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Organizácia:   Mestské kultúrne stredisko v Sabinove 

Zriaďovateľ:   Mesto Sabinov 

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

 

  



1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 
 

Názov:     Mestské kultúrne stredisko v Sabinove 

Sídlo:      Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov 

Zriaďovateľ:    Mesto Sabinov 

Forma hospodárenia:  Príspevková organizácia  

 

Riaditeľ/ka:  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: Jana Kochanová – vedúca úseku   

Jozef Janič – vedúci pre úsek Kina 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:   Dávid Raca, 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 

 Športovo rekreačná činnosť  

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

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


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 prevádzkovalo Múzeum bašta, ktoré bolo pre nevyhovujúci technický stav začiatkom roka  

zatvorené. Na poschodí meštianskeho domu, na Námestí slobody č. 62. bola v októbri 2021 

slávnostne otvorená stála expozícia Krajského múzea v Prešove, ktorej prevádzkovateľom je 

MsKS. 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 2021 plánovaný rozpočet príspevku: 

 

MsKS:  330 500,00 € 

ŠA:   244 600,00 € 

_______________________ 

Spolu:  575 100,00 € 
 

Konečný stanovený limit na rok 2021 bol: 
 

MsKS:  bežný  335 100,00 € 

   

 

kapitálový 26 000,00 € 

 

 ´ 

 

 

ŠA:   bežný   203 025,00 € 

 

 

kapitálový  8 537,00 € 

 

- z toho     2 600,00 € (2x čerpadlo) 

     4 687,00 € (rekonštrukcia schodište) 

    1 250,00  € (projektová dokumentácia) 

  
                                                      

PRÍJMY 
 

 Celkové príjmy organizácie v roku 2021 boli 840 128,97 € (z toho 791 152,97€ sú 

príjmy dosiahnuté v roku 2021 a 48 976,- € sú prostriedky z minulých rokov), čo je oproti 

roku 2020  viac o 38 181,03 €. 

 

 Príjmy MsKS   520 920,60 € 

 Príjmy ŠA   319 208,37 € 

 

 Vlastné príjmy organizácie (za prenájom, služby, granty a iné príjmy) v roku 2021 boli 

267 466,97 €, čo je oproti roku 2020 o 49 948,61 € viac. 

 

 

 

 

 

 



 

VÝDAVKY 

 

 Celkové výdavky v roku 2021 boli vo výške 803 860,49 €, čo je oproti roku 2020 

o 50 762,74 € viac. 

 

Výdavky MsKS  514 031,33 € 

Výdavky ŠA       289 829,16 € 

 

Komentár: 

ÚČTOVNÝ STAV: 

PRÍJMY ZA ÚČT. OBDOBIE 01/2021 – 12/2021:        791 152,97 € 

 

ZOSTATOK PROSTR. Z PREDCHÁDZ. ROKA :       +48 896,00 € 

CELKOM PRÍJMY:                                                        840 128,97 € 

  

VÝDAVKY ZA ÚČT. OBDOBIE  01/2021 – 12/2021 - /BEŽNÝ ROZPOČET/:           736 424,02 €   

VÝDAVKY ZA ÚČT.BDOBIE 01/2021 – 12/2021 - /KAPITÁLOVÝ ROZPOČET/:     67 436,47 € 

CELKOM VÝDAVKY:                    803 860,49 € 

                                                                                                

 

FINANČNÝ STAV:  

 

Finančné prostriedky: 

 

Bankové účty:     44 296,01 € 

Ceniny – stravné lístky        501,30 € 

 

Stav pokladne k 31.12.2021:                             613,18 € 

 

SPOLU:                                                          45 310,49 €      

  

 

Pohľadávky organizácie k 31.12.2021:   10 371,88 € 

 

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

umelecká agentúra Pantá Rhei má pozastavenú činnosť, pohľadávka Lingua Poprad v čiastke 

985,50 € nebola vysporiadaná z dôvodu zrušenia firmy. 

 

Krátkodobé pohľadávky z roku 2021 boli uhradené v januári 2022. 

 

 

Dlhodobý hmotný majetok  

V roku 2021 bol zaznamenaný nárast dlhodobého hmotného majetku v MsKS o 49 510,09 € . 



V MsKS bol v roku 2021 obstaraný majetok vo výške 11 489,75 €, ale zaradený do používania 

v roku 2022. 

V roku 2021 bol zaznamenaný nárast dlhodobého hmotného majetku v športovom areáli  

o 5 117,49 €.  

 

Záväzky organizácie k 31.12.2021: 82 805,53 €  

 

 

Zúčtovanie medzi  subjektmi verejnej správy         23 215,26 € 

Ostatné transfery              28 391,85 € 

Krátkodobé záväzky   

- dodávatelia      1 132,52 € 

- prijaté preddavky          78,50 € 

- zamestnanci     23 377,93 € 

- poisťovne     13 857,84 € 

- daňový úrad          217,33 € 

- iné záväzky          498,87 € 

 

 

Krátkodobé záväzky z roku 2021, ktoré boli uhradené v januári 2022: 

Zamestnanci      23 377,93 € 

Daňový úrad               217,33 € 

Sociálna a zdravotná poisťovňa    13 857,84 € 

Dodávatelia         1 132,52 € 

            

Organizácia účtuje o nákladoch a výnosoch:  

celkové výnosy: 755 491,89 € 

celkové náklady: 773 157,68 €   

Rozdiel - strata   17 665,79 € 

 

Organizácia ukončila rok 2021 so stratou /celkové výnosy mínus celkové náklady po 

odpočítaní dane/:  - 17 665,79 €  

 

Z toho: 

Výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti – predaj suvenírov v KIC –  

je zisk  1 448,84 €, z toho daň 217,33 €. 

 

 

Výsledok hospodárenia  

 

Počiatočný stav účtu 428 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov  k 1.1.2021 

za  predchádzajúce roky bol  - 90 351,58 €,  zaúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2021 

v čiastke + 17 665,79 . 

= konečný stav účtu 428 za predchádzajúce roky k 31.12.2021 v čiastke   -72 685,79 €.  



3. PERSONÁLNA AGENDA 
  

 

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.  

Riaditeľom Mestského kultúrneho strediska v Sabinove je Mgr. Jozef Váhovský. 

V prípade jeho neprítomnosti preberá zodpovednosť za chod Zuzana Hudáčová. 

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 do októbra 2021 Peter Eliáš, od novembra 2021 Dávid 

Ráca,  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 2021 uzatvorený  pracovný pomer s 33 

zamestnancami, z toho 23 zamestnancov (15 žien a 8 mužov) pracovalo v organizácii celý rok, 

10 zamestnanci len určitú časť roka. Z celkového počtu 33 pracovníkov pracovalo v MsKS 20 

a v ŠA 12. Na čiastočný pracovný úväzok pracuje v MsKS 5 pracovníkov. Mzdová 

a personálna agenda je v roku 2021  zabezpečená dodávateľským spôsobom.  

 

 

Pracovnoprávny vzťah v MsKS uzatvorený formou dohôd vykonávalo v roku 2021  27 

osôb.  Z toho v priebehu roka 9 v kine, 1 administratíva, 8 v Ľudovej hudbe a FS Sabinovčan 

a Sabiník, 3 vedenie súboru moderného tanca  Real-street, 6 noviny Spravodaj. 

 

Na športovom areáli sme  formou dohody zamestnávali  29 osôb, z toho 14 plavčíkov, 

2 pokladníkov a asistentov pri atrakciách,  12 strážnikov, 1 upratovačka.  

 

 

Prehľad jednotlivých druhov mzdových nákladov v roku 2021 a ich porovnanie s rokom 

2020 uvádza Tab. č.1.  Priemerná mzda stálych pracovníkov v celej organizácii je približná 

predchádzajúcemu roku a jej prehľad je uvedený v Tab. č.2.  

 

Okrem týchto dohôd mimo pracovného pomeru malo MsKS uzatvorené počas roka 

2021 46 zmlúv o umeleckom účinkovaní a to celkovo s 27 osobami. Prostredníctvom týchto 

zmlúv sme personálne zabezpečovali moderátorov, scenáristov a choreografov jednotlivých 

podujatí. Celková suma vyplatená prostredníctvom týchto zmlúv činí 2 971,- €.    

 

 

 

Od začiatku roka 2021 sme v spolupráci s ÚPSVaR zamestnali celkovo 1 pracovníka  

v ŠA.  

 

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 01.07.2021-31.12.2021 zamestnali 1 pracovníčku v ŠA (na pozícii 

upratovačky). Celková suma schváleného príspevku bola 4 875,04 €, celková suma  skutočného 

príspevku bola 3 483,81 €.  

 



 

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.   

 

 

 

 

Porovnanie miezd za rok 2021 s rokom 2020 prikladáme v nasledujúcich  

tabuľkách: 
 

 

Mzdové náklady zamestnancov MsKS a ŠA vyplatené za rok 2021 a  rok 2020 

 

                                                                                                                      Tab. č.1 

 
                                                                                                                        

 

 

Priemerná mzda zamestnancov v roku 2021 a porovnanie s rokom 2020 

 

 

Tab. č. 2 

  MsKS ŠA Celá organizácia  

Priemerná hrubá mzda 2021 801,- 818,-  806,-  

Priemerná hrubá mzda 2020 778,- 919,- 818,- 

 

 

 

  MsKS ŠA SPOLU 

  2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Tarifné platy 144 309,71 129 642,65 55 980,51 58 246,61 200 290,22 187 889,26 

Príplatky 25 322,79 30 489,02 18 143,80 15 658,02 43 466,59 46 147,04 

Odmeny  13 113,52 8 093,-- 4 435,--     3 315,- 17 548,52 11 408,-   

Nemocenské      504,54 210,02 776,91 441,77 1 281,45 651,79 

Odstupné, Odchodné 3 249,00 0 1 441,-- 0 4 690,-- 0 

Mzdy spolu 186 499,56 168 434,69 80 777,22 77 661,40 267 276,78 246 096,09 

Dohody 16 614,23 13 147,84 34 343,38 25 867,06  50 957,61 39 014,90 

Odvody 68 608,82 62 558,53 33 557,07 30 715,90 102 165,89 93 274,43 

Stravovanie a tvorba SF 12 415,15 9 651,74 5 700,27 4 244,16 18 115,42 13 895,90 

Nepeňažné plnenie 1 120,--  560,--  1 680,--  

Celkové osobné náklady 285 257,76 253 792,80 154 937,94 138 488,52 440 195,70 392 281,32 



4. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE A VEREJNO - OBCHODNÉ SÚŤAŽE 

 

 

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKACH 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 

 

16 800,00 € 

 

DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., 

Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO 36 391 000 

 

2. 

 

Grafické, fotografické 

a marketingové služby 

 

7 800,00 € 
Diamond Art s.r.o., 17. novembra 618/17 

IČO 47 591 161 

3. 

 

Obstaranie vitrín  

do minimúzea 

 

5 523,70 
Legat Trade, s.r.o., Husova 819,  

733 01 Karviná, IČO 27 770 494 

4. 

 

Obstaranie interiérového 

vybavenia pre mestskú knižnicu 

 

8 364,60 
Ing. Ján Kuko – REVILO, Južná trieda 17,  

040 01  Košice-Juh, IČO  40 791 785 

5. 

 

Modernizácia interiéru  

mestskej knižnice 

 

19 483,60 
Dávid Ráca – REDI BUILD,082 61 Ražňany 152, 

IČO 41515528 

6. 

 

Výroba a montáž atypického 

zariadenia do mestskej knižnice 

 

33 332,00 
VARWOOD s.r.o., Priemyselná štvrť 1405, 

083 0 Sabinov, IČO 48 164 607 

7. 

 

Dodávka a montáž difúzora na 

strope v mestskej knižnici 

 

5 312,07 

 

Optimus Ceiling, s.r.o., Rokytov pri Humennom 26 

067 13 Rokytov,  IČO 50 832 531 

 

8. 

 

Zabezpečenie stravovania formou 

stravných poukážok pre Mestské 

kultúrne stredisko v Sabinove 

 

27 000,00 

DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., 

Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO 36 391 000 

 

9. 

 

Spravodajca mesta Sabinov 

 

19 580,00 

 

ADIN, s.r.o., Dubová 2 

080 01 Prešov, IČO 36 490 121  

 

 

 

 



 
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK MALÉHO ROZSAHU 

s cenou ≥ 1.000 za rok 2021 v súlade s § 1 ods. 2 až 14 zákona  

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

 

 

Por. 

číslo 

Predmet zákazky 

(uplatnenie § 1 ods. 14) 

Hodnota 

zákazky v € 

bez DPH 

 

         Identifikácia úspešného uchádzača 

(obchodné meno, sídlo/miesto podnikanie, IČO ) 

 
 

1. 
Čistiace  prostriedky a spotrebný 

tovar pre MsKS a ŠA 
2 803,39 

 

Mária Kapallová – KAPAP, Záhradná 2555/5, 

080 06 Ľubotice,  IČO 33 952 264 

 

2. 
Elektroinštalačný materiál pre 

MsKS a ŠA 
2 053,31 

 

Maxpel elektro, s.r.o., 9.mája 26 

083 01 Sabinov, IČO 47 200 529 

 

3.  

 

Materiál na údržbu pre MsKS a ŠA 

 

3 908,80 

 

Kropiľák Jozef-MIRIAM štúdio, 

Hviezdoslavova 10 

083 01 Sabinov, IČO 40 289 923 

 

4. 

Nákup pohonných hmôt a mazív 

pre MsKS v Sabinove a Športový 

areál 

2 649,29 

 

AVOMI s.r.o., Hollého 1559/1 

083 1 Sabinov, IČO 31 719 929 

 

5. 
Kúrenárske, vodoinštalačné opravy 

a údržba pre MsKS a ŠA 
2 223,10 

 

SABYT, s.r.o., Mieru 8, 

083 01 Sabinov, IČO 31 730 345 

 

6. Údržba a opravy v ŠA 1 516,95 

 

Verejnoprospešné služby spol. s.r.o.,  

Hollého 35, 083 01 Sabinov, IČO 31 719 953 

 

7. 

 

Oprava spojov na detskom bazéne a 

prasklín na odtokovom žľabe na 

50m bazéne 

 

1 650,00 
NOVAVIA, s.r.o., Šoltésovej  3, 

080 01 Prešov, IČO 36482943 

8. 

 

Markíza Yorika, šírka 4850 mm, 

výsuv 3100 mm, s montážou pri 

25m bazéne 

 

1 206,66 
GL system plus s.r.o., Námestie slobody 50 

083 01 Sabinov, IČO 46474684 

9. 

 

Výroba dokrútok  a strihového 

programu pri príležitosti Dňa 

učiteľov (video a audio technika, 

prenájom štúdia, technické 

zabezpečenie), moderovanie 

 

2 300,00 
Filma Production, s.r.o., Tarasa Ševčenka 7, 

080 01 Prešov, IČO 47591846 



10. 

 

Výroba priameho prenosu koncertu 

ku Dňu matiek - štúdio Prešov  a 

dokrútky - vystúpenie detí MŠ 

v MsKS v Sabinove 

 

1 300,00 
Filma Production, s.r.o., Tarasa Ševčenka 7, 

080 01 Prešov, IČO 47591846 

11. 

Koncert v rámci kultúrneho leta v 

Sabinove /evanjelická záhrada/ 

Legenda show –Elán Revival 

1 600,00 

 

Vigláš Pavel-LEGENDA SHOW, Družstevná 111/ 5, 

962 71 Hontianske Moravce, IČO 43048081 

 

12. 
Elektroinštalačný materiál  na 

výmenu elektrických rozvodov 
921,16 

 

Maxpel elektro, s.r.o., 9.mája 26, 

083 01 Sabinov, IČO 47200529 

 

13. Prípravu na klimatizáciu  1364,30 

 

PE.GA.S. s.r.o., Štúrova 1 

083 01 Sabinov, IČO 45270708 

 

14. 

Dezinfekcia bazénovej vody  na 

kúpalisku v Športovom areáli v 

Sabinove 

4 377,22 

 

AWV, s.r.o., Kukučínova 1336, 

021 01 Kysucké Nové Mesto, IČO 46 423 028 

 

15. 
Ozvučovacie a osvetľovacie služby 

pre MsKS v Sabinove 
4 647,83 

 

Filma, s.r.o., Tarasa Ševčenka 7, 

080 01 Prešov, IČO 454111 31 

 

16. 
Dodávka plynu do rolby na 

Zimnom štadióne v Sabinove 
3 734,51 

 

PBGAS, s.r.o. K cintorínu 668, 

010 04 Žilina, IČO 45344396 

 

17. 

 

Spracovanie projektovej 

dokumentácia k rekonštrukcii 

elektroinštalácie strojovne pre 

detský a 25m bazén a odsúhlasením 

PD na EIC 

 

1 041,67 
Janiga Marián, Ing. – JALUX, Fraňa Kráľa 28, 

083 01 Sabinov, IČO 10733086 

18. 
Výmena 2 ks bazénových čerpadiel 

pre detský bazén 
2 176,00 

 

AQUAMONT Sabinov spol. s.r.o., Jilemnického 16, 

083 01 Sabinov, IČO 31671578 

 

19. 

 

Pokládka dlažby/vrátane materiálu - 

dlaždíc/, penetrácia, sokel, 

sadrokartónovú stenu a vysprávky 

 

2 242,10 
Dávid Ráca – REDI BUILD,082 61 Ražňany 152,  

IČO 41515528 

20. 
Výroba pracovného zošita 

Kaskoviny 
1 283,33 

 

ADIN, s.r.o., Dubová 2 

080 01 Prešov, IČO 36490121  

 

21. 

 

Odborná prehliadka plynového 

zariadenia a tlakových nádob – 

chladenie Zimný štadión 

1 352,00 
Mraz-Tech Slovakia, s.r.o., 

082 13 Tulčík 143, IČO 36492710 



22. 

 

Vystúpenie kapely SOKOLY a 

Štefana Skrúcaného v rámci 

Jesenného kultúrneho festivalu 

 

3 200,00 

ZA Srdcom, o.z., Beniakova 3100/6,  

841 05 Bratislava, IČO 50708023 

 

 

23. 

 

Vystúpenie Ondreja Kandráča  

v rámci Jesenného kultúrneho 

festivalu  

 

2 500,00 
"Ľudová hudba Ondreja Kandráča", Krásna Lúka 90, 

082 73 Krásna Lúka, IČO 42380774 

24. 

 

Vystúpenie Adama Ďuricu  

v rámci Jesenného kultúrneho 

festivalu 

 

5 000,00 
Adam Ďurica, Novomestská 3, 

917 01 Trnava, IČO 8711017084 

25. 

 

Výrobu a montáž 2 ks schodíšť o 

šírke 1170 mm k tribúnam na 

zimnom štadióne 

 

3 906,00 
UNISTROJ FG, s.r.o., Hollého 51, 

083 01 Sabinov, IČO 36653616 

26. 
Rezací nôž na rolbu Destarol LX / 

Derol 99P 
833,33 

 

DEROL s.r.o., Nákladní 2486, 

415 01 Teplice, IČO 25404261 

 

27. 

 

Montáž sadrokartónu, omietka, 

maľovanie, vysprávky po 

elektroinštalácii, položenie obkladu, 

vrátane materiálu 

 

1 715,80 
Dávid Ráca – REDI BUILD, Ražňany č. 152 

082 61 Ražňany, IČO 41515528 

28. 

 

Lampa do projektora v Kine Torysa  

Lapma CHS CDXL-20SD - vrátane 

inštalácie 

 

1 149,20 
AudioMaster s.r.o., Dostojevského 10, 

940 63Nové Zámky, IČO 36560537 

29. 

 

Vypracovanie projektovej 

dokumentácie, žiadosti o NFP s 

kompletnými podkladmi, prílohami, 

vrátane konzultácie a kompletného 

poradenstva v oblasti IROP 

 

1 450,00 
GEMINI GROUP, Jégého 8, 

821 08 Bratislava-Ružinov, IČO 36846244 

30. 

 

Svetlá STANDARD 32W/830 

WHIT 30, STANDARD AC 

15W/935 WHITE 24, lištu, 

koncovky, úchyt lištový, napájač 

stredový do  KIC – múzeum 

 

955,66 
SLOS s.r.o., Námestie Ľudovíta Štúra 24, 

974 01 Banská Bystrica, IČO 36644749 

 

 

 

 

 



 

V priebehu roka 2021 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- 7 

Spoločné ustanovenia pre všetky plochy: 

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

návštevníkom mestského kúpaliska 

Doba nájmu: od povolenia spustenia prevádzky Mestského kúpaliska do 15.9.2021. 

Plocha č. 1 

Midaz, s.r.o.,  

Ovocinárska 1, 083 01 Sabinov 

IČO: 47575794  

výmera: 40,5 m2  

výška nájmu: 8,00 € m2 mesačne 

Plocha č. 2  

Midaz, s.r.o.,  

Ovocinárska 1, 083 01 Sabinov 

IČO: 47575794  

výmera: 62 m2  

výška nájmu: 8,00 € m2 mesačne 

Plocha č. 3 

výmera: 18 m2  

o plochu nikto neprejavil záujem  

 

Plocha č. 4 

výmera: 67 m2  

o plochu nikto neprejavil záujem  

 

Plocha č. 5 

Pavol Šimon – POPCORN.SK,  

M. Benku 1,  

080 01 Prešov 

IČO: 50121642 

výmera: 13 m2  

výška nájmu: 8,00 € m2 mesačne 

Plocha č. 6 

DAJSI FRESH s.r.o, 

Malý Šariš 314, 

080 01 Prešov 

IČO: 46186344 

výmera: 12 m2  

výška nájmu: 8 €/m 2 mesačne  

Plocha č. 7 

IMPERA, s.r.o.,  

Levočská 26, 083 01 Sabinov 

IČO: 52326802 

výmera: 64 m2  

výška nájmu: 8,40 €/m 2 mesačne  

 



Predmet nájmu 

Identifikácia úspešného uchádzača 

(obchodné meno, sídlo/miesto podnikanie, IČO 

a využitie priestorov) 

 

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: 60 €/m2 /rok 

celkové nájomné za rok: 13 296 € 

doba nájmu: 1.7.2021 - 30.6.2023 

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 

výmera plochy: 40 m2 

výška nájmu: 43,00 €/m2/rok, 

celkové nájomné za rok: 1720,00 € / rok  

doba nájmu: 1.7.2021 do 30.6.2022 

účel nájmu: obchodná činnosť: zostavovanie stolárskych 

dielcov alebo súčasti  

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 m2 

výška nájmu: 40,00 €/m2/rok 

celkové nájomné za rok: 160,00 € 

doba nájmu: 1.1.2022 – 31.12.2022 

účel nájmu: kancelárske priestory 

Nebytové priestory 

nachádzajúce sa v budove  

MsKS 

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

Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov  

IČO: 36494526 

výmera plochy: 3m2  

výška nájmu: 120,00 €/ rok 

doba nájmu: 1.1.2022-31.12.2023 

účel nájmu: kancelárske priestory- zriadenie obchodného 

miesta alebo kancelárie v rozsahu predmetu činnosti 

Priestory nachádzajúce sa na 

prízemí budovy  - reštaurácia 

Jozef Hraško ml. 

Kukučínova 25/813, 082 71 Lipany  

IČO: 53523016 

výmera plochy:274,7 m2 

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

terasy) 

doba nájmu: 1.1.2022-31.12.2022 

účel nájmu: pohostinská činnosť – poskyt. reštauračných 

služieb, pohostinských služieb a závodného stravovania 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predajné plochy v areáli Zimného štadióna 

 

Predmet nájmu 

Identifikácia úspešného uchádzača 

(obchodné meno, sídlo/miesto podnikanie, IČO 

a využitie priestorov) 

 

Plocha o rozmere 1m2 v hale 

Zimného štadióna 

Rudol Orosz – HockeyOrosShop 

Sv. Ladislava 109 

040 14 Košice 

IČO: 10699601 

výmera plochy: 1m2 

celkové nájomné za dobu nájmu: 15,00 m2 /mesačne 

doba nájmu:15.10.2021-30.04.2022 

účel nájmu: umiestnenie automatu na hokejové potreby 

Plocha o rozmere 1m2 v hale 

Zimného štadióna 

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: 15.10.2021 do 30.04.2022  

účel nájmu: umiestnenie a prevádzkovanie automatu na 

teplé nápoje   

Plocha o rozmere 10m2 v hale 

Zimného štadióna 

Kristián Gajdoš SINAI BAR 

Hermanovce 216, 082 35 Hermanovce 

IČO: 43055290 

výmera plochy: 10 m2 

výška nájmu: 8,00 €/m2/ mesačne za celú dobu nájmu 

doba nájmu: 15.10.2021 do 30.04.2022  

účel nájmu: poskytovanie občerstvovacích služieb počas 

hokejových zápasov, športových podujatí a verejného 

korčuľovania, pričom nájomca je oprávnený na 

predmete nájmu umiestniť predajný stánok   



5. ZÁUJMOVO-UMELECKÁ ČINNOSŤ V MsKS  

 

 

I. Súbory a záujmové kolektívy  

 

V roku 2021 v MsKS pracovali tieto záujmové kolektívy:  

 

FS SABINOVČAN 38 členov  

Vedúci: Štefan Foriš  

Súbor absolvoval 3 vystúpenia pre Sabinovskú verejnosť: 

Stavanie mája, Folklórne popoludnie v rámci Kultúrneho leta, Jesenný kultúrny festival  

a 1 vystúpenie v obci Pusté Pole v rámci slávnosti obce. 

 

SPEVÁCKA SKUPINA 8 členov  

 

Vedúca: Mgr. Tamara Tomášková  

Sú súčasťou FS Sabinovčan - majú spoločné vystúpenia.  

 

ĽUDOVÁ HUDBA SABINOVČAN 7 členov  
 

Vedúci: Mgr. Ján Bak Dis.art, nástupca: Mgr. Stanislav Salanci Dis.art   

Sprevádza FS Sabinovčan na všetkých akciách.  

 

FS – SABINOVČAN - VYTRVALCI 16 členov  
 

Vedúci: Ladislav Trojanovič  

Zúčastňovali sa vystúpení s FS Sabinovčan.  

 

 

DFS SABINÍK 120 členov  
 

Vedúca: Mgr. Natália Salanciová  

Súbor absolvoval 2 vystúpenia pre verejnosť v Sabinove, Folklórne popoludnie v rámci 

Kultúrneho leta a Jesenný kultúrny festival 

 

 

MDH SABINKA 12 členov  
 

Vedúci: Peter Talarovič  

Absolvovala 2 vystúpenia: 1 x Pietny akt ladenie vencov, Oddychovka- koncert MDH v rámci 

Kultúrneho leta 

  

REAL STREET – MODERNÝ TANEC 34 členov  

 

Vedúca: Terézia Mőllerová , nástupca: Martina Bodnárová a trénerka Lívia Kvašňaková  

Zúčastnili sa sústrednia v rekreáčnej oblasti Drienica od 1.7. do 4.7. 2021 a  dvoch vystúpení, 

v rámci Kultúrneho leta a Jesenného kultúrneho festivalu. 

  

Vzhľadom na celoplošné udalosti s KORONA VÍRUSOM / COVID- 19 / bola od januára 2021 

do júna 2021, činnosť týchto súborov pozastavená. Nerealizujú sa súťaže, kreácie, nácviky, 



vystúpenia, festivaly. Pozastavili sa ďalšie ponuky na účinkovanie súborov doma i v zahraničí. 

V mesiaci jún a júl 2021 sa v rámci možnosti obnovili nácviky členov jednotlivých súborov.  

V septembri nácviky pokračovali, realizovali sa nábory nových členov. 

 

Od 25.10.2021 do 8.11.2021 bola činnosť súborov na základe COVID automatu pre okres 

Sabinov pozastavená. Od 8.11. 2021 sa súbory aktivujú, no 22.11.2021 nové opatrenia pre 

COVID-19 túto činnosť rušia. Tanečná skupina Real Street a cvičenie Pilates svoje tréningy 

realizovali v rámci možnosti v skupinách 5 +1. Obe skupiny realizovali aj online tréningy. 

 

 

II. Kultúrno-spoločenská činnosť  

 

Akcie vlastné: 9 programov a dovezených 14 programov  

 

Z toho vyberáme najväčšie:  

 

1. Divadlo Cililing -  Čarovná muzika, pre verejnosť k MDD 

 

2.  Lolo a Piškót, predstavenie a mini diskotéka pre deti 

 

3.  Folklórne popoludnie: Účinkujú - DFS Sabiník, Jablonečka Pečovská Nová ves, 

Ňaršanka, Tarnavčan, FS Sabinovčan, ĽH, Spev a Vytrvalci 

 

4. Revial Dzuky – tanečná zábava 

 

5. Oddychovka – koncert MDH Sabinka 

 

6. Chuťovky z kultúry: Účinkujú - Sranda Banda, Hudobná skupina Galaxis a Porcelán, 

       Duo Farsa, Real Stret 

 

7. Jesenný kultúrny festival: Účinkujú - ZÚŠ, DFS, FS, Sima, Adam Ďurica, Kandráčovci, 

Š. Skrúcaný 

 

8. Organový recitál virtuóza Paula Kohouta pri príležitosti jubilejného 50. Ročníka 

medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola 

 

Pozdrav seniorom k mesiacu úcty k starším: Spev-  Kapelník MDH Sabinka, Peter  

Talarovič, žiaci ZUŠ- podujatie v spolupráci s Domom sociálnych služieb  

 

9. Mikulášska jazda mestom: Mikuláš v sprievode anjela a čerta v alegorickom voze              

pozdravuje deti Sabinova, prechádza takmer všetkými ulicami mesta a miestnej časti - 

Orkucany  

 

Je potrebné zdôrazniť, že jednotlivé podujatia, sa realizovali v súlade s pademickými 

opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR. 

 

              

Obmedzená realizácia kultúrnych podujatí bola  doplnená akciami online.  

 

 Akcie online prezentované na stránke Život v Sabinove: 

 



1. Súťaž o najkrajšieho, najvtipnejšieho snehuliaka v troch kategóriách / účasť 50, 

ocenení 18/ 

 

2. Oceňovanie učiteľov za rok 2020 

 

3. Na slovíčko s MsKS – Talkshow s pedagógmi škôl 

 

4. Deň matiek, online koncert venovaný všetkým mamám: Sima Martausová a deti 

MŠ v Sabinove 

 

5. Campagnoli Karteto , koledy svetoznámych autorov a vianočných piesni v podaní 

žiakov ZUŠ 

 

6. Vianočný čas, spoločný vianočný koncert umeleckých telies v Sabinove 

z 19.12.2015 

 

7. Raduj sa svet... záznam zborových vystúpení z roku 2008 

 

Vyhotovil sa súbor videí cvičenia Pilates 

Tanečná skupina Real Street relizovala online tréningy pre členov tanečnej skupiny aj 

verejnosť. Záujem členov o tanec udržiavala aj prípravou súťaži v rámci skupiny. 

 

Členovia súboru Sabinovčan spolupracovali pri fotení krojov a ich súčasti, podieľali sa 

pri výrobe podkladov pre vydanie KASKOVIN  

 

V roku 2021 sa kolektív MsKS podieľal pri realizácii Pietnych aktov pri pomníku 

padlých na námestí mesta k výročiam: 21.1. 2021 – 76. výročie oslobodenia mesta 

                                                              10.5. 2021 – 76. výročie ukončenia II.sv. vojny 

                                                              27.8. 2021 – 77. výročie SNP 

 

 

V období zákazu podujatí kultúrnej povahy, boli zrušené pripravované a naplánované 

podujatia:   

 

Ples FS Sabinovčan 

 

Karneval na ľade 

 

Fašiangy v Sabinove 

 

Sabinovská hudobná jar- koncerty vážnej hudby 

 

Deň učiteľov: s kultúrnym programom 

 

Oceňovanie športovcov: s kultúrnym programom  

 

„Staviame mi máje“- stavanie mája a vystúpenie FS - Sabinovčan a DH -Sabinka  

 

Deň matiek: účinkovanie deti MŠ a hudobnej skupiny  

 

Medzinárodný deň detí: s dovezeným programom  

 



Dni mesta Sabinov so sprievodnými podujatiami  

 

Galavečer s udeľovaním Ceny mesta Sabinov a Ceny primátora mesta Sabinov  

s kultúrnym programom  

 

Sabinovský jarmok s kultúrnym programom: Rómsky festival, Folklórny  

festival,  interaktívne divadlo pre deti, koncerty hudobných skupín 

 

Sabinovský slávik, prehliadka žiakov ZŠ v speve ľudových piesni 

 

Sabinovská hudobná jeseň – koncerty vážnej hudby 

 

Vianočné koledovanie s kultúrnym programom, vystúpenia súborov pracujúcich pri  

MsKS a dovezených hudobných skupín  

 

Mikulášsky program 

 

Vianočný koncert 

 

 

    Divadelné predstavenia a koncerty hudobných skupín  sa neobjednávali. 

Rušili sa vystúpenia a zájazdy Folklórneho súboru Sabinovčan a DFS Sabiník doma aj zahraničí. 

Rušili sa súťaže a kreácie folklórnych súborov v rámci kraja, tanečné súťaže moderného tanca.   

 

   Obdobie prísnych pandemických opatrení a nemožnosti aktívnej činnosti súborov sa 

podpísalo aj pod stratu aktívnych členov alebo až úplné zastavenie činnosti súboru. Napríklad,  

divadelný súbor Sabinovská ochotnícka scéna. Veríme, že sa naviaže na bohatú tradíciu a podarí 

sa oživenie činnosti tohto úspešného divadelného súboru. MDH Sabinka vynechala veľkú časť 

skúšok. Plánujeme obnoviť aj  Cvičenie pri hudbe, Cvičenie pre seniorov . 

 

  Kultúrne stredisko aj v tomto roku 2021 ma výrazné zastúpenie v šírení osvety a aktuálnych 

informácii v súvislosti s pandémiou COVID – 19. Informuje o opatreniach vydaných Úradom 

verejného zdravotníctva SR, Ústredným krízovým štábom .  

Šíri Corona osvetu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ZÁUJMOVO-UMELECKÁ ČINNOSŤ 

V KC NA KORZE 

 

          Kultúrne centrum Na korze, ktoré je umiestnené v priestoroch historickej budovy 

bývalého piaristického gymnázia (Námestie slobody č. 100), už od roku 2006, slúži pre potreby 

obyvateľov nášho mesta. V roku 2021 bola jeho činnosť, jak kultúrna, tak výchovno-edukačná, 

skoro úplne zastavená z dôvodu epidemiologickej situácie.  

 

VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ 

          Výstavná činnosť preto fungovala len v letných a jesenných mesiacoch. 

          V máji sme sprístupnili občanom mesta celoslovenskú výstavu výtvarných a ručných 

prác ľudí s telesným postihom SVET AKO HO VIDÍME MY. 

          V júni sme pripravili exteriérovú výstavu fotografií starého Sabinova zberateľa Jozefa 

Mika na námestí pri soche Sabíny, SLOBODNÉ KRÁĽOVSKÉ MESTO SABINOV 

A PENTAPOLITANA. 

           V júli a auguste rozžiarili koncertnú sálu abstraktné obrazy Jany Brckovej zo Sniny na 

výstave MÔJ SVET V ATMOSFÉRE FARIEB. 

            V novembri si mohli návštevníci pozrieť výstavu žiackych výtvarných prác II. ročníka 

krajského kola výtvarnej súťaže SABINOV OČAMI DETÍ. 

            Výstavy si prezrelo 345 návštevníkov zo Sabinova a okolia, turistov zo Slovenska 

aj zahraničia (v roku 2020 to bolo 592). 

  

 

ZÁUJMOVO-TVORIVÁ OBLASŤ 

 

I. TVORIVÉ DIELNE 

          Keďže nebolo možné organizovať tvorivé dielne v našich priestoroch, rozhodli sme sa 

pomocou facebooku ísť priamo domov ku deťom a tvoriť s nimi. Pripravili sme dve tvorivé 

dielne a natočili ich. Vo februári sme vyrábali farebné karnevalové masky a v marci 

veľkonočné ozdoby zo studeného porcelánu. 

          V auguste sme pripravili divadelnú tvorivú dielňu, AKO BÁBKY OŽÍVAJÚ, na ktorej 

sa žiaci Letnej školy, zo ZŠ Ul.17.novembra v Sabinove, oboznámili s druhmi bábok 

a bábkových divadiel, vyskúšali si prácu s bábkami a vyrobili si vlastnú plochú bábku 

z drevenej varechy. 

          V októbri nás navštívili žiaci Spojenej školy a tvorili z prírodných materiálov farebné 

jesenné dekorácie.                  

           V tvorivých dielňach pracovalo 58 detí zo Sabinova a okolia (v roku 2020 to bolo 

120) a na facebookovej stránke Život v Sabinove sme mali 2400 pozretí.  

 

 

II. KONCERTY a RECITÁLY 

            Milovníci vážnej a populárnej hudby sa ani v tomto roku nestretávali v KC Na korze na 

koncertoch. V júni sa podarilo sa uskutočniť len jeden absolventský koncert žiačky klavírneho 

odboru ZUŠ Sabinov pod vedením pedagóga M. Lipianca.     

 Koncert si vypočulo 40 návštevníkov (v roku 2020 to bolo 110). 

 

 

 

 

 



III. TEMATICKÉ AKTIVITY 

          Spolupráca so školami v rámci edukačno-výchovných aktivít bola takisto obmedzená.         

          V júni sme, v KIC Na korze, privítali študentov Hotelovej akadémie z Prešova na 

prednáške spojenej s prehliadkou expozície filmu Obchod na korze.   

          V auguste sme pripravili historickú prechádzku naším mestom,  pre žiakov Letnej školy, 

zo ZŠ na Ul. 17. novembra v Sabinove, na ktorej sme hľadali zachované pamiatky Sabinova. 

Druhá skupina sa dozvedela niečo viac o histórii mesta pri makete, ktorá je umiestnená v KIC 

Na korze. 

          V mesiaci december sme opäť pripravili VIANOČNÚ POŠTU, ktorá mala minulý rok 

veľký úspech. Každé dieťa, ktoré napísalo Ježiškovi a vhodilo list do špeciálnej schránky 

v KIC, dostalo spiatočný pozdrav s darčekom. 

          Týchto aktivít sa zúčastnilo 215 návštevníkov (v roku 2020 to bolo 340). 

 

IV. BÁBKOVÉ DIVADLO 

          Bábkový súbor Halabala, ktorý pracuje pri MsKS, rovnako ako aj ostatné súbory 

nemohol vystupovať naživo. Preto sme sa rozhodli pripraviť bábkovo-hrané rozprávky online 

formou, a tak sa svojim malým divákom pripomenúť. V priebehu roka sme takto pripravili, 

nacvičili a natočili 7 divadelných predstavení. 

          V auguste a októbri sme odohrali v MsKS premiérovú hranú rozprávku AKO MÚDRE 

PRASIATKO VLKA PREKABÁTILO.  

          Divadelné predstavenia naživo videlo 96 divákov (v roku 2020 to bolo 383) a online, 

na facebooku Život v Sabinove, sme mali spolu 13670 pozretí. 

 

INÉ PODUJATIA: 

          Priestory KC Na korze, Námestie slobody č. 100, pravidelne slúži obyvateľom nášho 

mesta na rôzne stretnutia, ktoré pomáhajú pracovníci MsKS organizačne zastrešovať.  

          V tomto roku sa v našich priestoroch uskutočnilo jediné podujatie DEŇ DIASABI, na 

ktorom si mohli návštevníci nechať zmerať glykémiu a telesný tlak, zúčastniť sa prednášky 

spojené  s premietaním filmov ako aj besedy s lekárom. 

           Tohto podujatia sa zúčastnilo 32 účastníkov (v roku 2020 to bolo 964). 

 

 

INFORMAČNÉ CENTRUM 

          Kultúrne a informačné centrum Na korze, Námestie slobody č. 62, ponúka návštevníkom 

informácie o spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach, ktoré sa počas roka 

v Sabinove konajú. Záujemcovia sa pri makete Sabinova dozvedia viac aj o bohatej histórii, 

osobnostiach aj pamätihodnostiach nášho mesta.  

          V letnom období sme sa zapojili do 6. ročníka projektu Legendárium, ktorý má za cieľ 

propagovať Prešovský kraj. My sme návštevníkom predstavili expozíciu filmu, kde mali 

možnosť získať nielen informácie o nakrúcaní, ale aj pečiatku do Denníka dobrodruha, a novú 

vyhliadkovú vežu na Šanci, kde sa nachádzal trezor s nálepkami. 

          Súčasťou KIC je, na prízemí meštianskeho domu, expozícia slávneho filmu Obchod na 

korze, ktorý sa v Sabinove nakrúcal. Návštevníci sa tu dozvedia zaujímavosti o novodobej 

histórii nášho mesta, o pobyte aktérov filmu v Sabinove, o miestnom komparze, ako aj o 

spomienkach obyvateľov mesta na toto obdobie. V expozícii nájdu aj fotografie a pamätné 

predmety z nakrúcania. 

           V KIC sú pre návštevníkov pripravené rôzne informačné materiály ako aj prezentačné a 

drobné darčekové predmety z dielne miestnych remeselníkov.  

          Služby informačného centra využilo a prehliadku expozície filmu si pozrelo 2182 

turistov a návštevníkov (roku 2020 to bolo 1953). 



 

MÚZEUM 

          Mestské múzeum, umiestnené v severovýchodnej bašte, súčasti mestského opevnenia, 

bolo pre nevyhovujúci technický stav začiatkom roka zatvorené. 

          V októbri bola slávnostne otvorená stála expozícia Krajského múzea Prešov, na 

poschodí meštianskeho domu, na Námestí slobody č. 62. Zriadenie tejto expozície finančne 

podporila poslankyňa VÚC Prešov, pani Katarína Heredošová, a to zakúpením výstavných 

sklenených vitrín. Stála expozícia POKLADNICA SLOBODNÉHO KRÁĽOVSKÉHO 

MESTA SABINOV, pripomínajúca bohaté dejiny nášho mesta, predstavuje návštevníkom 

najreprezentatívnejšie zbierkové predmety, prezentujúce širokú škálu a pestrosť dejín mesta.   

          Múzeum navštívilo 48 návštevníkov (v roku 2020 to bolo 97). 

 

Kultúrne centrum Na korze v roku 2021 navštívilo 3016 návštevníkov zo Sabinova, 

blízkeho okolia, zo Slovenska aj zahraničia (v roku 2020 to bolo 4559), a naše aktivity 

v online priestore na facebookovej stránke Život v Sabinove mali 16070 pozretí.  

Na vstupnom za bábkové divadlo sa vyzbieralo 72,00 € (v roku 2020 to bolo 586,00 €). 

Na vstupnom na výstavy sa vyzbieralo 76,00 € (v roku 2020 to bolo 22,40 €). 

Príjem za tvorivé dielne bol 43,00 € (v roku 2020 to bolo 415,50 €). 

Vstupné do Mestského múzea bolo 0 € (v roku 2020 to bolo 337,00 €). 

 

Podporené projekty: 

 

Prešovský samosprávny kraj: nákup vitrín do stálej expozície na Námestí slobody č.62       

( Kráčajme spoločne históriou) podporený vo výške 5000 €,  spolufinancovanie MsKS 1683,68 

€.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. KINO TORYSA 

 

V roku 2021 sa v kine Torysa odpremietalo 194 predstavení, z toho 13 organizovaných 

filmových podujatí pre školy a 6 premietaní letného kina. Taktiež sme sa po piaty krát zapojili 

do spoluorganizácie XIX. Medzinárodného festivalu outdoorových filmov.  

Celková návštevnosť v kine bola 4 662 divákov a hrubé tržby činili 20 531,50 €.  

 

HOSPODÁRENIE KINA V ČÍSLACH ZA 

ROK 2021 

    

Príjem kina: 

Hrubé tržby 20 531,50 € 

Reklama na plagátoch 128,00 € 

Spolu príjmy    20659,50 € 

    

Výdaje kina: 

Požičovné filmov 11 937,64 € 

Dotlač plagátov      397,20 € 

Poštovné plagáty      253,20 € 

Dopravné filmov      284,75 € 

Servis kinotechniky    1379,04 € 

Poplatky Ticketware      186,37 € 

 Spolu výdavky   14 438,20 € 

Rozdiel:      6221,30 € 

 

 

Najúspešnejším filmom roka 2021 bol v kine Torysa animovaný film pre deti Labková 

patrola vo filme, ktorú v sabinovskom kine videlo 473 divákov. Druhým úspešným filmom bola 

animovaná komédia Baby šéf: Rodinný podnik s návštevnosťou 331 divákov.  

Z hraných filmov sa na popredných miestach umiestnili česká komédia Matky (293 

divákov) a komédia slovenskej produkcie Známi neznámi (241 divákov). Z daných čísel vidíme 

utvrdzujúci fakt z minulých rokov, keď sa ukazuje že medzi najúspešnejšie filmy v kine Torysa 

sa zaradzujú najmä animované filmy a filmy domácej produkcie poprípade českej produkcie. 

Rok 2021 sa rovnako ako ten predošlý niesol v duchu protipandemických opatrení. Kino 

Torysa bolo prvých 5 mesiacov roka zatvorené, premietať sa začalo až 28. mája. Po 6 mesiacoch 

prevádzky muselo byť kino 24. novembra z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie 

opäť odstavené a to minimálne až do konca roka. Tento stav sa podpísal na prepade 

návštevnosti aj tržieb oproti predpandemickému roku 2019 o vyše 70%, čo je ešte výraznejší 

pokles ako bol zaznamenaný v r. 2020. 

 

 



 

2019 2020 2021 

DIVÁKOV TRŽBA DIVÁKOV TRŽBA DIVÁKOV TRŽBA 

16 291 69 791 € 7 397 33 757 € 4 662 20 727,50 € 

Pokles oproti r. 2019 -54,5% -51,6% -71,4% -70,3% 

 

V budúcom roku sa predpokladá, že vynútené zatvorenie a obmedzenie kín nebude trvať 

tak dlho ako v r. 2021, veríme preto, že diváci si opäť raz nájdu cestu na návštevu kina, aj keď 

návrat do normálu si bude vyžadovať ešte určitý čas. 

 

 

Získaná podpora pre kino Torysa:  

 

Aj v roku 2021 sme sa zapojili do podporných programov, ktoré ponúka Audiovizuálny 

fond: 

 Podpora návštevnosti slovenských kinematografických diel v kine Torysa Sabinov 

- účelom projektu je prispieť k zvýšeniu návštevnosti slovenských kinematografických diel v 

kine Torysa Sabinov. Získané prostriedky nám umožnia nasadiť väčší počet týchto diel a ich 

následnú propagáciu. Získaná podpora: 1 739 €.  

 Podpora zabezpečenia programu, návštevnosti a prevádzky kina Torysa Sabinov - 

Koncom roka 2021 Audiovizuálny fond pristúpil k zvýšeniu dotácii poskytnutých vo výzve 

9/2020 určených na zabezpečenie uvádzania audiovizuálnych diel v kinách na území 

Slovenska. Na základe Dodatku č.2 k Zmluve nám na rok 2022 boli navýšené finančné 

prostriedky vo výške 6 800 €.   

 

Špeciálne podujatia v kine Torysa:  

 

Letné kino 09. 07. – 14. 08. 2021 

V júli sme nadviazali na skúšobné premietanie letného kina, ktoré sa uskutočnilo minulý rok 

v septembri a tento rok sme odpremietali pod holým nebom ďalších 6 verejných vonkajších 

projekcií. Prvé premietanie sa uskutočnilo vo vnútrobloku na ulici Komenského a obyvatelia 

tejto lokality mohli zhliadnuť slovenský cestopisný dokument Afrika na pionieri. Následne sa 

premietania letného kina presunuli na mestské kúpalisko, kde si ich počas niekoľkých letných 

týždňov vychutnalo celkovo 119 divákov. 

XIX. Medzinárodný festival  outdoorových filmov 15. - 17. 11. 2021 

Po piaty 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. Festivalové filmy si prišlo 

pozrieť 69 divákov, na tomto počte sa podpísal hlavne vtedy platný „OTP“ režim, ktorý 

neumožňoval každému záujemcovi o tento žáner navštíviť kino. Kvôli protiepidemickým 

opatreniam sa nám nepodarilo zrealizovať projekcie pre školy, ale veríme, že na budúci rok nás 

v tomto zámere už nič obmedzovať nebude. 

 



 

 

8. MESTSKÁ KNIŽNICA ROK 2021 
 

Knižničný fond k 31.12.2021 :  26 325 knižničných jednotiek 

 

Ročný prírastok:  443  z toho dary od čitateľov   76 

prírastok kúpou:  367 

 

Ročný úbytok:  593 

 

Počet výpožičiek spolu: 14195 ,  z toho absenčne:  13 809  /- 2268 oproti roku 2020 / 

 

Počet aktívnych čitateľov: 805 / -43 / oproti roku 2020 /, z toho do 15 rokov: 377 

 

Návštevnosť knižnice: 5 018 návštevníkov 

                                               /  - 442 oproti roku 2020  / z toho  295 na podujatiach :  

                   

Počet podujatí celkom:  17 /- 6 oproti roku 2020 /, pre deti do 15 rokov - 15 podujatí, z toho 

4 podujatia boli zverejnené online formou, na facebookovom profile Mestskej knižnice. 

 

Pod zníženie štatistických ukazovateľov  sa aj v roku 2021 podpísala pandémia, ako aj 

kompletná rekonštrukcia, následkom čoho bola od polovice júla  knižnica v náhradných 

priestoroch a poskytovala svoje služby len v obmedzenom režime.  Časté zmeny podmienok 

požičiavania z dôvodu zlej epidemiologickej situácie pôsobili na čitateľov  zmätočne, napriek 

tomu, že sme sa ich snažili všetkými dostupnými formami informovať. Z celkového ročného 

výpožičného času bola knižnica  52 výpožičných dní zatvorená /výdajné okienko / a 34 dní 

otvorená len 4 hodiny denne. To samozrejme poznamenalo aj možnosti realizovať aj 

podujatia knižnice. 

 

 

PODUJATIA KNIŽNICE  

 

JANUÁR 

  

ŽIVOT S KORONOU    literárna súťaž pre deti a dospelých 

 

MAREC 

 

BESEDA S LAUROU FECHOVOU STRAKOVOU – online beseda so sabinovskou                      

autorkou 

SABINOVSKÝ ČIM-ČIM  online mestská prehliadka v prednese slovenskej poézie a prózy 

pre deti MŠ 

 

APRÍL 

 

APRÍL – MESIAC LESOV   online čítanie rozprávok z knihy Antona Rákaya 

 

JÚN 



 

PASOVANIE DRUHÁKOV ZA ČITATEĽOV KNIŽNICE   pasovaných 5 tried 

 

 

 

AUGUST 

 

BESEDA S PETROM KARPINSKÝM  pre letnú školu  ZŠ 17. novembra  

SEPTEMBER 

 

BESEDA S PETROU NAGYOVOU-DŽERENGOVOU – Prešov číta rád 

  

BESEDA S PROPAGÁTOROM ČÍTANIA TIBOROM HUJDIČOM v rámci festivalu 

Prešov číta rád 

  

OKTÓBER 

 

PASOVANIE DRUHÁKOV ZA ČITATEĽOV KNIŽNICE  - 1 trieda 

JESENNÉ ROZPRÁVKY Z KNIHY JOZEFA PAVLOVIČA - pre 2 skupiny MŠ 

 

NOVEMBER 

 

PASOVANIE DRUHÁKOV ZA ČITATEĽOV KNIŽNICE    

 

Okrem toho boli na facebookovej stránke knižnice propagované novinky o činnosti knižnice, 

knižné odporúčania,  či významné literárne výročia. 

 

PROGRAMOVÉ VYBAVENIE 

 

 Od  1.1.2020  knižnica využíva  knižnično–informačný systém Tritius. Ide o komfortný 

program, ktorý zabezpečí lepšiu komunikáciu medzi knižnicou a čitateľom. Samozrejmosťou 

je online katalóg, kde si používateľ môže cez prihlásenie nahliadnuť do svojho konta, 

rezervovať si dokument, prípadne si predlžiť výpožičnú dobu. Takisto pri spracovaní nových 

kníh umožňuje stiahnuť katalogizačný záznam z centrálnych databáz. Do online katalógu bolo 

v roku 2021 zaznamenaných 5670 vstupov, 1662 prihlásení a bolo vyhľadaných 16 382 

záznamov. Všetky tieto vlastnosti sa ukázali ako zvlášť výhodné v čase pandémie, kedy bola 

návštevnosť knižnice značne obmedzená, o to viac bola potrebná komunikácia  s čitateľmi. 

 

 

PRÍJMY KNIŽNICE 

 

Členské poplatky a upomienky:  1 738  € 

Burza kníh:         121  € 

 

 

PERSONÁLNY STAV 

 

Je potrebné poukázať na poddimenzovaný personálny stav pracovníkov knižnice – 2 

pracovníčky na plný úväzok. Je to problém, ktorý nám nedovoľuje posunúť sa ďalej 

a poskytovať čoraz širšie a kvalitnejšie služby čitateľom, prípadne rozšíriť ponuku o nové 



služby čitateľom. Vzhľadom na veľkosť knižnice, spádovú oblasť a záber jej činnosti, ktorá 

predstavuje starostlivosť o knižničný fond v celom rozsahu–akvizícia, katalogizácia, 

vyraďovanie administratívu, individuálnu prácu s čitateľom, kvalitnú prípravu a realizáciu 

podujatí,  3 pracovníci na plný úväzok, minimálne však 2,5 pracovníka.  

 

 

 

PROJEKTY : 

 

V rámci podpory z FPU  boli podporené projekty : 

 

MODERNIZÁCIA INTERIERU KNIŽNICE: komplexná rekonštrukcia priestorov       

                                                                                knižnice                                       35 000 € 

 

OBJAVUJ SVET S KNIHAMI : akvizícia nových kníh                                             1 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. Vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu spŕch 

pre ženy sme v roku 2021 kúpalisko otvorili dňa 24.6.2021 a prevádzkovali sme ho do 

30.8.2021, kedy sme ukončili prevádzku z dôvodu nepriaznivého vývoja počasia. 

V roku 2021 bola celková návštevnosť kúpaliska 13 295 osôb a príjmy dosiahli 

hodnotu 40 990,50 €. Ťažko je posledné sezóny medzi sebou hodnotiť, keďže boli dosť 

špecifické. Sezóna 2019 bola riadna, bez obmedzení, sezóna 2020 bola výrazne ovplyvnená 

ráno večer

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

751 256 1 109 141 12 6 170 58 24 202 11

2 549 1 070 5 410 492 67 13 695 223 89 875 96

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 300 1 326 6 519 633 79 19 865 281 113 1 077 107

ráno večer

209 104 485 49 3 29 161 22 6 117 2

1 719 684 2 975 403 25 39 1 106 120 56 557 20

790 228 1 456 205 28 12 392 74 31 284 36

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 718 1 016 4 916 657 56 80 1 659 216 93 958 58
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pandémiou. Na sezónu 2021 mala pandémia menší vplyv ako v sezóne 2020, avšak výrazne ju 

ovplyvnilo otvorenie termálneho aquaparku v Lipanoch. Bolo to citeľné hlavne v návštevnosti 

rodín. Avšak celkový trend za posledné roky je ustupujúca návštevnosť kúpaliska a to 

pravdepodobne z dôvodu modernizačného dlhu. Je preto potrebné aj v záujme mesta riešiť 

modernizáciu a rekonštrukciu kúpaliska ako celku, aby kúpalisko znovu malo svoju atraktivitu 

a bolo populárne ako v minulosti. 

Na návštevnosť kúpaliska má veľký vplyv taktiež počasie. Počas prevádzky kúpaliska 

bolo počasie zozačiatku v júli pomerne stabilné a priaznivé, čo sa pozitívne prejavilo na 

návštevnosti a príjmoch tento mesiac. Avšak na prelome júla a augusta sa počasie výraznejšie 

zhoršilo, bolo nestabilné, čo sa prejavovalo počas celého augusta a výrazne to ovplyvnilo 

návštevnosť kúpaliska. 

Počas sezóny 2021 bolo kúpalisko celodenne zatvorené 17 krát z dôvodu nepriaznivého 

počasia, v júli 4 dni, v auguste 12 dní. Prevádzkový čas bol 382,5 hodín. Kúpalisko bolo pre 

verejnosť otvorené v pondelky v čase 12:00 – 18:30 h, v prípade horúcich dní od 10.00 h a v 

utorky – nedele v čase 9:00 – 18:30 h. Najväčšia návštevnosť bola paradoxne v nedeľu 

15.08.2021 s 911 návštevníkmi, čo bol predposledný deň, kedy bolo pekné teplé počasie. 

Na kúpalisku boli v roku 2021 realizované z našej strany investície, ktoré je vhodné 

spomenúť. Prebehla rekonštrukcia spŕch pre ženy, výmena podlahy vo vstupnej hale 

a rekonštrukcia chodníka pred vstupom na kúpalisko vlastnými silami. Boli realizované aj 

úpravy na bazénovej technológii: vymenené ohrevy detského a 25m bazéna, súčasne prebehla 

výmena filtračných zariadení a 2 ks bazénových čerpadiel pre detský bazén. V tejto sezóne mali 

možnosť návštevníci využiť prvýkrát nové atrakcie, ktoré boli dodané v jeseni 2020: 

Aquazorbing, Aquaroller, Aquapaddler (lodičky) s veľkým nafukovacím bazénom, nafukovacie 

hrady pre deti a betónový ping-pongový stôl financované z projektu VÚC. 

 

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. Avšak prevádzka zimného štadióna v roku 2021 bola výrazne 

Rok

Verejné 

korčuľovanie

z toho

VK H+P
Objednávky

Org. sk. 

žiakov

Verejné 

korčuľovanie

z toho

VK H+P
Objednávky

Org. sk. 

žiakov

Január 2 550 160 142 10 16 136,50 0 0 0 0 0,00

Február 1 044 114 144 28 11 839,00 0 0 0 0 0,00

Marec 577 92 49 4 8 393,00 0 0 0 0 0,00

Apríl

September 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00

Október 0 0 44 0 3 194,50 421 141 105 0 8 551,50

November 0 0 0 0 0,00 642 145 82 1 7 885,00

December 0 0 0 0 0,00 0 0 21 12 1 980,00

Spolu 4 171 366 379 42 39 563,00 1 063 286 208 13 18 416,50

2020 2021

Tržby v €

Návštevníci 

Tržby v €

Návštevníci 



ovplyvnená pandémiou COVID-19 a s ňou prijatými opatreniami a obmedzeniami. V tomto 

roku v mesiacoch január – apríl Zimný štadión vôbec nebol prevádzkovaný vzhľadom na 

protipandemické opatrenia. 

Ďalšiu sezónu 2021/2022 sme spustili dňa 1.10.2021 v plnej prevádzke, avšak kvôli 

následne prijatým opatreniam sme ju prerušili dňa 25.11.2021. Do konca roka 2021 zimný 

štadión fungoval už iba vo výrazne obmedzenom režime, do 15.12. ho mohli využívať iba školy 

pre potreby výučby telesnej a športovej prípravy, od 16.12. ho mohli využívať aj registrované 

športové kluby avšak iba v rámci tréningového procesu. 

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

Avšak vzhľadom na pandemický rok hodnotenie roku 2021 ako celku oproti predošlým rokom 

nie je možné. 

 

Ročná prevádzková doba bola 973,5 hodín. Prevádzková doba počas prevádzky v roku 

2021 bola v pracovné dni prevažne v čase 7:00 – 22:30 h a počas víkendov v čase 8:00 – 23:00 

h. Percentuálne využívanie ľadovej plochy v  roku 2021: verejné korčuľovanie – 9,68 %, 

objednávky ľadovej plochy – 21,47 %, školy – 1,34 %, HK Sabinov – 26,19 %, na úpravu 

ľadovej plochy bolo využitých 22,78 % z prevádzkovej doby a nevyužitý čas bolo 18,54 %. 

Nevyužitý čas bol prevažne v pracovných dňoch v dopoludňajších hodinách od 9:00 h do 12:00 

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 

Verejné 

korčuľovanie
Objednávky

Org. sk. 

žiakov

10 / 2020 – 03 / 2021 0 45 0 3 194,50

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

10 / 2021 – 04 / 2022
stav k 20.02.2022

2 885 373 45 35 289,50



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. Sezóna 2020/2021 bola katastrofálna, prevádzka trvala necelé dva týždne, zvyšok 

sezóny bol štadión uzatvorený kvôli protiepidemiologickým opatreniam. V sezóne 2021/2022 

sme začali riadne, následne nás ovplyvnili opatrenia do 14.1.2022, kedy sme opäť mohli prejsť 

na plnú prevádzku, pričom bola čiastočne obmedzená povolenými režimami (OP a OTP). Stav 

v Tab. 2.2 je zobrazený ku dňu 20.02.2022, keďže sezóna pri spracovávaní rozborov ešte 

prebiehala. 

 

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

sezón. V tomto hodnotení má tabuľka iba informatívny charakter a akékoľvek porovnanie 

sezón nie je možné realizovať z vyššie popísaných dôvodov. 

 

 

 
Tab. 2.3 

 

V roku 2021 sa intenzívne začalo hovoriť o nutnej rekonštrukcii a modernizácii zimného 

štadióna, pričom sa začali k tomu podnikať aj konkrétne kroky: zhodnotenie súčasného stavu, 

návrhy možných riešení, konzultácie s firmami zaoberajúcimi sa chladením zimných štadiónov. 

Následne na úrovni mesta sa začalo pracovať na príprave a vytváraní projektovej dokumentácie 

rekonštrukcie zimného štadióna. 

c) UMELÁ TRÁVNATA PLOCHA 

 

 

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

1483,75

HK - zápasy HK 

Sabinov

Úprava 

ĽP

HK - tréningyDoba prevádzky
Obj

Verejné korčuľovanie
ZŠ a MŠ

VYUŽITEĽNOSŤ ĽADOVEJ PLOCHY - SEZÓNA 2019/2020

Nevyužité
hodiny

2020
01.01. - 10.03. 

1122,75

2019 / 2020 2606,50

2019
30.09 - 31.12.

classic H+P spolu mládež seniori ŠT mládež seniori

428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,50 9,75 0,00 2,50 0,00 35,75 35,25 65,25

236,79% 0,00% 0,00% 65,73% 27,27% 0,00% 6,99% 0,00% 19,78% 19,50% 36,10%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,50 9,75 0,00 2,50 0,00 35,75 35,25 65,25

236,79% 0,00% 0,00% 65,73% 27,27% 0,00% 6,99% 0,00% 19,78% 19,50% 36,10%

classic H+P spolu mládež seniori ŠT mládež seniori

209,00 68,25 26,00 94,25 13,00 129,50 42,75 60,25 15,00 7,50 255,00 221,75 180,50

21,47% 72,41% 27,59% 9,68% 1,34% 50,78% 16,76% 23,63% 5,88% 2,94% 26,19% 22,78% 18,54%

169,00 37,25 12,00 49,25 32,00 100,50 31,00 35,25 17,00 14,00 197,75 145,75 119,50

23,69% 75,63% 24,37% 6,91% 4,49% 50,82% 15,68% 17,83% 8,60% 7,08% 27,73% 20,43% 16,75%

378,00 105,50 38,00 143,50 45,00 230,00 73,75 95,50 32,00 21,50 452,75 367,50 300,00

22,41% 73,52% 26,48% 8,51% 2,67% 50,80% 16,29% 21,09% 7,07% 4,75% 26,84% 21,79% 17,79%

Obdobie

180,75

HK - zápasy HK 

Sabinov

Úprava 

ĽP

HK - tréningyDoba prevádzky
Obj

Verejné korčuľovanie
ZŠ a MŠ

VYUŽITEĽNOSŤ ĽADOVEJ PLOCHY - SEZÓNA 2020/2021

Nevyužité
hodiny

Obdobie
Doba prevádzky

Obj
Verejné korčuľovanie

ZŠ a MŠ
HK - tréningy HK - zápasy HK 

Sabinov

2021

(zatvorený) 
0,00

2020 / 2021 180,75

2020
02.10 - 14.10.

VYUŽITEĽNOSŤ ĽADOVEJ PLOCHY - SEZÓNA 2021/2022

2021 / 2022 1686,75

Úprava 

ĽP
Nevyužité

hodiny

2021
01.10 - 31.12.

973,50

2022
01.01 - 20.02. 

713,25



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. 

Pandémia COVID-19 sa výrazne dotkla aj prevádzky ihriska s umelou trávou a futbalového 

štadióna ako celku. Ihriská, tak ako ostatné športoviská, boli od začiatku roka uzatvorené  do 

polovice apríla, čo výrazne ovplyvnilo príjmy z prenájmu ihriska s UT, keďže v tom čase 

v predošlých rokoch prebiehala príprava futbalových klubov na jarnú časť futbalovej sezóny 

formou prípravných zápasov. 

V roku 2021 boli celkové príjmy z prenájmu iba 780 €. Prenájmy UT boli iba 

futbalovým klubom z Ostrovan, ktorý tu odohral 4 ligové zápasy a firmou Sanas, ktorá tu 

realizovala firemný športový deň. Ostatné prenájmy nemohli byť realizované vzhľadom na 

protipandemické opatrenia. 

Všeobecne sú príjmy z UTP 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. 

 Zimná príprava futbalových klubov nemohla byť realizovaná, v druhej polovici apríla 

postupne začal tréningový proces klubu MFK Slovan Sabinov. V máji začali prípravné zápasy 

klubu a v druhej polovici mája začala prebiehať dohrávka futbalovej sezóny 2020/2021 vo 

všetkých kategóriach. Odohrané zápasy prebiehali na trávnatom futbalovom ihrisku, v prípade 

nepriaznivého počasia žiacke a dorastenecké mužstvá odohrali zápasy na ihrisku s umelou 

trávou. Nová futbalová sezóna 2021/2022 začala riadne v auguste, avšak bola predčasne 

prerušená koncom októbra, taktiež kvôli karanténam neboli odohraté niektoré zápasy 

mládežníckych kategórii. 

 

d) Prenájom priestorov v Športovom areáli 

 

Rok 2020 2021

Tržby v € Tržby v €

Január 80,00 0,00

Február 2 720,00 0,00

Marec 960,00 0,00

Apríl 0,00 0,00

Máj 0,00 120,00

Jún 0,00 120,00

...

August 570,00 120,00

September 240,00 300,00

Október 240,00 120,00

November 120,00 0,00

December

Spolu 4 930,00 780,00



Príjem za prenájom priestorov v Športovom areáli 

ROK 2020 2021 

  Suma v EUR Suma v EUR 

Dlhodobý 2 607,08 € 640 € 

Krátkodobý 8 786,56 € 43 956,19 € 

Spolu: 11 393,64 € 44 596 € 

 

 

 

Tab. 4 

 

Dlhodobý prenájom zahŕňa prenájom plôch na prevažne obchodnú činnosť nájomcov 

na zabezpečenie občerstvenia na jednotlivých prevádzkach športového areálu sezónne alebo 

celoročne, je riešený prostredníctvom verejno-obchodnej súťaž. 

Krátkodobý prenájom v sebe zahŕňa prevažne prenájmy športových plôch na športovú 

činnosť, ktoré sú uhrádzané prostredníctvom faktúr na základe objednávky športoviska. Je 

závislý od spôsobu platby, pre ktorý sa rozhodne nájomca. 

 

e) Príspevok mesta Sabinov 

 

 Príspevok obce – mesta Sabinov v roku 2021 v súlade s rozpočtom mesta na rok 2021 

pre financovanie činnosti Športového areálu činil 211 562 €, z toho: 

bežný príspevok: 203 025 €, 

kapitálový príspevok:       8 537 €.         Pozn. 2 600,00 € (2x čerpadlo) 

        4 687,00 € (rekonštrukcia schodište) 

        1 250,00  € (projektová dokumentácia) 

 

 

 



 


