 

plnenie NH3 do chladiaceho 

systému Zimného štadióna 

1 182,00 
Mraz-Tech Slovakia, s.r.o., Tulčík 143, 

08213 Tulčík, IČO 36 492 710 

24. 
Tanečná podlaha EVIDANCE na 

pódium v kinosále 
2 915,00 

Heliotronik, spol. s r.o., Zlatobanská 16, 

080 01 Prešov, IČO 36 493 333 

25. Komponenty do počítačov 1 020,09 
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta 49, 

040 01 Košice, IČO 36 212 466 

26. 

Stavebné práce  - vymurovanie 

steny 69 m2, osadenie 3 zárubní a 

dverí, 138 m2 stierka, štukovanie, 

maľovanie 

3 333,33 
Ráca Dávid - REDI BUILD, Ražňany 152, 

082 61 Ražňany, IČO 41 515 528 

27. 

 

10 ks bočný šál SATINMOLTON, 

tvalo samozhášavý  

š-140cm x v-1070cm. 

1 740,00 
J A M, s.r.o., Námestie protifašistických boj 1705/ 3 

03601 Martin, IČO 44 681 488 

28. 

Hlavná opona dvojdielna, Zamat 

samozhášavý, 2ks - š-780cm x v-

605cm a predoponová drapéria  1ks 

- š-1450cm x v-100cm 

4 440,00 
J A M, s.r.o., Námestie protifašistických boj 1705/ 3 

03601 Martin, IČO 44 681 488 

29. 

Svetelná ovládacia konzola 1 ks, 

svetlo - 4 ks, svetlo LED PAR 

RGBW  - 4 ks, Lenovo TAB M10 

32GB Black - 1 ks, DMX kabeláž 

2 640,00 
Filma, s.r.o., Jarková 77, 

080 01 Prešov, IČO 45 411 131 

30. 

POE switch, kamera 5MP-4 ks,    

inštalačný materiál, nahrávacie 

zariadenie, límce pod kameru 

1 491,00 
MK hlas, s.r.o., Bernolákova 73/5, 

080 01 Prešov, IČO 45 352 305 

 

 

 



V priebehu roka 2019 prebehli tieto verejné – obchodné súťaže: 

 

        Predmet nájmu 
 

 

Identifikácia úspešného uchádzača 

(obchodné meno, sídlo/miesto podnikanie, 

IČO a využitie priestorov) 

 
 

 

Miestnosť pre bufet na 

futbalovej tribúne – miestnosť 

o výmere 21 m2 na 1. poschodí 

futbalového štadióna 

Kristián Gajdoš SINAI BAR 

Hermanovce 216, 082 35 Hermanovce 

IČO: 43055290 

výmera plochy: 21 m2 

výška nájmu: 6, 00 € / 1 futbalový zápas  

doba nájmu: od 1.3.2019-30.11.2019 prvá časť nájmu 

                       od 1.3.2020 – 30.11.2019 druhá časť nájmu 

účel nájmu: poskytovanie pohostinských služieb 

návštevníkom futbal. Štadióna počas futbal. zápasov   

Nebytové priestory 

v priestoroch budovy MsKS 

Anton Bodnár - Energy klub 

Ul. 9. mája 23, 083 01 Sabinov 

IČO: 44330979 

výmera plochy: 221,6 m2 

výška nájmu: 47 €/m2 /rok 

celkové nájomné za rok: 10 415,20 € 

doba nájmu: 1.6.2019 - 31.5.2021 

účel nájmu: prevádzkovanie nočného podniku - baru 

 

Nebytové priestory 

nachádzajúce sa na prízemí 

budovy MsKS 

imm, s.r.o 

Igram 167, 900 84 Igram 

štatutárny orgán: Ing. Michal Eliaš, konateľ 

IČO: 44221053 

DIČ: 2022661883 

výmera plochy: 40 m2 

výška nájmu: 43,00 €/m2/rok, 

celkové nájomné za rok: 1720,00 € / rok  

doba nájmu: 1.7.2019 do 30.6.2021 

účel nájmu: obchodná činnosť: zostavovanie stolárskych 

dielcov alebo súčasti 

Časť pozemku v hale Zimného 

štadióna o celkovej výmere           

9 m 2 

HK Sabinov, o.z. 

Jarková 60,  083 01 Sabinov  

IČO: 42090351 

výmera plochy: 9 m2 

výška nájmu: mesačne 4,00 €/m2 /  za celú dobu nájmu 

doba nájmu: 15.10.2019-30.4.2021 (počas zimnej sezóny) 

účel nájmu: poskytovanie občerstvovacích služieb počas 

hokejových majstrovských zápasov a verejného 

korčuľovania pričom nájomca je oprávnený na predmete 

nájmu umiestniť predajný stánok 



 

 

 
 

 

Časť pozemku nachádzajúcich 

sa v areáli Zimného štadióna 

Plocha č. 1: 

(plocha pri EKONOMATE o 

rozlohe 2 x 1m v areáli) 

ASO VENDING, s.r.o. 

Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica 

IČO: 45851221 

výmera plochy: 2 m2 

výška nájmu mesačne: 84 €/m2 / za celú dobu nájmu 

doba nájmu: od 15.10.2019 do 30.04.2021 (dve sezóny) 

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: 1 m2 

výška nájmu: 15,00 €/m2/ mesačne za celú dobu nájmu 

doba nájmu: 15.10.2019 do 30.04.2021  

účel nájmu: umiestnenie a prevádzkovanie automatu na 

teplé nápoje   

Priestory bufetu na mestskom 

kúpalisku – prenájom celej 

budovy (Bistro na móle) 

Impera s.r.o, Adam Štellmach – konateľ 

Levočská 26, 083 01 Sabinov 

IČO: 52326802 

výmera plochy: celá budova 

výška nájmu: jún – september: 315,00 € 

                         október – máj: 115,00 € 

celkové nájomné za rok: 2180,00 € 

doba nájmu: 1.11.2019 – 30.9.2022 

účel nájmu: pohostinská činnosť a poskytovanie 

občerstvovacích a stravovacích služieb návštevníkom 

mestského kúpaliska a ŠA 

 

Priestory nachádzajúce sa na 

prízemí budovy  - reštaurácia 

Jozef Hraško ml. 

Kukučínova 25/813, 082 71 Lipany  

IČO: 43165915 

výmera plochy:274,7 m2 

výška nájmu: 13 544,90 € (vrátane sezónnej prevádzky     

terasy) 

doba nájmu: 1.1.2020-31.12.2021 

účel nájmu: pohostinská činnosť – poskyt. reštauračných 

služieb, pohostinských služieb a závodného stravovania 

Nebytové priestory 

nachádzajúce sa v budove  

MsKS 

REAL STYLE, s.r.o. – Ing. Michal Baňas – konateľ 

Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov  

IČO: 36494526 

výmera plochy: 3m2  

výška nájmu: 150,00 €/ rok 

doba nájmu: 1.1.2020-31.12.2020 

účel nájmu: kancelárske priestory- zriadenie obchodného 

miesta alebo kancelárie v rozsahu predmetu činnosti 



5.  ZÁUJMOVO-UMELECKÁ ČINNOSŤ V MsKS 

I. Kultúrne poukazy 

 

Mestské kultúrne stredisko  získalo v roku 2019 grant od MK SR pre kultúrne poukazy 

(KP) vo výške 5285 €.  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:    5285 

Z toho:   kino      2162 

   ZUT      2946 

   Tvorivé dielne      177 

   

 

II. Súbory a záujmové kolektívy 

 

V roku 2019 v MsKS pracovali tieto záujmové kolektívy: 

     

FS SABINOVČAN       34 členov 
 

Vedúci: Štefan Foriš 

Súbor absolvoval 19 vystúpení.  

 

Vianočný koncert : „Na počiatku bolo slovo“  

2x vystúpenie pre školy. 

 

Festivaly: 

Medzinárodná súťažná prehliadka folk. súborov v Litve, umiestnenie na 4 mieste 

Vystúpenia : Petrovany, Lipovce, Krásna Lúka, Vislanka, Ľubotín, Medzany, Sabinov 

 

SPEVÁCKA SKUPINA  

      12 členov 
Vedúca:  Tamara Tomášková 

Sú súčasťou FS Sabinovčan - majú spoločné vystúpenia. 

Samostatné vystúpenie na benefičnom koncerte v Pečovskej Novej Vsi v máji. 

Súťaže: Hudobné konfrontácie, regionálna prehliadka, speváčky, umiestnenie: Zlaté pásmo 

s postupom, Krajská súťažná prehliadka, speváčky, Zamutov: umiestnenie: Zlaté pásmo 

 

ĽUDOVÁ HUDBA SABINOVČAN    7 členov 

 

Vedúci:  Mgr. Ján Bak 

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

Mgr. Ján Bak Dis.art. - réžia Vianočného koncertu. 

 

FS – SABINOVČAN - VYTRVALCI    16 členov 

 

Vedúci: Ladislav Trojanovič 

Zúčastňovali sa vystúpení s FS Sabinovčan. 



DFS SABINÍK          121 členov 
         

Vedúca: Mgr. Natália Salanciová                

Súbor absolvoval 20 vystúpení v Sabinove a v okolitých obciach. Získali zlaté pásmo na 

okresnej prehliadke v Lipanoch. Kreácie detského folklóru. Zúčastnili sa krajskej prehliadky 

ukrajinskej piesne MAKOVICKÁ STRUNA. 

 

Festivaly:  Folklórny festival tanca a spevu v meste Skopje v Macedónsku 

IV. Medzinárodný festival FOLKLORE CALL Ukrajina      

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. 

 

Festivaly: Ordzoviany 

                  Dychofest, Spišské Vlachy 

 

 

REAL STREET – MODERNÝ TANEC    18 členov 

 

Vedúca: Martina Bodnárová 

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

Absolvovali sústredenie pred súťažou. 

Mali 6 vystúpení. 

Jún – Premiérový program k 15. Výročiu založenia tanečnej skupiny, vystúpenie pre verejnosť 

a hostí 

Súťaže: Krajská súťaž v Bardejove 

 

III. Kultúrno-spoločenská činnosť 

Akcie vlastné: 34  programov a dovezených 42 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, Real street, SZŠ, skupina SM Coutry, Bravo. 

3. 25. Karneval na ľade pre deti aj dospelých 

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

5. Deň učiteľov  - oceňovanie učiteľov primátorom mesta 

      Hosť programu: hudobná skupina Gatsby sounds 

6. Slávnostné oceňovanie najlepších športovcov za rok  2018. 

      Hosť programu: hud. skupina Martina Michelčíka 

 



7. Deň matiek / MsKS/ Hosťom programu Šarišanci 

– účinkovali: DFS Sabiník, recitátori z MŠ 17. novembra, MŠ 9. mája, MŠ 

Švermova, MŠ Jarkova 

8.  „Stavame mi maje“ – na námestí s DFS Sabiník, FS Sabinovčan, FS- ľudová hudba, 

FS-speváčky, FS-vytrvalci, MDH Sabinka              

9. Deň detí – Prechádzka rozprávkovým parkom, hádanky, hry, súťaže s rozprávkovými 

bytosťami v areály Mestského kúpaliska 

10. „V našej chiži“ premiérový program k 30.výročiu vzniku DFS Sabiník, účinkovali: 

DFS Sabiník, FS Sabinovčan, FS-ľudová hudba, FS-speváčky, FS -Vytrvalci 

 

     

Dni Sabinova 2019 

 

11. Pokušenie vo svätofloriánskej doline  -  divadelné predstavenie 

12. Sabinin sprievodca - krst knihy o.z. Creativeast/ Evy Burgrovej a kol. 

13. Pro musica nostra / Koncert v kostole/ 

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

Účinkujúci: ZUŠ 

47.  SABINOVSKÝ JARMOK 

 

jarmočné pódium pri Úrade práce v Sabinove 

 

13.6.2019 

Otvorenie jarmoku: Dobovou scénkou, s Piper Jančom a primátorom mesta 

prezentácia škôl a krúžkov, MDH Sabinka, Tedasky, hosť: ZUŠ Šarišské Michaľany, Jadranka/   

14.6.2019 

16. r. Hlas cigánskeho srdca – Rómsky festival / doobeda / 10.00 h-12.00 h/ 

MŠ a ZŠ v Sabinove ,Komunitné centrum Sabinov, Hosť: Komunitné centrum Veľký Šariš 

a Hanušovce nad Topľou 

 „ Na jurmaku v Sabinove“ – folklórny festival /14.30 h-21.00 h/ 

 

ŠĽT Miroslava Fabiána Sabinov a Červená Voda, DFS Ľutinka, ZUŠ Sabinov,  DFS Sabiník, 

DFS Hoľanga, SS Jonatanka SB, Jablonka Pečovská Nová Ves, Vranovskí heligonkári, Suché 

karki Prešov, FS Sabinovčan, FS Sabinovčan - vytrvalci 

hosť: Jožko Jožka ľudový rozpávač  

Diskotéka: Dynamix Snowmen DJ 

 

15.6.2019 

Sabinov sa baví /Massriot, Inconito, Modus + Lehotský, Vidiek/ 

 

 



28.6. 2019 

Premiérový program tanečnej skupiny Real Street k 15. výročiu založenia 

-účinkovali: Real Stret, tanečníčka zo Sabinova Dominika Grešáková s partnerom a tanečníci 

z Košíc 

 

Kultúrne leto: 

 1.7.2019        Spomienky  

Autorská výstava sabinovskej rodáčky Gabriely Grešovej -Tuptovej 

1.7.2019         V znamení Kríža  

Výstava sakrálnych predmetov, plastík a obrazov s tematikou ukrižovaného Krista  

1.7.2019         Obrazová kronikárka Sabinova 

Výstava obrazov Sabinovčanky Marty Vranovskej-Malíkovej  

27.7.2019       DON QUIJOTE DE LA ANCHA 

Divadlo klauniky Brno             

 4. 7.2019       Vystúpenie MDH Sabinka    

17.8.2019       Sabinovský happening 

18.8.2019        Vystúpenie Folklórneho súboru Sabinovčan 

24.8.2019        O červenej čiapočke 

Popoludnie s bábkovou rozprávkou, v podaní bábkového súboru HalaBala 

 1.9.2019         Vystúpenie detského folklórneho súboru Sabiník 

15. Jesenný kultúrny festival   

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

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

Klub , MDH Sabinka, DH Ordzovianka, skupina Trakya Idea 

Ochutnávky jedál pripravili: Jednota dôchodcov a Senior klub, Poľovnícke združenie 

a Rybársky zväz. Komunitné centrum, ZŠ Komenského,  Gymnázium , Senior Vital, Ján Beliš-

drobnochovateľ 

Sprievodné akcie: 

               Edu eko ýstava- Planéta v pasci 

              Retro cyklo jazda 

 

16.   49. Medzinárodný orgánový festival Ivana Sokola  - Rudolf Műller – Nemecko 

17.  Divadielko Cililing 

Divadelné predstavenie pre deti 

 



18.   XXIII. Sabinovský slávik – okresná prehliadka žiakov ZŠ s ĽH Sabinovčan. Hosť: 

Spevácka skupina Rosa 

19.  4x Mikulášske slávnosti –  Hraná rozprávka Vo vianočnej dielni v podaní bábkového 

súboru Hala bala  a DFS Sabiník spojená s premietaním rozprávok. 

20. Rozsvietenie jedličky s UsmievAnkou 

21.  17.12. – 18.12. Vianočné koledovanie v meste   

Účinkovali: DFS Sabiník, ZUŠ, ZŠ-Komenského,, ZŠ-17.novembra, Škola ľudového 

tanca M.F., FS Sabinovčan, Ňaršanka, CZŠ, MŠ-17.novembra, MŠ Lienka, MŠ 9.mája, 

DSA-Súkromné gymnázium, Vianočný koncert-Katarína Koščová 

 

Výťažok z predaja primátorského vianočného punču bol odovzdaný Šimonkovi Melegovi. 

 

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

 

celovečerných koncertov - programov a zábavných programov a posedení  

(napr.: Naj babička s OO úniou žien, Madam klub, Katarínska zábava –Jednota dôchodcov, 

Vianočné posedenia  pre členov JD a Klub dôchodcov,   

 

súťaží festivalov a prehliadok  

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

Folklórny festival,  45. Ročník Krása život, Októbrová veselica pre seniorov, . 

 

divadelných predstavení  

pre deti: Smejko a Tanculienka, Divadlo Cililing 

 

pre dospelých: A, čo ja láska ? (Bratislava), Divadlo klauniky Brno- DON QUIJOTE DE LA 

ANCHA 

 

Koncerty:   

 

V rámci hudobnej jari: Evan. Len Art 

                                      Muse Trio 

 

V rámci hudobnej jesene: Koncert filharmónie z KE 

 

Koncert Márie Mačoškovej 

Koncert filmovej hudby- Muse Trio 

Vianočný koncert Veroniky Rabada 

Koncert Ľudovej hudby Baláža 

 

 

 

 



výchovné koncerty  

 

4x Vystúpenie DFS s reprízou programu - „V našej chiži“ pre školy 

2x Vystúpenie FS Sabinovčan s vianočným koncertom - Na počiatku bolo slovo 

 

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, + 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 

 

V. Zdravotné a kondičné cvičenia 

Pilates            153 stretnutí  - navštívilo  1340 účastníčok   

Pilates seniorky   25 stretnutí  - navštívilo    150 účastníčok 

Kalanetika     80 stretnutí   - navštívilo    918 účastníčok  

 

 

 

V roku 2019 sme sa prostredníctvom rôznych výziev aktívne zapájali do projektov na podporu 

kultúrnych podujatí, nákupu kníh alebo na zakúpenie krojov a krojových súčastí.  

Celkovo sme sa v spomínanom roku zapojili do 5 výziev. Z tohto počtu nám boli tri projekty 

schválené a dva neschválené.  

 

Podporené projekty: 

 

Ministerstvo kultúry grant (kultúrne poukazy) podporený vo výške 5285 €. 

 

Fond na podporu umenia: nákup kníh (Kniha do každej ruky) podporený vo výške 3000 €, 

spolufinancovanie MsKS 161,55 €.  

 

Prešovský samosprávny kraj: nákup krojov a krojových súčastí pre DFS Sabiník („V našej 

chiži“) podporený vo výške 2000 €,  spolufinancovanie MsKS 539 €.  

 

Nepodporené projekty: 

Nadácia poštovej banky – nápad pre folklór, krojové vybavenie pre FS Sabinovčan. 

Požadovaná suma dotácie 2190 €. 

Fond na podporu umenia – interiérové vybavenie (nákup knižničného softvéru pre knižnicu). 

Požadovaná suma dotácie 1053€.  



6. ZÁUJMOVO-UMELECKÁ ČINNOSŤ 

V KC NA KORZE 

 

V kultúrnom centre Na korze (Námestie slobody č. 100) sa nachádza viacúčelová sála, 

ktorú využívajú školy a rôzne miestne organizácie na svoje stretnutia. Konajú sa tu komorné 

koncerty a recitály, prezentácie sabinovských škôl, ako aj výstavy výtvarných prác a fotografií 

žiakov sabinovských materských, základných aj stredných škôl a umelcov zo Sabinova 

a blízkeho okolia. Pracovníčky MsKS pravidelne pripravujú pre deti, mládež aj dospelých 

edukačno-výchovné aktivity spojené s históriou nášho mesta, tvorivé dielne aj divadelné 

pedstavenia.    

 

VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ 

 

Rok 2019 sa niesol v duchu nášho slávneho rodáka, svetoznámeho maliara, Teodora 

Michala Kosztku Csontváryho, od ktorého úmrtia uplynulo v júni 100 rokov. Na jeho počesť 

sa už piaty rok koná súťažná medzinárodná výstava žiackych prác Csontváryho túlavé topánky. 

V roku 2019 sa jej zúčastnili nadaní žiaci zo Sabinova, Košíc, Kežmarku, Bardejova, 

Michaloviec, Vranova nad Topľou, Svidníka, Medzilaboriec a Siedlc (PL). V októbri sme 

v koncertnej sále KC Na korze slávnostne otvorili výstavu reprodukcií jeho výtvarných diel. 

Vernisáže sa zúčastnil aj generálny konzul Maďarskej republiky Attila Haraszti a štátny 

tajomník MK SR Konrád Rigó. Zmenšené reprodukcie známych diel geniálneho umelca 

poskytlo Csontváryho múzeum v Pécsi. 

Veľký záujem prejavili návštevníci o interaktívnu výstavu Keď bábky ožijú. Na nej sa 

oboznámili s rôznymi typmi bábkového divadla a ich scénou, ako aj s viacerými druhmi bábok. 

Všetky si mohli vyskúšať a zároveň sa oboznámili aj s rôznymi hrami rozvíjajúcimi jemnú 

motoriku a zmyslové vnímanie.  

Už pravidelne, 3 krát ročne ponúkame obyvateľom mesta remeselné výstavy, na ktorých 

sa môžu návštevníci nielen inšpirovať, ale si aj zakúpiť netradičné dekorácie, darčeky a ozdoby 

vyrobené remeselníkmi zo Sabinova a okolia. 

Výstavy si prezrelo 2631  návštevníkov zo Sabinova a okolia, turistov zo Slovenska 

aj zahraničia (v roku 2018 to bolo 3313). 

 

 

ZÁUJMOVO-TVORIVÁ OBLASŤ 

 

I. TVORIVÉ DIELNE 

Záujem o prácu na tvorivých dielňach prejavujú obyvatelia Sabinova aj návštevníci 

z blízkeho okolia počas celého roka. Techniky, či už tradičné alebo nové, pripravovali lektori 

podľa záujmu zúčastnených a boli prispôsobené schopnostiam a možnostiam daných 

pracovných skupín. Práca vo výstavných priestoroch im pomáhala rozvíjať tvorivosť, fantáziu, 

jemnú aj hrubú motoriku, zručnosti a spoluprácu v uvoľnenej atmosfére. Najväčší záujem bol, 

ako už niekoľko rokov, o tradičné tvorivé dielne zamerané na výrobu dekorácií a ozdôb 

s vianočnou a veľkonočnou tematikou.  

Klub tvorivých žien, KORZO KLUB, pracoval aj  v roku 2019. Stretnutia sa konali 

pravidelne, 1 krát mesačne, a jeho činnosť bola zameraná na voľno-časové tvorivé aktivity 

podľa ich záujmu. Klub navštevovalo 12 žien rôznych vekových kategórií, ktoré majú možnosť 

pracovať aj so svojimi deťmi. Niektoré z nich už pravidelne vystavujú svoje výrobky na našich 

bazároch a zapájajú sa aj do aktivít organizovaných MsKS. Pomáhajú bábkovému súboru 

Halabala pripravovať bábkové predstavenia výrobou rekvizít a kulís. V tvorivých dielňach 

pracovalo 529 detí z MŠ, ZŠ a dospelých zo Sabinova a okolia (v roku 2018 to bolo 436).  



II. KONCERTY a RECITÁLY 

Koncertnú sálu KC Na korze využívalo MsKS na komorné koncerty, či už modernej, 

vážnej alebo folklórnej hudby. ZUŠ Sabinov tu už pravidelne predstavilo obyvateľom mesta 

prácu  svojich pedagógov a žiakov, formou nielen interných koncertov, ale aj koncertov, ktoré 

sa konajú v rámci Sabinovskej hudobnej jari.  

Ostatné organizácie, materské školy, základné aj stredné školy, CVČ Radosť, kluby ako 

aj združenia obyvateľov nášho mesta, využívali koncertnú sálu na mestské, okresné a krajské 

prehliadky prózy, poézie a rôznych hudobných žánrov. 

Koncerty a recitály si vypočulo 752 milovníkov hudby, prózy a poézie (v roku 2018 

to bolo 1307). 

 

 

III. TEMATICKÉ AKTIVITY 

V spolupráci so základnými a strednými školami zo Sabinova sa aj v roku 2019 

pripravovali výchovno-edukačné aktivity a podujatia pre deti z MŠ, žiakov ZŠ, študentov SŠ 

ako aj dospelých. O podujatia doplňujúce a rozširujúce predmety ako história, vlastiveda 

a výchovy pre žiakov a študentov, prednášky o histórii pre deti z MŠ aj dospelých návštevníkov 

bol v tomto roku zvýšený záujem. Nejednalo sa pritom len o obyvateľov nášho mesta, ale aj 

o žiakov a študentov z blízkeho okolia a turistov z celého Slovenska, Českej republiky, Poľska 

a Maďarska.  

 Týchto aktivít sa zúčastnilo 638 návštevníkov (v roku 2018 to bolo 346). 

 

 

IV. BÁBKOVÉ DIVADLO 

Bábkový súbor Halabala pracuje pri MsKS už šiesty rok a má 8 členiek. V tomto roku 

sme predstavili verejnosti 4 premiéry a odohrali sme 10 predstavení pre našich najmenších 

divákov. Náš formát sobotňajších popoludní pre deti a ich rodičov, prípadne starých rodičov, 

sa skladá z bábkovo-hraných predstavení a tvorivých dielní, alebo rôznych hier a aktivít. Deti 

majú navyše možnosť po skončení predstavenia vyskúšať si hru s marionetami, maňuškami 

alebo javajkami. Aj v tomto roku sme pripravili ďalší diel rozprávky o obľúbenom nezbednom 

dievčatku Máši. 

Na Deň detí, sme pripravili Cestu rozprávkovým lesom. Toto podujatie pripomenulo 

deťom a ich rodičom, pri plnení úloh, známe klasické rozprávky. Podujatie sa stretlo s veľkým 

záujmom.     

V decembri sme pripravili a nacvičili s deťmi z detského folklórneho súboru Sabiník 

vianočnú rozprávku Vo vianočnej dielni. Predstavili sme sa s ňou v MsKS na Mikulášskej 

slávnosti. 

Divadelné predstavenia videlo 1101 divákov (v roku 2018 to bolo 1001). 

 

INÉ PODUJATIA: 

Počas celého roka pripravovali pracovníci MsKS priestory a pomáhali realizovať 

stretnutia obyvateľov nášho mesta rôznych vekových kategórií a záujmov. Na príprave podujatí 

participovali materské, základné aj stredné školy, ZUŠ, CVČ Radosť, Senior klub, Jednota 

dôchodcov a dobrovoľníčky z KORZO KLUBU. 

Stalo sa už pravidlom, že v mesiacoch február, jún a október sme poskytli priestory NTS 

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

Týchto podujatí sa zúčastnilo 2053 návštevníkov (v roku 2018 to bolo 2660). 

 

 

 



INFORMAČNÉ CENTRUM 

V prízemí historického meštianskeho domu je umiestnené Kultúrne a informačné 

centrum Na korze spolu s expozíciou filmu Obchod na korze, ktorý sa v Sabinove v roku 1964 

nakrúcal. Návštevníci majú k dispozícii fotografie z nakrúcania, originálny scenár a rekvizity, 

pamätné predmety spisovateľa a spoluautora scenára Ladislava Grosmana, ukážky z filmu ako 

aj zaujímavé príbehy priamych účastníkov a pamätníkov nakrúcania. Súčasťou expozície je aj 

časť, v ktorej sa nachádzajú exponáty so židovskou tematikou. Pred vchodom do KIC je 

umiestnená  pamätná tabuľa s menami židovských rodín, ktoré v Sabinove žili pred druhou 

svetovou vojnou.  

Pracovníčky informačného centra poskytovali turistom informácie o dianí v našom 

regióne z oblasti histórie, kultúry ako aj športového vyžitia. Návštevníci mali možnosť zakúpiť 

si knihy o meste, magnetky a iné drobné prezentačné a darčekové predmety.     

V prípade záujmu umožnili pracovníčky prehliadku výstav, ktoré boli umiestnené v 

Mestskom múzeu v bašte a v koncertnej sále KC Na korze. Pri makete, ktorá je umiestnená 

v KIC sa návštevníci dozvedeli viac o histórii nášho mesta a o pamätihodnostiach. 

Počas celého roka majú obyvatelia mesta možnosť zakúpiť si tu aj vybrané vstupenky 

na kultúrne podujatia organizované MsKS. 

Služby informačného centra využilo a prehliadku expozície filmu si pozrelo 3022 

turistov a návštevníkov (roku 2018 to bolo 3240). 

 

 

MÚZEUM – BAŠTA 

Mestské múzeum je umiestnené v najväčšej severovýchodnej bašte, ktorá bola súčasťou 

mestského opevnenia. Táto bašta má jedno podzemné podlažie, prízemie a 4 nadzemné 

podlažia.  

 V podzemnom podlaží je umiestnená expozícia skamenených driev, ktorá bola 

zostavená zo zbierky amatérskych geológov, manželov Františka a Jarmily Chovancových 

z Prešova.  

 Na prízemí sú vystavené fotografie starého Sabinova, ktoré boli vybrané z výstavy 

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

zaujímavosti o dávnej aj novodobej histórii nášho mesta. 

Od júna do septembra mohli návštevníci vidieť v priestoroch bašty výstavu nazvanú 

V znamení kríža, ktorú  zapožičalo Krajské múzeum v Prešove. V horných priestoroch bola 

sprístupnená výstava Obrazová kronikárka Sabinova známej sabinovskej výtvarníčky a 

učiteľky Marty Vranovskej – Malíkovej, ktorú zapožičala jej dcéra Antónia Iľkivová. 

Múzeum navštívilo 246 návštevníkov (v roku 2018 to bolo 1010). 

 

Kultúrne centrum Na korze v roku 2018 navštívilo 10511 návštevníkov zo Sabinova, 

blízkeho okolia, zo Slovenska aj zahraničia (v roku 2017 to bolo 13972). 

Na vstupnom za bábkové divadlo sa vyzbieralo 843,00 € (v roku 2018 to bolo 564,00 €). 

Príjem za tvorivé dielne (1 €/osoba) bol 177,00 € (v roku 2018 to bolo 337,00 €). 

Vstupné do Mestského múzea (0,50 €/osoba) bolo 123,00 € (v roku 2018 to bolo 150,00 €). 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. KINO TORYSA 

 

V roku 2019 sa v kine Torysa odpremietalo 338 predstavení, z toho 102 detských a 19 

organizovaných filmových podujatí pre školy, taktiež sme spoluorganizovali XVII. 

Medzinárodný festival outdoorových filmov.  

Celková návštevnosť v kine bola 16 291 divákov a hrubé tržby činili 69 791,00 €.  

 

HOSPODÁRENIE KINA V ČÍSLACH ZA 

ROK 2019 

    

Príjem kina: 

Hrubé tržby 69 791,00 € 

Reklama na plagátoch 1 400,00 € 

Spolu príjmy 71 191,00 € 

    

Výdaje kina: 

Požičovné filmov 41 101,89 € 

Dotlač plagátov 597,24 € 

Poštovné plagáty 340,55 € 

Dopravné filmov 538,03 € 

Servis kinotechniky 1 575,90 € 

Spolu výdavky 44 153,61 € 

    

Rozdiel:  27 037,39 € 

 

 

Najúspešnejším filmom roka 2019 bola v kine Torysa východoslovenská komédia Loli 

paradička, ktorá prekonala všetky doterajšie rekordy v návštevnosti na jeden film. Príbeh 

o dvoch nešťastníkoch z východného Slovenska, ktorý sa natáčal aj priamo v Sabinove počas 

sabinovského jarmoku prilákal do kina celkovo 3214 divákov počas 16 predstavení. Po 

rokovaniach s distribútorom filmu sa nám dňa 14.7.2019 podarilo zorganizovať prvú verejnú 

predpremiéru filmu Loli paradička na Slovensku, spolu za účasti tvorcov a hlavnej 

protagonistky si ju pozrela vypredaná kinosála divákov. Spolu s predpremiérou malo ďalších 

13 predstavení počas júla a augusta skvelú priemernú návštevnosť 225 diváka na predstavenie 

a prvých 5 predstavení bolo skoro úplne vypredaných. Daný film mal ešte v tomto období šancu 

vykazovať dobré návštevnosti avšak 12.8.2019 sa kino muselo uzavrieť vzhľadom na 

rekonštrukciu vzduchotechniky. Po znovu otvorení kina v októbri sme film premietali ešte 2x, 

návštevnosť ale už na dvoch predstaveniach dosiahla len 69 divákov. K filmu Loli paradička 

treba ešte podotknúť, že film bol úspešný hlavne na východnom Slovensku a kino Torysa 

patrilo z pohľadu návštevnosti medzi top 5 jednosálových kín na Slovensku. 



Druhým najúspešnejším filmom bolo pokračovanie animovanej komédie Ľadové 

kráľovstvo II., ktorú sme premietali už aj vo formáte 3D, do konca roka 2019 videlo tento film 

1514 divákov z toho 545 vo formáte 3D. 

Medzi ďalšie úspešné filmy patrili animované filmy Ako si vycvičiť draka 3, Snežný 

chlapec, Labková patrola. Z hraných filmov sa na popredných miestach umiestnili záver 

komiksovej ságy Avengers: Endgame, slovenská romantická komédia Šťastný nový rok, ktorá 

dosahovala výborne výsledky aj na začiatku roka 2020. Dané čísla len podporujú štatistiku 

z minulých rokov, keď sa ukazuje že medzi najúspešnejšie filmy u nás sa zaradzujú najme 

animované filmy a filmy domácej produkcie poprípade česko-slovenskej produkcie.  

Rok 2019 aj napriek obmedzeniam v premietaní je z pohľadu návštevnosti a tržieb 

bezkonkurenčne najlepší, vďačiť zato môžeme hlavne modernizácii kinosály, divák sa do 

moderného kina, rád a opakovanie vracia, o tom svedčí aj fakt, že oproti roku 2018 sa 

návštevnosť viac ako zdvojnásobila a tržby strojnásobili. Porovnanie nie je úplne presne 

nakoľko od digitalizácie v roku 2015 sa ani jeden rok nepremietal cely, každý sa vyskytla 

nejaká prekážka. Štatistiku z roku 2019 značne skresľuje aj film Loli paradička, ktorý vytvoril 

až 22,5% z celkových tržieb a takýto úspešný film, hlavne z pohľadu lokálnej návštevnosti 

v kinách nebude. 

Od októbra 2019 ponúkame už aj 3D predstavenia, ponuka týchto filmov sa zväčša 

obmedzuje na animované filmy. Od októbra do konca roka sme ponúkli divákom desať 3D 

premietaní a dosiahli sme návštevnosť 678 divákov. Nastolený trend návštevnosti na tieto 

predstavenia pokračoval aj začiatkom roka 2020. 

 Vhodnou dramaturgiou sa snažíme nastolený trend návštevnosti udržať, od začiatku 

roka 2020 do 8.3.2020 sme dokázali prilákať do kina Torysa 4766 divákov. Návštevnosť 

predstavení po vynútenom prerušení sa bude dobiehať ťažko, a bude nás čakať ťažká úloha 

presvedčiť divákov, že návšteva kina je opäť bezpečná. 

  

Špeciálne podujatia v kine Torysa:  

 

XVII. Medzinárodný festival  Outdoorových filmov 13. - 15. 11. 2019 

Po tretí krát sme v Sabinove privítali putovnú prehliadku outdoorových filmov. Filmy 

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

Sprostredkovali nám prostredie, kde sa bežný „smrteľník“ nedostane. Ich jedinečnosť a 

neopakovateľnosť si počas filmových predstavení pre školy  užilo 983 žiakov (zo škôl na Ul. 

17. novembra, Ul. Komenského, Cirkevnej základnej školy, Súkromnej základnej školy a 

Gymnázia z Lipan) a 247 milovníkov takéhoto filmového žánru počas večerných predstavení. 

 

Návštevnosť školy - V štvrtok 14.11 a v piatok 15.11 doobeda si 983 žiakov zo škôl pozrelo 

filmy a zúčastnilo  sprievodnej besedy s Jakubom Pigom o 7-dennom putovaní po hrebeňoch 

najvyšších hôr na Balkáne. 

Verejnosť - Počas troch dní festivalu si prišlo outdoorovú atmosféru vychutnať 247 divákov. 

Okrem filmov sme pre verejnosť pripravili pútavú besedu so sabinovským rodákom Jakubom 

Pigom o jeho filme Rila&Pirín, na ktorú prišiel aj s jej hlavnými aktérmi. 

 

 



8. MESTSKÁ KNIŽNICA  
 

 

Knižničný fond k 31.12.2019: 26357  knižničných jednotiek 

 

Ročný prírastok:  514 

z toho dary od čitateľov 145 

prírastok kúpou:  369 

 

Ročný úbytok: 592 

 

Počet výpožičiek spolu: 18 814,  z toho absenčne:  17764  /+ 1118  oproti roku 2018 / 

 

Počet aktívnych čitateľov: 959 / +7 oproti roku 2018 /, z toho do 15 rokov: 486 / +17 oproti 

roku 2018 / 

 

Návštevnosť knižnice: 7 805 /  +303 oproti roku 2018  / z toho -  na podujatiach 2 482 

                   - internet  29 

Počet podujatí celkom: 67       /+3  oproti roku 2018 /, pre deti do 15 rokov -  56 podujatí 

- pre znevýhodnene skupiny  9 

podujatí 

 

Podujatia s najširším záberom: 

 

15.1.2019 

BESEDA S GABRIELOU FUTOVOU   
Beseda žiakov 2. ročníka ZŠ so známou slovenskou spisovateľkou pre deti.   

 

4.2.2019  - 28.2.2019 

ZBERATEĽSKÉ VÁŠNE 

Výstava  sabinovských zberateľov  organizovaná CVČ realizovaná v priestoroch. 

 

12.03.2019  

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

a prózy detí sabinovských škôl.   

 

3.4.2019 

DOBŠINSKÉHO TRUHLICA 

Podujatie venované Dňu ľudovej rozprávky o diele Pavla Dobšinského. 

 

25.4. 2019 

BESEDA S ĽUDOVÍTOM  PETRAŠKOM 

Beseda s prešovským spisovateľom a zberateľom povestí pre žiakov ZŠ. 

 

15.05.2019    
36. SABINOVSKÝ AUTORSKÝ  A RECITÁTORSKÝ MÁJ – literárna súťaž  recitátorov 

a  mladých  autorov pre žiakov ZŠ a študentov SŠ. 

 

 

 



10.6. 2019     

ZABUDNUTÁ ŠARIŠSKÁ SPISOVATEĽKA 

Prednáška Milana Kendru  venovaná spisovateľke Jolane Cirbusovej v rámci Dní Sabinova. 

 

10. 6.2019 

BUDÚCE OSOBNOSTI SABINOVA 

Program so súčasnými a minulými účastníkmi SARM-u – spolu organizácia v rámci Dní 

Sabinova. 

      

September 2019  
BURZA KNÍH - výpredaj staršej literatúry za symbolické ceny. Začiatok na Jesennom 

festivale. 

 

13.9.2019 

LAURA FECHOVÁ –VYHRADENÉ PRE TEBA 

Uvedenie do života druhej knihy mladej sabinovskej autorky. 

 

17.9. 2019 

ROZPRÁVKOVÉ ČÍTANIE   / V ZÁHRADE / 

Mamičky čítajú deťom  -podujatie pre predškolákov a malých školákov. 

 

27.9.2019 

BESEDA S JÚLIUSOM BELANOM 

Beseda s autorom pre deti v rámci literárneho festivalu Prešov číta rád. 

 

25.10.2019 

VOZ PLNÝ  PRÍBEHOV A HISTÓRIE 

Beseda s regionálnym historikom a spisovateľom Štefanom Staviarskym. 

 

6.11.2019         

SABINOVSKÝ ČITATEĽSKÝ MARATÓN – reťazové čítanie spája deti a dospelých 

tentoraz na tému Mária Ďuríčková. 

 

10.12.2019   

ĆAS DOHVIEZDNY  - ČAS ĽÚBEZNÝ     

Adventné posedenie pre seniorov a dlhoročných návštevníkov knižnice. 

 

Obľúbenosti sa tešia aj návštevy detí MŠ /21/  a zážitkové čítanie pre žiakov ZŠ /16 / či 

pasovanie prvákov za čitateľov knižnice /8 /. 

 

PROGRAMOVÉ VYBAVENIE 

 

Knižnica využívala počas uplynulého roku knižničný program Libris. Tento program bol už 

zastaraný a nespĺňal štandardy požiadaviek moderného čitateľa na služby knižnice.  Preto 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 KIS Tritius – moderný, webový systém použiteľný odkiaľkoľvek 

bez obmedzenia. Tento  softvér bol v decembri 2019 z vlastných zdrojov MsKS zakúpený a od 

1.1.2020 je v plnej prevádzke. 

 



PERSONÁLNY STAV 

 

Je potrebné poukázať na poddimenzovaný personálny stav pracovníkov knižnice, čo je možné 

považovať za najväčší problém, ktorý nám nedovoľuje posunúť sa ďalej a poskytovať čoraz 

širšie a kvalitnejšie služby čitateľom, prípadne rozšíriť ponuku o nové služby. Optimálny 

personálny stav vzhľadom na veľkosť knižnice a záber jej činnosti, ktorá predstavuje 

starostlivosť o knižničný fond, administratívu, individuálnu prácu s čitateľom, realizáciu 

podujatí , by bol podľa môjho názoru - 3 pracovníci na plný úväzok, minimálne však 2,5 

pracovníka. Cesta zamestnávania pracovníkov bez skúseností a odbornosti cez projekty 

ÚPSVaR 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 

 

 
Tab. 1 

 

Mestské kúpalisko je prevádzkované v mesiacoch jún – august, v prípade priaznivého 

počasia je prevádzka aj začiatkom septembra. V roku 2019 sme kúpalisko otvorili dňa 3.6.2019 

a prevádzkovali sme ho do 2.9.2019. 

V roku 2019 bola celková návštevnosť kúpaliska 22 075 osôb, čo je tesne pod 

priemernou hodnotou návštevnosti za posledné 4 roky. Oproti roku 2018 je to pokles 

o necelých 800 návštevníkov. Príjmy boli 45 410,00 €, čo predstavuje aj napriek nižšej 

návštevnosti nárast oproti roku 2018 o viac ako 500 €. Dôvodom bolo spoplatnenie vstupu pre 

osoby ZŤP a darcov krvi vo výške 0,50 €. Návštevnosť kúpaliska priamo súvisí s počasím. 

ZŤP DK
deti

0-6r

šport. 

kluby

ráno večer

153 36 332 22 8 11 56 54 9 64 0

1 340 389 2 217 234 44 4 797 210 65 537 38

3 467 1 219 6 291 810 126 4 1 206 447 155 1 041 75

35 15 75 17 2 0 13 13 7 6 0

4 995 1 659 8 915 1 083 180 19 2 072 724 236 1 648 113

ráno večer

1 313 574 2 742 208 57 13 494 226 56 270 5

1 322 318 1 748 239 44 17 346 158 57 203 5

2 388 742 4 098 472 73 3 665 335 121 596 36

212 78 626 48 6 0 38 37 14 80 1

5 235 1 712 9 214 967 180 33 1 543 756 248 1 149 47

1 196

ZŤP

Deti + dospelí

19 888

5 683

4 249

8 897

1 059

991

Bezplatne

275

208

632

81
September 2 554,00

0

9 345,00

20 087,50

253

53

1 214

13 423,50

18 923 2 721

Návštevnosť

Tržby v €

plavecký

22 858

Org. sk. 

žiakov

685

September
0

380,50
157 26

August
73

31 028,50
13 123 1 718

Júl
238

11 496,50
5 025 850

Spolu

celková návštevnosť:

Návštevnosť

Tržby v €Org. sk. 

žiakov

Bezplatne

plavecký

Jún
903

1 931,00

2
0
1
8

44 836,50

618 127

celková návštevnosť: 22 075

45 410,00Spolu

DK
deti

0-6r
vstupenka

Deti

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

2
0
1
9

Jún

Júl

August

Deti

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



Sezóna 2019 sa začala priaznivo, keď v júni sme dosiahli najvyššiu návštevnosť a príjmy za 

posledných päť sezón. Avšak na začiatku prázdnin sa situácia s počasím výrazne zmenila a júl 

bol za posledných päť sezón najhorší. Aj keď počas viacerých dní bola len malá oblačnosť, 

vonkajšie maximálne denné teploty nepresahovali 25°C, čo zapríčinilo nízku dennú 

návštevnosť. Mierne zlepšenie nastalo počas posledných siedmych júlových dní, kedy príjmy 

dosiahli takmer 50% z celkových júlových príjmov. Aj tu sa prejavili extrémy v počasí, keď 

počas víkendu v sobotu bolo 51 návštevníkov a v nedeľu takmer 600, čo spôsobila skoková 

zmena počasia. Ťahúňom v návštevnosti a v príjmoch je za posledné tri sezóny mesiac august, 

ktorý nám prináša stabilnejšie počasie a veľa horúcich dní. Augustové príjmy v sezóne 2019 

tvorili 45% z celkových príjmov. Celkový prevádzkový čas kúpaliska bolo 814 hodín, čo je za 

posledné 4 roky najmenej prevádzkových hodín. Počas sezóny 2019 bolo celodenne kúpalisko 

zatvorené 8 krát z dôvodu nepriaznivého počasia, z toho 5 krát v mesiaci júl. Najsilnejším dňom 

v sezóne bol 30. jún, kedy denná návštevnosť bola 1383 osôb a príjem bol 3275,50 €. Kúpalisko 

bolo pre verejnosť otvorené v pondelky v čase 11:00 – 19:00 h a v utorky až  nedele v čase 9:00 

– 19:00 h. 

 

b) ZIMNÝ ŠTADIÓN 

 

Návštevnosť a tržby Zimného štadióna 

 

 
Tab. 2.1 

 

Zimný štadión je prevádzkovaný prevažne v mesiacoch január – marec a október – 

december, v niektorých rokoch prevádzka začína v posledné septembrové dni a končí v prvé 

aprílové dni. Počet prevádzkových hodín ľadovej plochy po jej zastrešení sa pohybuje 

v priemere cez 2800 hodín. V roku 2019 prevádzka bola v jari ukončená dňa 31.3.2019 

a začínala v jeseni dňom 30.9.2019. Prevádzková doba je v pracovné dni prevažne v čase 7:00 

– 23:45 h a počas víkendov v čase 8:00 – 23:00 h. 

Základné ukazovatele ročnej využiteľnosti ľadovej plochy sú zobrazené v tab. 2.1. 

Verejné korčuľovanie a žiacke skupiny zaznamenali mierny pokles, avšak objednávky ĽP 

o niečo vzrástli. Celkový ročný príjem dosiahol hodnotu 80503,50 €, oproti roku 2018 vzrástol 

o vyše 11600 €. Nárast príjmov bol spôsobený v malej miere nárastom objednávok, ale hlavne 

zvýšením cien za využívanie ľadovej plochy od septembra 2019.  

Ročná prevádzková doba bola 2924 hodín. Percentuálne využívanie ľadovej plochy 

v roku 2019: verejné korčuľovanie – 12,34 %, objednávky ľadovej plochy – 30,10 %, školy – 

Rok

Verejné 

korčuľovanie

z toho

VK H+P
Objednávky

Org. sk. 

žiakov

Verejné 

korčuľovanie

z toho

VK H+P
Objednávky

Org. sk. 

žiakov

Január 3 347 383 133 13 13 373,00 2 657 258 151 17 12 733,00

Február 1 531 191 120 29 10 647,00 1 585 153 136 28 11 494,00

Marec 969 115 110 23 9 223,50 485 80 161 22 10 798,50

Apríl 1 847,50

September 0 0 4 0 350,00

Október 609 132 130 2 8 514,50 570 121 129 0 9 500,50

November 962 156 139 33 10 792,50 955 108 140 20 12 964,00

December 3 135 245 155 29 16 346,50 3 457 305 151 32 20 816,00

Spolu 10 553 1 222 787 129 68 897,00 9 709 1 025 872 119 80 503,50

2018 2019

Tržby v €

Návštevníci 

Tržby v €

Návštevníci 



3,7 %, HK Sabinov – 20,69 %, na úpravu ľadovej plochy bolo využitých 19,83 % 

z prevádzkovej doby a nevyužitý čas bolo 13,34 %. Nevyužitý čas bol prevažne v pracovných 

dňoch v dopoludňajších hodinách od 9:00 h do 12:00 h a v neskorom večernom čase 22:45 – 

23:45 h. 

 

 

 
Tab. 2.2 

 

Tabuľka Tab. 2.2 zobrazuje porovnanie sezón od 2013/2014, kedy bola ĽP bez 

zastrešenia a nasledujúce sezóny so zastrešenou ľadovou plochou. Počas tejto doby 

návštevnosť Zimného štadióna po zastrešení výraznejšie ovplyvnilo niekoľko faktorov. V roku 

2016 otvorenie tréningovej haly PSK Aréna v Prešove, čo spôsobilo mierny pokles 

v návštevnosti verejného korčuľovania v danej sezóne a pokles objednávok počas dvoch sezón. 

Naopak v roku 2018 zatvorenie prešovského zimného štadióna vyvolalo zvýšený záujem 

o ľadovú plochu v Sabinove a to hlavne zo strany prešovských športových klubov: 

mládežnícky hokejový klub Penguins a Prešovský rýchlokorčuliarsky klub. Sezóna 2019/2020 

bola predčasne ukončená dňa 10.3. 2020 z dôvodu vyhlásených opatrení na zamedzenie šírenia 

sa vírusu, z dôvodu toho výsledné čísla návštevnosti neodzrkadľujú reálny záujem o ľadovú 

plochu. Avšak v tejto sezóne sme mali najvyšší sezónny príjem a to z dôvodu zvýšenia cien za 

využívanie ľadovej plochy od septembra 2019. 

 

V tabuľke Tab. 2.3. je znázornená využiteľnosť ľadovej plochy počas posledných dvoch 

sezón. Vzhľadom k tomu, že celkový počet hodín prevádzky v jednotlivých sezónach je iný, je 

vhodné porovnávanie využiteľnosti v percentách. Najväčší rozdiel je vo využívaní hokejovým 

klubom, kde je nárast oproti minulej sezóne o viac ako 3 percentá. Čas vyčlenený pre verejné 

korčuľovanie poklesol o viac ako 2 percentá, v najväčšej miere to ovplyvnilo menej verejného 

korčuľovania počas pracovných dní, z dôvodu nárastu potreby tréningových hodín mládeže 

hokejového klubu. 

Verejné 

korčuľovanie
Objednávky

Org. sk. 

žiakov

399 26 884,10

09 / 2016 – 04 / 2017 8 019 811 88 63 798,20

09 / 2015 – 03 / 2016 9 910 818 69 66 156,04

10 / 2018 – 03 / 2019 9 433 872 131 72 526,50

Sezóna

10 / 2017 – 03 / 2018 10 560 739 111 65 901,50

10 / 2014 – 03 / 2015 10 551 703 27 59 790,80

Návštevníci 

Tržby v €

11 / 2013 – 03 / 2014 5 731

09 / 2019 – 03 / 2020 9 153 759 94 79 999,00



 
Tab. 2.3 

 

c) UMELÁ TRÁVNATA PLOCHA 

 

Tržby Umelej trávnatej plochy 

 

 
Tab. 3 

 

Ihrisko s umelou trávou je prevádzkované celoročne, príjmy z prenájmu ihriska 

s umelou trávou sú prevažne v mesiacoch február a marec, kedy je umelá trávnatá plocha 

objednávaná futbalovými klubmi z okolitých aj vzdialenejších obcí a miest na tréningy a 

prípravné zápasy. Mestský futbalový klub, školy a verejnosť využívajú UTP bezplatne. V roku 

2019 boli celkové príjmy z prenájmu 5 010 €, Príjmy za posledné dva roky sú skoro rovnaké, 

avšak ich rozloženie počas roka je rozdielne, čo je ovplyvnené aktuálnymi potrebami klubov a 

organizácií. 

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. 

classic H+P spolu mládež seniori ŠT mládež seniori

428,00 161,25 36,00 197,25 58,50 124,00 63,75 48,00 27,75 26,25 289,75 280,50 198,25

29,47% 81,75% 18,25% 13,58% 4,03% 42,80% 22,00% 16,57% 9,58% 9,06% 19,95% 19,31% 13,65%

451,50 165,50 29,50 195,00 56,00 128,00 56,75 41,00 31,75 7,50 265,00 286,25 187,00

31,34% 84,87% 15,13% 13,53% 3,89% 48,30% 21,42% 15,47% 11,98% 2,83% 18,39% 19,87% 12,98%

879,50 326,75 65,50 392,25 114,50 252,00 120,50 89,00 59,50 33,75 554,75 566,75 385,25

30,40% 83,30% 16,70% 13,56% 3,96% 45,43% 21,72% 16,04% 10,73% 6,08% 19,18% 19,59% 13,32%

classic H+P spolu mládež seniori ŠT mládež seniori

428,00 128,50 37,00 165,50 52,00 153,50 63,75 82,75 18,50 22,50 341,00 293,75 203,50

28,85% 77,64% 22,36% 11,15% 3,50% 45,01% 18,70% 24,27% 5,43% 6,60% 22,98% 19,80% 13,72%

336,75 95,25 28,50 123,75 38,00 124,25 42,50 44,75 25,50 7,50 244,50 248,75 132,00

29,99% 76,97% 23,03% 11,02% 3,38% 50,82% 17,38% 18,30% 10,43% 3,07% 21,78% 22,16% 11,76%

764,75 223,75 65,50 289,25 90,00 277,75 106,25 127,50 44,00 30,00 585,50 542,50 335,50

29,34% 77,36% 22,64% 11,10% 3,45% 47,44% 18,15% 21,78% 7,51% 5,12% 22,46% 20,81% 12,87%

Obdobie

1452,25

HK - zápasy HK 

Sabinov

Úprava 

ĽP

HK - tréningyDoba prevádzky
Obj

Verejné korčuľovanie
ZŠ a MŠ

VYUŽITEĽNOSŤ ĽADOVEJ PLOCHY - SEZÓNA 2018/2019

Nevyužité
hodiny

Obdobie
Doba prevádzky

Obj
Verejné korčuľovanie

ZŠ a MŠ
HK - tréningy HK - zápasy HK 

Sabinov

2019
01.01. - 31.03. 

1440,75

2018 / 2019 2893,00

2018
01.10 - 31.12.

VYUŽITEĽNOSŤ ĽADOVEJ PLOCHY - SEZÓNA 2019/2020

2019 / 2020 2606,50

Úprava 

ĽP
Nevyužité

hodiny

2019
30.09 - 31.12.

1483,75

2020
01.01. - 10.03. 

1122,75

Rok 2018 2019

Tržby v € Tržby v €

Január 360,00 560,00

Február 2 100,00 1 000,00

Marec 2 200,00 1 900,00

Apríl 120,00 290,00

Máj 250,00 420,00

...

August 240,00

September 240,00

Október 120,00

November 240,00

December 60,00

Spolu 5 090,00 5 010,00



Majstrovské zápasy sabinovského futbalového klubu 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. 

Počas posledných rokov u nás na futbalovom štadióne svoje aktivity pravidelne 

organizuje aj Krajské športové centrum Prešov. Sú to žiacke futbalové turnaje, na ktorých sa 

zúčastňujú školské družstvá z miest východného Slovenska: regionálne kolo futbalového 

turnaja žiakov stredných škôl, krajské kolo minifutbalového turnaja žiakov McDonald´s Cup. 

 

d) Prenájom priestorov v Športovom areáli 

 

Príjem za prenájom priestorov v Športovom areáli 

 

 
 

 

Príjem z prenájmov priestorov v športovom areáli vzrástol oproti roku 2018 o  

necelých 4500 €. Vysoký nárast sa prejavil u krátkodobých príjmov. Tie v sebe zahŕňajú 

prenájmy športových plôch na športovú činnosť, ktoré sú uhrádzané prostredníctvom faktúr na 

základe objednávky športoviska. 

Krátkodobý prenájom zahŕňa prenájom plôch na prevažne obchodnú činnosť nájomcov 

na zabezpečenie občerstvenia na jednotlivých prevádzkach športového areálu, je riešený 

prostredníctvom verejno-obchodnej súťaže. 

 

e) Príspevok mesta Sabinov 

 

 Príspevok obce – mesta Sabinov v roku 2019 v súlade s rozpočtom mesta na rok 2019 

pre financovanie činnosti Športového areálu činil 219539,00 €, z toho: 

bežný príspevok: 211 439,00 €, 

kapitálový príspevok:   8100,00 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2018 2019

Suma v € Suma v €

Dlhodobý 6 240,02 4 018,76

Krátkodobý 4 954,50 11 674,50

Spolu 11 194,52 15 693,26



 

 

 

 

 

 

 

 

 


