VYHODNOTENIE HOSPODÁRENIA A ČINNOSTI

Mestského kultúrneho strediska
Komárno k 31.12.2015
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Časť I. Všeobecná časť

Mestské kultúrne stredisko Komárno je príspevková organizácia Mesta Komárno, ktorá bola
zriadená podľa ustanovenia § 4, ods. 3 písmena g, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov, uznesením MsZ Komárno č.. 8 dňa 18. mája 1991.
K zriaďovacej listine MsKS Komárno bol vydaný dodatok č. l, ktorý bol schválený MZ
Komárno uznesením číslo 1533/2009 zo dňa 5.októbra 2009.
Poslaním MsKS Komárno je vytvárať podmienky pre spoločensky hodnotné, tvorivé
kultúrne aktivity občanom regiónu, uspokojovať a podnecovať ich kultúrne záujmy,
sprostredkovať občanom umelecké hodnoty, aktívne sa podieľať na organizovaní kultúrnospoločenského života v spolupráci s ďalšími kultúrnymi a civilnými organizáciami a školami
regiónu.
Predmetom činnosti, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov je : - usporadúvanie kultúrnych programov,
 usporadúvanie festivalov a súťaží,
 organizovanie výstav, kurzov a prednášok,
 rozvoj záujmovo umeleckej činnosti.
 činnosti na úseku pamiatkovej starostlivosti, zverených do správy organizácie
Základnými organizačnými zložkami sú:
a/ MsKS Komárno, Hradná č. 1
b/ kultúrne zariadenia
1. Nová Stráž
2. Kava.
d) predná časť Dôstojníckeho pavilónu
Organizačné zložky MsKS vzájomne spolupracujú a zabezpečujú plnenie úloh MsKS, sú
priamo podriadené riaditeľke MsKS.
Mestské kultúrne stredisko (ďalej len „MsKS“) Komárno aj v roku 2015 vynakladala svoje
finančné prostriedky na základe schváleného rozpočtu na rok 2015.
Rozpočet Mestského kultúrneho strediska Komárno na rok 2015 bol schválený uznesením č.
135/2015 zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 16. apríla 2015 vo
výške 352.650,- eur.

Časť II.


Rozbor výsledku hospodárenia
k 31.12.2015

Mestské kultúrne stredisko, ako príspevková organizácia mesta Komárno, vykazuje zo
svojho účtovníctva svoj výsledok hospodárenia z rozdielu výnosov a nákladov zúčtovaných
do 31.12.2015:
Plnenie výnosov a nákladov
Suma
% plnenia
Rozpočet výnosov a nákladov
Celkové výnosy k 31.12.2015
Celkové náklady k 31.12.2015

388.910,00 eur
377.012,38 eur
377.329,88 eur

Hospodársky výsledok: strata
Tabuľka 1

-

100%
96,94
97,02

317,50 EUR

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu nákladov a výnosov k 31.12.2015

Názov

R.

Rozpočet

Plnenie

2015

k
31.12.2015

%

Výnosy
spolu
v tom tržby za služby
v tom ostatné tržby

1
2
3

388910
113050
275860

377012,38 96,94
99209,54 87,76
277802,84 100,70

Náklady spolu
v tom výrobná spotreba
z toho spotreba materiálu (501)
z toho spotreba energie (502,503)
v tom služby
z toho oprava a údržba (511)
cestovné (512)
náklady na reprezentáciu (513)
ostatné služby (518)
v tom osobné náklady
z toho mzdové (521)
náklady na sociálne poist.(524)
sociálne náklady (527+528)
v tom dane a poplatky (53)
v tom odpisy (55)
v tom ostatné fin.náklady, zák.rezervy
v tom splatná daň z príjmov
z toho zrážk.daň z úrokov (591)

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

388910
78030
35530
42500
63810
10410
4400
1500
47500
207400
149000
45400
13000
1000
33641
5029
0
0

377329,88 97,02
74802,66 95,86
32217,02 90,68
42585,64 100,20
59081,69 92,59
9562,24
91,86
3964,53
90,10
1475,21
98,35
44079,71 92,80
203388,83 98,07
145392,51 97,58
45305,31 99,79
12691,01 97,62
698,03
69,80
34157
101,53
5201,67 103,43
0
0,00
0
0,00

0

-317,50

Hlavnou činnosťou MsKS Komárno je organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí pre
občanov mesta Komárno a okolia ako aj zabezpečenie podmienok pre rozvoj záujmovoumeleckej činnosti. MsKS sa pri výbere podujatí snaží o žánrovú pestrosť pre všetky vekové

kategórie. Zoznam uskutočnených podujatí za rok 2015 je uvedený v IV. časti tohto
materiálu. MsKS zabezpečuje aj ďalšie služby, ako sú služby spojené s prenájmom
kultúrneho domu a Dôstojníckeho pavilónu, propagačnú činnosť ako aj správu a údržbu
budovy kultúrneho domu na Hradnej ul. č. l Komárno, prednej časti Dôstojníckeho pavilónu,
kultúrneho domu Nová Stráž a kultúrneho domu Kava. MsKS zabezpečuje vhodné
priestorové a organizačné podmienky pre súbory a krúžky, ktoré reprezentujú Komárno
a zúčastňujú sa aj na viacerých podujatiach poriadaných mestom Komárno.
Napriek bohatej kultúrnej činnosti za rok 2015 sú príjmy z vlastnej činnosti plnené na
87,76%.
Celkové výnosy z vlastnej činnosti predstavujú:
99.209,54 EUR
Vo výnosoch z vlastnej činnosti sú zahrnuté výnosy za rôzne profesionálne umelecké
predstavenia ako napr. vystúpenie Radošinského naivného divadla, spevákov Korda – Balázs
z MR, divadelného predstavenia Verejný milenec, výnosy z amatérskych vystúpení súborov,
ktoré boli založené Mestským kultúrnym strediskom ako napr. vystúpenia GIMISZ s hrou pre
deti „ A maszat hegyen innen és túl“, vystúpenia baletnej školy Classica s hrou Malý princ
atď. vo výnosoch z vlastnej činnosti sú zahrnuté aj výnosy za lepenie plagátov v celkovej
výške 2.618,– Eur a výnosy za nájom nebytových priestorov v celkovej výške 34.705,68 Eur.
MsKS Komárno sa ako kultúrna inštitúcia s právnou subjektivitou úspešne zapojila
do viacerých projektov o získanie finančných prostriedkov z NKA, VÚC, MK SR.
MsKS sa zapojilo aj do projektu Kultúrne poukazy 2015, na základe ktorého
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poskytuje dotáciu formou kultúrnych poukazov pre
žiakov a pedagógov. Celková výška dotácie k 31.12.2015 predstavuje 1.627,00 EUR. Okrem
toho MsKS získalo aj príspevok na uchádzača o zamestnanie z ÚPSVaR v celkovej výške
2011,20 Eur. Na XVIII. Ročník Majstrovského kurzu MsKS získalo transfer z VÚC vo výške
300,– Eur.
Mestské kultúrne stredisko v roku 2015 získalo aj finančný dar vo výške 700 EUR na
organizovanie Komárňanských organových koncertov.

Informácie o výnosoch
(1) Výnosy
Popis a výška významných položiek výnosov
a) tržba za vlastné výkony a tovar
- tržba za kultúrne služby
b) ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
c) finančné výnosy
- úroky z vkladov na bežných účtoch
d) zúčtovanie rezerv
- rezerva na dovolenky
e) výnosy z transferov
- výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce
- výnosy z bežných transferov z rozpočtu a VÚC
- výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce a
- výnosy z bežných transferov zo ŠR

v eurách
99.209,54
3.779,88
38,16
0
235.000,00
300,00
34.041,00
3.638,20

V priebehu hodnoteného obdobia boli celkové vynaložené náklady výške 377.329,88
EUR, čo je čerpanie na 97,02 %, t.j. úmerne k výnosom sledovaného obdobia.
Z uvedenej hodnoty
a) spotrebované nákupy predstavovali spolu 74.802,66 EUR, t.j. čerpanie na 95,86 %.,
v tom: - spotreba materiálu, ktorá zahŕňa náklady na kancelárske potreby, čistiace potreby,
odbornú literatúru, technický materiál, pohonné hmoty do služobného vozidla, materiál na
odstránenie nedostatkov, zistených revíznymi technikmi, nákup žiaroviek a neónov, nákup
záclon do KD Kava, nákup zvukovej techniky s príslušenstvom, nákup rekvizít pre amatérske

súbory, nákup počítačov pre mzdovú účtovníčku a notebook pre zamestnanca povereného
s propagáciou programov MsKS, nákup pracovného ošatenie, tričiek s logom a rôznych
náhradných súčiastok pre technické oddelenie. Čerpanie nákladov na spotrebu materiálu
predstavuje 90,68 %.
- spotreba energie, ktorá zahŕňa : spotrebu elektriny: 14.588,69 EUR, ktorá bola oproti
predchádzajúcemu účtovnému obdobiu vyššia o 3.081,41 Eur, spotrebu plynu 25.823,30
EUR, ktorá bola naopak oproti minulému obdobiu nižšia o 10.606,17 Eur a spotrebu vody vo
výške 2.173,65 EUR vo všetkých spravovaných objektoch MsKS, čerpanie na 100,20 %
b) náklady na služby predstavovali spolu 59.081,69 EUR, t.j. čerpanie na 92,59 %., v tom:
- opravy a udržiavanie 9.562,24 EUR, ktoré zahŕňajú opravy a udržiavanie budov v správe
MsKS, vrátane opravy hydrantov, vykurovacieho systému, maliarske práce v KD Kava,
výmena obehového čerpadla v kotolni MsKS, vodoinštalačné práce súvisiace s odstránením
havarijného stavu v MsKS, sklenárske práce vo vestibule, opravu komína na kultúrnom dome
Kava, elektroinštalačné práce vzduchotechniky, výmena a oprava toalety v šatni upratovačiek
a v kabínach technického personálu ako aj na poschodí v šatniach pre hercov. V predmetných
nákladoch sú zahrnuté aj náklady na opravu propagačných a reklamných tabúľ v správe
MsKS, oprava opony a závesov vo v KD Kava, oprava služobného vozidla a rôznych menších
opráv budov v správe MsKS. Všetky budovy v správe MsKS Komárno, hlavne kultúrny dom
v Novej Stráži sú v zlom technickom stave, vyžadovali by si opravu väčšieho rozsahu, ktorú
však z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte MsKS nemožno realizovať.
-cestovné náhrady lektorov a účastníkov 52. výročia Jókaiho dní a Majstrovského kurzu
3.964,53 EUR,
- náklady na reprezentáciu 1.475,21 EUR,
-ostatné služby spolu 44.079,71, ktoré zahŕňajú náklady na všetky druhy služieb, okrem
nákladov na opravy a udržiavania, cestovného a reprezentácie. Sú tu zahrnuté náklady na
telefónne poplatky, poštovné, honoráre programov ako aj náklady na inzeráty a reklamy,
revízie, školenia a upgrade programov. Najvyššiu sumu z celkových nákladov na ostatné
služby tvoria náklady na honoráre programov a kultúrne služby, celkom vo výške 25.961,01
EUR.
c) osobné náklady predstavovali spolu 203,388,83 EUR, t.j. čerpanie na 98,07 %., v tom:
- mzdové náklady 145.392,51, náklady na zákonné sociálne a zdravotné poistenie 45,305,31
EUR a zákonné sociálne náklady 12.691,01 EUR. Mzdové prostriedky boli čerpané na mzdy
16. stálych zamestnancov MsKS Komárno ako aj zamestnancom na dohody o mimopracovnej
činnosti, pre požiarny dozor, uvádzačov, lektorov, konferencierov, porotcov, kuričov aťď.
Z uvedeného počtu sú dvaja vedúci zamestnanci , štyria zamestnanci zabezpečujú
organizáciu a realizáciu jednotlivých podujatí, traja zamestnanci vykonávajú administratívnu
činnosť, tri upratovačky a štyria technickí pracovníci zabezpečujú prevádzku jednotlivých
budov v správe MsKS Komárno.
d) dane a poplatky predstavovali spolu 698,03 EUR, t.j. čerpanie na 69,80 %., v tom:
- poplatky za komunálny odpad pre mesto Komárno 581,41 EUR, poplatok za
znečisťovanie ovzdušia 3,99EUR a koncesionársky poplatok za RTVS 112,63 EUR.
e) odpisy dlhodobého majetku k 31.12.2015 predstavujú 34.157,00 EUR, t.j. plnenie na
101,53%. Výpočet odpisov je uvedený v tabuľke „Inventúrny súpis dlhodobého nehmotného
a dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2015“, ktorá je súčasťou uzávierky. Zahŕňa odpisy
budov v správe MsKS ako aj strojov a zariadení zahrnutých do dlhodobého hmotného
majetku našej organizácie.
d) finančné náklady predstavovali spolu 5,201,67 EUR, t.j. čerpanie na 103,43 %., v tom:
- bankové poplatky 2.337,24 a poistenie majetku v správe MsKS 2.864,43 EUR

Informácie o nákladoch
(2) Náklady
Popis a výška významných položiek nákladov
a) spotrebované nákupy
- spotreba materiálu
- spotreba energie
- spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
b) služby
- opravy a udržiavanie
- cestovné
- náklady na reprezentáciu
- ostatné služby
c) osobné náklady
- mzdové náklady
- zákonné sociálne poistenie
- zákonné sociálne náklady
d) dane a poplatky
- ostatné dane a poplatky
e) odpisy, rezervy a opravné položky
f) finančné náklady
- kurzové straty
- ostatné finančné náklady
g) zrážková daň z úrokov
Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií
a) Tržby z predaja služieb celkom
b) Náklady celkom ( účtová trieda 5)
c) Účtová skupina 54
d) Výrobné náklady

32.217,02
42.585,64
0
9.562,24
3.964,53
1.475,21
44.079,71
145.392,51
45.305,31
12.691,01
698,03
34.157,00
0,00
5.201,67
0,00

99.209,54
377.329,88
0,00
372.128,21

Príspevková organizácia spĺňa podmienky podľa § 21 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
nakoľko podiel vlastných príjmov na výrobných nákladoch predstavuje 26,66 %, t.j. menej
ako 50%.
Na základe výsledkov výkazu ziskov a strát zostaveného k 31.12.2015 vykazuje Mestské
kultúrne stredisko negatívny výsledok, stratu vo výške – 317,50 eura.

Časť III.


Hodnotenie finančného hospodárenia
za rok 2015 – plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu

Na základe schváleného Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2015-2017
uznesením č. 29/2015 zo dňa 12.03.2015 bol pre rok 2015 v rozpočte MsKS schválený
príspevok mesta na bežné výdavky v čiastke 235.000,– eur.

Na základe uvedeného bol vykonaný rozpis rozpočtu MsKS. Rozpočet Mestského kultúrneho
strediska Komárno na rok 2015 bol schválený uznesením č. 135/2015 na zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 16. apríla 2015 vo výške 352.650,- eur.
Uznesením MZ číslo 131/2015 zo dňa 16. apríla 2015 bola z rozpočtu Mesta Komárno na rok
2015 schválená investícia na rekonštrukciu toalety na prízemí budovy MsKS na Hradnej ul.
č.1 Komárno vo výške 20.000 eur ako aj na výmenu okien v kultúrnom dome Kava vo výške
5.500 eur.
Na základe Rozpočtového opatrenia č. 72/2015, vydaného Mestom Komárno pod číslom
76904/55384/OHMM/2015 bolo podľa §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách v znení neskorších predpisov pri dosiahnutí vyšších príjmov na rok 2015 bola
vykonaná zmena Rozpočtu MsKS na rok 2015 - povolené prekročenie výdavkov na položke
630 – tovary a služby o 4.638,20 eur. Uvedená zmena bola zapracovaná do upraveného
rozpočtu za rok 2015.
Pôvodný rozpočet:
Príjmy celom:
352.650,– eur, z toho:
- bežný rozpočet
352.650 – eur z toho - príspevok mesta
235.000,– eur
- transfery z iných zdrojov
0
- príjmy z vlastnej činnosti
117.650,– eur
Výdavky celkom:
352.650,– eur
- bežný rozpočet
352.650 – eur,
Upravený rozpočet:
príjmy
377.288,20,- EUR,

výdavky 377.288,20EUR

z toho - príspevok mesta - bežný
- kapitálový
- transfery z mim.zdrojov
- príjmy z vlast.činnosti
-

bežné výdavky
kapitálové výdavky

235 000,00 EUR
20.000,00 EUR
4.638,20 EUR
117 650,00 EUR
357.288,20 EUR
20.000,00 EUR

Plnenie príjmov a výdavkov k 31.12.2015 bolo nasledovné:
Celkové príjmy k 31.12.2015..........................
363.058,19 eur
Celkové výdavky k 31.12..2015 ....................... 361.467,30 eur
Rozdiel príjmov a výdavkov ....................... + 1.590,89 eur
Plnenie rozpočtu príjmov

Plnenie príjmov rozpočtu za rok 2015 bolo nasledovné:
Bežný rozpočet : 357.288,20 EUR
z toho:
- príspevok mesta
235 000,00 EUR
- transfery z mim. zdrojov
4 638,20 EUR
- príjmy z vlast. činnosti
117 650,00 EUR
Kapitálový rozpočet :

20 000 EUR

Skutočnosť: 363.058,19 EUR
235.000,00 EUR
4 638,20 EUR
103.419,99 EUR
Skutočnosť: 20 000,00 EUR

Celkové plnenie príjmov bežného rozpočtu za rok 2015 bolo na 101,61%

Plnenie príjmov podľa jednotlivých položiek rozpočtu:
položka 212 003
za prenájom
plnenie na 94,98%
Príjmy z prenájmu zahŕňajú zo stálych nájmov nebytových priestorov v Dôstojníckom
pavilóne a budove MsKS na Hradnej ul., ale aj z príležitostného prenájmu priestorov
Mestského kultúrneho strediska. Reštauračné priestory v budove na Hradnej ulici sa podarilo
vydať do prenájmu v októbri 2014 s podmienkou, že hodnota vykonaných úprav zo strany
nájomcu bude vzájomným zápočtom vysporiadaná z dohodnutej ceny nájmu. Na základe
Zmluvy o prenájme bufetu, ktorá bola uzatvorená s pánom Jurajom Miklósom na základe
uznesenia Mestského zastupiteľstva č.1796/2014 , s dohodnutou výškou nájomného 400,–
EUR mesačne vrátane nákladov na energiu. Následne na základe dohody o vzájomnom
započítaní pohľadávok zo dňa 30.6.2015 boli náklady na rekonštrukčné práce, vykonané
pánom Miklósom v odsúhlasenej výške 5796,- Eura kompenzované s ročným nájomným.
Plnenie príjmov z prenájmu ovplyvňuje aj skutočnosť, že nebytové priestory
v Dôstojníckom pavilóne sa doposiaľ nepodarilo vydať do prenájmu.
položka 242
z vkladov
plnenie na 76,32%
Rozpočet na tejto položke bol postavený na základe prepočtov, pri ktorých sa vychádzalo
z reálnej úrokovej miery komerčných bánk za rok 2015.
položka 223 001

tržby z vlastnej činnosti

plnenie na 80,37 %

Skutočné príjmy z vlastnej činnosti za rok 2015 sa prvý krát podarilo splniť podľa
schváleného rozpočtu, vďaka tomu, že boli realizované všetky plánované podujatia.
V uvedených príjmoch sú zahrnuté všetky príjmy z vlastnej činnosti vrátane príjmov
z realizovaných podujatí a programov ako aj z lepenia plagátov. Za hodnotené obdobie sa
podarilo realizovať všetky plánované predstavenia komerčného charakteru, ako festivaly
a kurzy medzinárodného charakteru ako napr. Jókaiho dni, Medzinárodný majstrovský kurz,
Divadelný Tábor, Komárňanské organové koncerty, ktoré síce neboli ziskové, avšak mali
umelecký prínos pre účastníkov a aj návštevníkov týchto podujatí. Podrobný rozpis podujatí,
organizovaných MsKS je uvedený v časti IV. tohto hodnotenia. Celkový príjem príjmov
z vlastnej činnosti za rok 2015 predstavuje 103.419,99EUR.
položka 312 007

dotácia z rozpočtu mesta

plnenie na 100 %

Dotácia z rozpočtu mesta za rok 2015 bola poukázaná v súlade s uznesením MsZ v plnej
výške.

Plnenie rozpočtu výdavkov

Krytie výdavkov bolo zabezpečené z vlastných zdrojov (kód zdroja 41), zo zdrojov štátneho
rozpočtu (kód zdroja 111), zo zdrojov zo zahraničia (kód zdroja 71) a VÚC (kód zdroja
11H). MsKS v záujme dodržania rovnováhy medzi príjmami a výdavkami finančného
rozpočtu vynaložilo finančné prostriedky podľa schváleného rozpočtu na výdavky spojené
s prevádzkou, činnosťou a poslaním kultúrneho strediska.
Rozpočet výdavkov:

377.288,20,- EUR

Skutočné výdavky :

361.467,30 EUR čerpanie

100%
95,81%

Čerpanie výdavkov bolo podľa jednotlivých položiek rozpočtu nasledovné:

položky od 611 – 616

bežné výdavky na platy a mzdy

čerpanie 97,96%

Mzdové prostriedky boli čerpané na mzdy 16. stálych zamestnancov MsKS Komárno, z toho
2 zamestnanci sú zamestnaní na polovičný pracovný úväzok. Priemerný mesačný zárobok na l
zamestnanca predstavuje 596, 56 eura vrátane mzdy riaditeľky MsKS. Z uvedeného počtu sú
dvaja vedúci zamestnanci , štyria zamestnanci zabezpečujú organizáciu a realizáciu
jednotlivých podujatí, traja zamestnanci vykonávajú administratívnu činnosť, tri upratovačky
a štyria technickí pracovníci zabezpečujú prevádzku jednotlivých budov v správe MsKS
Komárno. Na základe dohôd o mimopracovnej činnosti sú odmeňovaní požiarnici, uvádzači,
inšpicienti, konferovanie, kuriči, vedúci kultúrnych domov v Kave a Novej Stráži , lektori
MŚV a ZUČ ako aj porotcovia Jókaiho dní. Od 1.júla 2015 MsKS zamestnáva jedného
odborného referenta na úseku ZUČ, na ktorého získalo dotáciu z finančných prostriedkov
štátneho rozpočtu SR prostredníctvom ÚPSVaR.
položky od 621 – 627 zákonné sociálne a zdravotné poistenie

čerpanie 102,96 %

Čerpanie zákonného sociálneho a zdravotného poistenia bolo vypočítané zo mzdových
nákladov v súlade s platnými právnymi predpismi a ich čerpanie je úmerné. Mierne
prečerpanie výdavkov na sociálne a zdravotné poistenie bolo zapríčinené z dôvodu, že
v januári 2015 boli vyplatené odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne aj z dohôd
o mimopracovnej činnosti pre kuričov a požiarnikov za posledný štvrťrok 2014.
položka 631

Cestovné náhrady

čerpanie na 82,35%

Celkové výdavky na tejto položke predstavujú 3.964,53 eur , tieto výdavky boli čerpané na
cestovné náhrady vedúcich súborov a vedúceho baletného krúžku, z ktorého má kultúrne
stredisko pravidelný príjem ako aj pre účastníkov 52. výročia Jókaiho dní. Čerpanie na tejto
položke bolo v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2015
Položka 632

Energia, voda a komunikácia

čerpanie na 93,45%

Čerpanie na podpoložke 632 001 Energie, ktoré predstavuje výdaje za elektrinu a plyn činí
37.846,29 eur, pričom rozpočet na tejto položke bol schválený vo výške 40.500 Eura. V tomto
prípade dôvodom nižšieho čerpania nie je ušetrenie energie, ale nízko nastavené preddavky na
elektrinu a plyn, ktoré sa vyúčtovávajú po ukončení kalendárneho roka. Z vyúčtovania plynu
a elektriny za rok 2015, ktoré bolo vykonané v januári 2016, vyplynul nedoplatok v celkovej
výške 3.187,10 Eura. Znamená to že skutočná spotreba za budovy MsKS bola vyššia než ako
boli nastavené preddavky na elektrinu a plyn za jednotlivé budovy.
Čerpanie na podpoložke 632 002 Vodné a stočné je vo výške 2.609,38 eura, pričom
schválený rozpočet na tejto položke bol vo výške 2000 Eura. Dôvodom vyššieho čerpania
oproti rozpočtu je havária vodovodnej kanalizácie pod budovou MsKS na ul. Hradnej č. l. ako
aj skutočnosť, že v priebehu roka 2015 bola zvýšená cena zrážkovej vody.
Čerpanie na podpoložke 632 003 Telekomunikačné služby predstavuje 5.948,51 eur, z toho
najvyššiu časť činia výdavky na telefónne poplatky 4.666,54 Eura. Na podpoložke 632 004
Komunikačná infraštruktúra je čerpanie v súlade s rozpočtom vo výške 413,88 eura.
Položka 633

Materiál

čerpanie na 93,59%

V priebehu štvrťroka boli realizované nevyhnutné materiálové nákupy zahrnuté v rozpočte
na rok 2015 pre prácu záujmovo-umeleckého úseku, technického a hospodárskeho oddelenia
MsKS. Boli nakúpené čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby, materiál na opravu
a údržbu budov, materiál na prestavbu archívu a kancelárie ZUČ, materiál na opravu
reklamných tabúľ, materiál na opravu vzduchotechniky ako aj materiálové nákupy na opravu
kultúrneho domu Kava. V KD Kava bolo potrebné opraviť vstupné dvere, vymeniť dlažbu,
vybetonovať podlahu, vymaľovať steny v predsieni, odmontovať tatranský profil, namazať
syntetickou farbou, vo veľkej sále bolo potrebné obnoviť steny okolo okien, ktoré boli

vymenené, odstrániť zatekanie strechy ako aj škody po zatekaní, bola tiež vymaľovaná aj
klubová miestnosť ako aj sociálnu miestnosť.
položka 634

Dopravné

čerpanie na 86,78 %

Výdavky na tejto položke boli vynaložené na úhradu pohonných hmôt do služobných
vozidiel na pracovné cesty ako aj na opravu a údržbu týchto služobných vozidiel. Nakoľko sa
jedná o staršie vozidlá, ich oprava a údržba sa vyžaduje stále vyššie náklady
položka 635

Rutinná a štandardná údržba

čerpanie na 69,95 %

Celkové výdavky na tejto položke predstavovali 11.759,37 eura. Z uvedenej položky boli
čerpané výdavky súvisiace s odstráneným nedostatkov, uvedených v revíznych správach,
súvisiacich s bezpečnou prevádzkou budov v správe MsKS. Okrem iného bola zabezpečená
nutná oprava poruchy elektrických zariadení a elektrického vedenia, v budove MsKS na Ul.
hradnej č. l , výmena osvetľovacích zdrojov, čistenie komínov, oprava schodov k zvukovej
a osvetľovacej kabíne, oprava vzduchotechniky, obnova sklenených dverí vo vestibule MsKS.
MsKS má okrem hlavnej budovy MsKS na Hradnej ulici v Komárne v správe aj ďalšie
budovy, a to: kultúrny dom Nová Stáž, kultúrny dom Kava a prednú časť Dôstojníckeho
pavilónu. Všetky budovy sú v zlom technickom stave, každá z budov by si vyžadovala opravu
väčšieho rozsahu.
Budova kultúrneho dom Novej Stáži sa nachádza na Hlavnej ulici, v priestoroch budovy sídli
aj pošta. Budova kultúrneho domu je vo veľmi zlom technickom stave, strešná krytina je
schátralá, počas väčších dažďov dochádza k zatekaniu, budova by si vyžadovala úplnú
rekonštrukciu. V roku 2016 bude potrebné zabezpečiť na budovu KD Nová Stráž bleskozvod,
z dôvodu, že na základe revízie elektrických vedení bez funkčného bleskozvodu budova KD
Nová Stráž nemôže byť prevádzkovaná.
Vonkajšia fasáda (hlavne vežičky) na prednej časti Dôstojníckeho pavilónu je poškodená,
padá omietka, a takže by si vyžadovala kompletnú opravu vonkajšej fasády.
Nakoľko najviac využívaná je budova MsKS na Hradnej ul., v priestoroch budovy denne
nacvičujú súbory a krúžky, takmer denne sa v nej poriadajú rôzne kultúrno-spoločenské
podujatia, vedenie MsKS sa snaží o udržanie budovy v takom technickom stave, aby
vyhovoval aspoň bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.
V budove je zastaraná aj elektroinštalácia, vodoinštalácia, a aj divadelná technika, vrátane
opony a ťahov. MsKS v rámci svojich finančných možností vie zabezpečiť len akútne opravy
a údržbu budov. V roku 2015 bola v budove vykonaná rekonštrukcia hygienických zariadení
na prízemí – časť muži. Vďaka poslancom MZ Komárno bol pre MsKS za rok 2015
schválený kapitálový transfer vo výške 20.000,– eura na zabezpečenie rekonštrukcie
hygienických zariadení na prízemí – časť muži. Rekonštrukcia bola vykonaná v mesiaci
august a september 2015.
Položka 637
Služby
čerpanie na 90,81%
Čerpanie výdavkov na tejto položke činilo 67.997,46 eura a súviselo hlavne so
zabezpečením podujatí realizovaných v roku 2015, uvedených v hodnotení činnosti, ktoré
zahŕňajú napr. reklamné služby, vyplatené honoráre za realizované predstavenia a programy
pre deti, žiakov a dospelých, ubytovanie umelcov a členov účinkujúcich súborov počas
Jókaiho dní a Majstrovského kurzu. Okrem toho sú v tejto položke zúčtované výdavky na
revízie a poistenia budov a zariadení v správe MsKS, výdavky na školenia a semináre,
výdavky na stravovanie pre zamestnancov, prídel do sociálneho fondu ako aj poplatky za
odpad a RTVS.
Najvyššiu čiastku predstavovali výdavky na honoráre programov, realizovaných v priebehu
roka.

Položka 717 Rekonštrukcia a modernizácia
čerpanie na 128,98%
V kapitálových výdavkoch za hodnotené obdobie je vykázané technické zhodnotenie bufetu
na prízemí budovy na ul. Hradnej č. l Komárno, ktoré bolo vykonané nájomcom bufetu
v súlade so zmluvou o nájme v celkovej hodnote 5796,– Eur. Uvedená čiastka bola na základe
dohody o vzájomnom zápočte kompenzovaná s nájomným za prenájom bufetu.
Kapitálové výdavky v 3. štvrťroku 2015 boli čerpané na rekonštrukciu sociálnych zariadení –
časť muži na prízemí v budove na Hradnej ulici v Komárne vo výške 20.000,– Eura. Počas
letných mesiacov bola zabezpečená aj výmenu dverí a okien v kultúrnom dome Kava.
Výdavky na túto rekonštrukciu boli hradené priamo z rozpočtu Mesta Komárno.
 Mestské kultúrne stredisko Komárno, Hradná č. l k 31.12.2015 vykonala nasledovné
kontroly pred odovzdaním výkazov:
l. Účet 355 PO bol odsúhlasený s účtom 355 obce
2. Kód zdroja 41 príjmy = kód zdroja 41 výdavky
3. Celkový rozpočet je vyrovnaný
4. ZS účtov 211,221 : 41 408,12€ + rozpočtové príjmy : +363.058,19 € – rozpočtové
výdavky : - 361.467,30 € = 42.999,01 € + prírastok na účte sociálneho fondu
+748,03 = 43.747,04=KZ účtov 211,221 43.747,04 eur.
5. PS súvahových účtov k 01. 01. 2015 = KZ súvahových účtov k 31.12.2014
Rozdiel v bode 4 vznikol z dôvodu, že prírastok ani úbytok z účtu sociálneho fondu
sa nerozpočtuje , tvorba sociálneho fondu za 4. štvrťrok predstavuje 1076,58 a čerpanie
sociálneho fondu predstavuje 328,55 t.j. celkový rozdiel + 748,034 eura..
Rozdiel medzi vykázaným prebytkom finančného hospodárenia za rok 2015 vo
výške + 1.590,89 € a výsledkom hospodárenia vo výške - 317,50 eura predstavuje 1.908,39 eura. Uvedený rozdiel dvoch výsledkov vyplýva z dôvodu :
 zníženia materiálu na sklade o – 41,40 €
 zúčtovania nižších pohľadávok do výnosov než bola prijatá úhrada za vystavené
faktúry, výška tohto rozdielu predstavuje – 820,01 eura
 zúčtovania vyšších účtovných odpisov než je zúčtovanie transferov z rozpočtu mesta
( rozdiel účtu 551 34.157,00 a účtu 692,698, 34.041,00 = - 116
 kapitálového výdaja na rekonštrukciu bufetu, ktoré nebolo súčasťou nákladov 5796,–
 zúčtovania príjmov budúcich období + 229,82 eura
 zúčtovania nákladov budúcich období – 142,29 eura
 zúčtovania prijatého nájomného do VBO vo výške -1.200 eura
 do nákladov bola zúčtovaná vyššia suma, než výška skutočných úhrad za záväzky,
tento rozdiel predstavuje - 5.614,51 eura.

Časť IV.


Prehľad o majetku a zdrojoch krytia
k 31.12.2015

MsKS vykazuje k 31.12.2015 majetok v netto hodnote vo výške 1.102.911,12 eur,
v tom:
 neobežný majetok v netto hodnote: 1.051.447,98 EUR, z toho:

 budovy a stavby 1.036.888,04, z toho nehnuteľnosť Nová pevnosť Kasárne v OC
106.758,20 Eur, ktorá bola odovzdaná do správy MsKS k 31.3.2014. Jedná sa
o neodpisovaný majetok
 stroje, prístroje a zariadenia 3.174,– Eur
 pozemky 6.555,54 Eur
 umelecké diela a zbierky 11.535,40 Eur
Na základe zmluvy o dielo bola v letných mesiacoch vykonaná rekonštrukcia
sociálnych priestorov na prízemí budovy MsKS na Ul. hradnej – časť muži ako aj
úprava priestorov bufetu na prízemí budovy MsKS. Obstarávacia hodnota budovy
MsKS na Ul. hradnej č. l bola zvýšená vo výške 25.796,00 Eur. Finančné prostriedky na
zabezpečenie rekonštrukčných prác boli zabezpečené z kapitálových príjmov od Mesta
Komárno vo výške 20.000,– Eur, a 5 796,- Eur bolo krytých z príjmov bežného rozpočtu
MsKS.
 obežný majetok:
47.545,44, v tom: pohľadávky v menovitej hodnote
3.309,87 Eur. MsKS vo svojom účtovníctve k 31.12.2015 neeviduje žiadnu
nevymožiteľnú pohľadávku. U všetkých pohľadávok je predpoklad, že budú
uhradené do dohodnutej lehoty splatnosti. Všetky pohľadávky boli k 31.12.2015
odsúhlasené.
Zoznam pohľadávok a záväzkov k 31.12.2015 je súčasťou ročnej uzávierky.
Zdroje krytia majetku k 31.12.2015 predstavujú sumu 1.102.911,12eur, v tom:
 - cudzie zdroje
23.883,54 €,
 - prostriedkov rozpočtového hospodárenia: 1 045.767,98 €
 - vlastné zdroje
32.059,60 €
 - časové rozlíšenie (VBO)
1.200,00 €
 Cudzie zdroje zahŕňajú krátkodobé záväzky vo výške 21.388,12 € a dlhodobé
záväzky zo sociálneho fondu vo výške 2.495,42 € ako aj výnosy budúcich období
vo výške 1.200 €. V krátkodobých záväzkoch sú zahrnuté záväzky voči dodávateľom
vo výške 4.886,80 €, záväzky voči zamestnancom v sume 5.783,51 €, záväzky zo
sociálneho, zdravotného poistenia a daňové záväzky vo výške 8.244,67 €. ako aj
výnosy budúcich období vo výške 1.200 €.
 Zdroje krytia prostriedkov rozpočtového hospodárenia sú v účtovníctve vykázané na
účte 355 a vyjadrujú prijatý kapitálový transfer od zriaďovateľa, ktorý sa postupne
zúčtuje do výnosov v prospech účtu 692 vo vecnej a časovej súvislosti s odpismi
a zostatkovou cenou pri vyradení dlhodobého majetku. Hodnota vyjadrená na účte 355
– sa rovná hodnote neobežného majetku MsKS, ktorý bol od Mesta prevzatý do
správy MsKS, vykázaná výška záväzkov na účte 355 v objeme 1 045.767,98 EUR.
Zostatková hodnotu budov a pozemkov v správe MsKS predstavuje 1.051.447,98
EUR, v ktorej sú zahrnuté aj výdavky na rekonštrukciu bufetu vo výške 5796,– EUR,
ktoré bolo kompenzované s nájomným. Rozdiel medzi sumou zostatkovej hodnoty
budov a pozemkov v objeme 1.051.447,98 Eura a zostatkovou hodnotou technického
zhodnotenia bufetu vo výške 5.680,00, Eura (5796,–-odpis 116,00=5.680,00) sa rovná
výške záväzkov na účte 355, t.j. 1 045.767,98 eur.
Vo vlastných zdrojoch je zahrnutý zákonný rezervný fond vo výške 1.507,98 €, výsledok
hospodárenia minulých účtovných období vo výške 30869,12 € ako aj výsledok hospodárenia
k 31.12.2015 v objeme – 317,50 €.
Všetky záväzky sú v lehote splatnosti. Zoznam záväzkov k 31.12.2015 je súčasťou
materiálu.
MsKS využíva svoj majetok na zabezpečenie činnosti, ktorá mu vyplýva zo
schváleného Štatútu.

Časť V.


Prehľad o kultúrnej činnosti a poriadaných
podujatiach MsKS za rok 2015


A. Oblasť záujmovo-umeleckej činnosti
A.1 Všeobecná časť
Poslaním Mestského kultúrneho strediska, ako po iné roky bolo zachovanie kultúrnych
hodnôt nášho spoločenstva, podporovanie umeleckej a kultúrno-spoločenskej pôsobnosti
nášho mesta a regiónu a poskytnutie verejnosti kultúrne vyžitie vo všetkých oblastiach
umenia.
Činnosť Mestského kultúrneho strediska, ako jedného z hlavných stánkov kultúry v tejto
lokalite, bola zameraná na realizáciu nových a na pokračovanie už osvedčených a zároveň
obľúbených podujatí širokej komárňanskej verejnosti, mesta a jeho okolia.
Jeden z najúspešnejších umeleckých kolektívov MsKS, Miešaný spevácky zbor
Concordia, oslávil v tomto roku krásne 35. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti
sa uskutočnil veľkolepý koncert s pozvanými hosťami. Tradičný novoročný koncert
Komárňanského komorného orchestra bol venovaný všetkým priaznivcom vážnej
hudby a návštevníkom koncertov tohto žánru. Pod vedením dirigenta Szabolcsa
Medveczkyho v podaní vynikajúcich hudobníkov orchestra odzneli melódie svetoznámych
hudobných skladateľov. Slávnostná sála Dôstojníckeho pavilónu bola obsadená do
posledného miesta. Počas existencie orchestra pod taktovkou Szabolcsa Medveczkyho získal
súbor ďalších nadšencov, ktorí pravidelne zapĺňajú sály na ich koncertoch.
Účasť súborov na festivaloch a súťažiach bola v tomto období výzvou pre zdokonaľovanie
umeleckej a technickej úrovne. Tanečné súbory a spevácke zbory sa umiestnili na popredných
miestach a zbory získali zároveň aj významné ocenenia: Zlaté pásma. Divadelné súbory sa
úspešne zhostili svojej úlohy a obdržali ceny za prevedenie jednotlivých divadelných postáv.
Na základe prieskumom záujmu o ďalšie oblasti kultúry bol vytvorený nový
slovenský divadelný súbor Schod, ktorého premiéra pod názvom Kaviareň Hanka mala
v priestoroch Dôstojníckeho pavilónu mimoriadne veľký úspech. Dve skvelé baletné
predstavenia na javisku MsKS v podaní detského baletu Classica: Pinokio a Malý princ,
za nadšeného potlesku divákov, priniesli do stánku kultúry mesta Komárna novú vlnu.
Úspešná bola i aktivita celoštátne známeho fotoklubu Helios, ktorý formou výstav
v meste, mimo mesta a za hranicami nášho štátu fotografiami približoval každodenný
život obyvateľov a jeho spojitosť s prírodou. Členstvo kolektívu Helios tvoria skutoční
znalci fotografie, odborníci na svetlo, ktoré je základom umeleckého fotenia.
Mimoškolská činnosť sa zameriavala na prednášky s odborníkmi, na riešenie problémov v
osobných vzťahoch, na duševný a zdravotný rast obyvateľstva mesta. V Klube zdravia boli
zavedené nové pohybové kurzy, doplnené o tibetskú a indickú kultúru, prednášky o liečení
prírodnými zdrojmi, stretnutia zamerané na získavanie psychickej harmónie a spoločné
posedenia vedené k riešeniu tajomstiev dlhovekosti. Klub zdravia MsKS ukutočňoval
spoločné podujatia s klubmi podobného žánru v našom meste. Žiaci základných škôl dostávali
informácie osobne o živote zvierat a rastlín osobne, exkurziou v prírode priamo na miestach.
Úzka spolupráca medzi školami a inštitúciami mesta a mimo mesta zabezpečovala plynulý
priebeh spoločných podujatí.
Záujem o prirodzený pohyb detí bol plne využitý v baletných kurzoch a v tanečných
súboroch. Hudobné a spevácke talenty si našli v ponuke krúžkov a súborov svoje miesto: vo
folklórnych, špeciálnych hudobných súboroch a v speváckych zboroch. Staršia generácia si

našla uplatnenie pre svoj umelecký rozvoj v kolektívoch MsKS v oblastiach, ktoré ich
zaujímajú. Z ponuky profesionálnych programov boli vybrané a realizované najmä
plnohodnotné podujatia, za účelom získania pozornosti čo najväčšieho počtu divákov.
Kultúrno-spoločenská činnosť v tomto období prebiehala doobedňajších hodinách pre deti,
školskú mládež a dôchodcov, poobede v krúžkoch a súboroch na nácvikoch a skúškach
a večer na večerných profesionálnych a neprofesionálnych podujatiach.
Mestské kultúrne stredisko podporilo značnú časť slávnostných a kultúrnospoločenských podujatí realizovaných v našom meste: Oslavy pri príležitosti výročia
revolúcie 1948/49, Spomienkový slávnostný program venovaný nášmu rodákovi Mórovi
Jókaimu, Okresné kolo Mihálya Tompu - súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy,
Krajské kolo celoslovenskej súťaže poézie a prózy, XIV. ročník Jarného festivalu
komárňanských speváckych zborov VOX HUMANA, Celoslovenskú súťaž detských
divadelných súborov Podunajská jar, tradičné 24. Komárňanské dni, tohoročný 52.
ročník Jókaiho dní – celoslovenský festival maďarských amatérskych a študentských
divadelných súborov, VII. ročník Beliczayho medzinárodnej súťažnej prehliadky
v sólovej a v komornej hre a XVIII. ročník Medzinárodných interpretačných kurzov
komornej hudby, ktorého príprava bola rozšírená aj do krajín mimo nášho štátu:
Talianska, Nemecka a Rakúska.
Počas letných mesiacov organizovalo MsKS množstvo zaujímavých a kvalitných podujatí
pre komárňanskú verejnosť. V rámci kultúrneho leta od 6. do 10. júla prebiehal kurz baletu
pre pohybovo náročnú mládež. Baletná škola Classica uskutočnila pre deti celodenný program
výučby klasického baletu pod vedením uznávaného choreografa v tomto odbore.
V oblasti klasického umenia realizovalo Mestské kultúrne stredisko ďalšie úspešné kurzy,
ktoré sú už tradíciou v letnej aktivite Komárna. O XVIII. ročník Medzinárodných
interpretačných kurzov komornej hudby prejavili záujem lektori a účastníci zo Slovenska,
Maďarska, Nemecka, Rakúska, Maďarska v oblasti hry na klavíri, husliach a flaute.
Vyučovali ich známi učitelia hudby pôsobiaci v zahraničí a tiež na Slovensku. Konečným
cieľom bolo tieto talenty zoskupiť do komorného orchestra, výsledky ktorého boli
prezentované na jednotlivých koncertných vystúpeniach. Kurzy vyvrcholili tromi úspešnými
koncertmi: 1. augusta účinkoval orchester mladých rakúskych hudobníkov. Ako myšlienku
spolupatričnosti Európskej únie pribrali jednorázovo medzi seba mladých hudobníkov zo
Slovenska, Maďarska a Rakúska. Záverečné koncerty majstrovských kurzov ukončili XVIII.
ročník 7. a 8. augusta v Dôstojníckom pavilóne.
V rámci kultúrneho leta zorganizovalo Mestské kultúrne stredisko ďalší jedinečný
program, známu komickú operetu Josepha Haydna: Lekárnik, ktorú nacvičil a realizoval spolu
so spevákmi s Maďarska Komárňanský komorný orchester. Dve predstavenia operety sa
uskutočnili 30. augusta v Dôstojníckom pavilóne pred komárňanskou verejnosťou.
V letné podujatia pokračovali Divadelným táborom uskutočneným v Kravanoch nad
Dunajom s dvadsiatimi účastníkmi, nadšencami pre divadlo. Divadelníctvo vyučovali popri
známych domácich odborníkov aj zahraniční lektori. Divadelný tábor prebiehal od 31. júla do
9. augusta a ukončil sa divadelným predstavením účastníkov kurzu.
Aj tento rok prispelo MsKS do podujatí Vínneho korza. 4. septembra v poobedňajších
hodinách vystúpili folklórne súbory Dunajíček, Mamičky od Dunaja a hudobný súbor Dunaj.
September sa niesol v znamení Komárňanských organových koncertov, ktoré prebiehali už
druhý rok v kostole sv. Ondreja. 13.septembra vystúpil Petr Čech z Čiech a 27. septembra
János Pálúr z Maďarska. V poslednom úspešnom koncerte tohto žánru vystúpil 11. októbra
Imre Szabó zo Slovenska. Koncerty realizovalo MsKS za výdatnej pomoci sponzorov, ktorým
náleží týmto veľké poďakovanie.
Folklórne súbory Dunaj, Dunajíček a Mamičky od Dunaja uskutočnili 13. novembra
veľkolepé Jubilejné vystúpenie pre milovníkov folklóru. Úspešná bola i účasť Miešaného
speváckeho zboru Concordia na Celoslovenskej súťaži dospelých speváckych zborov
v Košiciach 16. až 18. októbra, kde zbor získal I. (zlaté) pásmo a Zvláštnu cenu poroty.

Koniec roka sa niesol v znamení tradičných zimných podujatí. Programy zborov a súborov
MsKS oživovali a spestrovali sviatočnú náladu komárňanskej verejnosti. MsKS v spolupráci
s Centrom voľného času pripravilo zábavné rodinné podujatie zamerané na zručnosť
a zároveň i pobavenie detí a rodičov pod názvom Tvorivá dielňa. Tu mali všetci účastníci
možnosť vyhotoviť adventné vence a pomôcky na vianočnú výzdobu. Súčasťou Tvorivej
dielne boli i hry s menšími deťmi za prítomnosti rodičov v detskom klube Kolíska – Ringató.
V priestoroch Dôstojníckeho pavilónu a v kostoloch mesta prebiehali adventné a vianočné
koncerty súborov MsKS. Sviatočnú náladu preniesli zbory a orchestre aj za hranice Slovenska
koncertnými vystúpeniami v Maďarsku. Fotoklub Helios realizoval úspešné výstavy
s vianočnou tematikou v Komárne a v okolí.
Koncom roka sa uskutočnila ďalšia úspešná premiéra divadelného súboru Veľký Gimisz.
Tentoraz si zaradili do svojho repertoáru divadelnú hru Luskáčik a Myší kráľ, s ktorou
absolvovali tri vystúpenia.
A.1.1 24. KOMÁRŇANSKÉ DNI
Činnosť MsKS sa v tomto období zameriavala, v spolupráci s mestom, na rozsiahlu
organizačnú prípravu a realizáciu už 24. ročníka Komárňanských dní, konanom od 26. apríla
do 3.mája 2015, na ktorých popri iných umelcoch a umeleckých kolektívoch vystupovali aj
naše súbory. Do zdarného priebehu sme prispeli organizačne, technicky a umelecky.
Umeleckej stránky sa zhostili: Komárňanský komorný orchester, Detský folklórny súbor
Dunajíček. Ženský folklórny súbor Mamičky od Dunaja a Mládežnícky súbor cigánskej
ľudovej hudby Priateľstvo. Súbory vystúpili aj na tradičnej Vínnej ulici poriadanej v rámci
Komárňanských dní.. I napriek tomu, že sa súbežne odohrávalo veľké množstvo podujatí,
vystúpenia našich súborov si pozrela široká komárňanská verejnosť, návštevníci z okolia
Komárna a blízkeho Maďarska. Novým smerom sa uberal programový výber Komárňanského
komorného orchestra, ktorý svoj repertoár oživil a doplnil vystúpením speváckeho zboru Vox
Femina so sólistami. Koncert sa konal pri príležitosti 750. výročia udelenia mestských
privilégií Komárnu 27. apríla a prvé vystúpenie orchestra 26. apríla bolo umeleckým
oživením zasadnutia mestských zastupiteľstiev mesta Komárna a Komáromu. K dobrej nálade
na Vínnej ulici prispeli 30. apríla folklórne súbory Dunajíček a Mamičky od Dunaja
a Mládežnícky súbor cigánskej ľudovej hudby Priateľstvo.

A.1.2 52. ROČNÍK JÓKAIHO DNÍ
Už od začiatku roku prebiehala intenzívna príprava 52. ročníka Jókaiho dní. Boli oslovení
všetci priaznivci a podporovatelia festivalu, ktorí každoročne zdieľajú s nami priebeh a
atmosféru tohto podujatia a všetky dostupné súťažiace súbory.
Jókaiho dni sa uskutočnili 8. júna až 14. júna v priestoroch MsKS, Dôstojníckeho pavilónu
a v okolitých priestoroch vhodných na realizáciu podujatí. Tohoročné JD ohodnotila porota
ako jedny z najlepších, nakoľko sa zvýšila úroveň výberu a prevedenia divadelných hier.
Prihlásili sa prevažne študentské divadelné súbory, čo bolo pre obsah a myšlienku tohto
festivalu veľmi dôležité, nakoľko kolektívy mladých ľudí vnášali do javiskového prejavu viac
pružnosti a moderného spôsobu vyjadrenia sa autora hry. Pozitívom bol tiež výber repertoáru
takých divadelných hier, ktorých priebeh priamo nadväzoval kontakt s divákmi. Tohoročných
Jókaiho dní sa zúčastnilo 10 súťažných kolektívov spolu s 200 súťažiacimi, so 6 doplňujúcimi
programami, z ktorých boli 4 hosťujúce súbory a 2 prezentácie kníh. Jedna z nich bola kniha
Józsefa Kiss Pénteka: „História Jókaiho dní“ – spracovanie 50 rokov existencie JD.
A.1.3 LETNÝ MLÁDEŽNÍCKY DIVADELNÝ TÁBOR
Obľúbenému divadelnému táboru pre členov študentských a mládežníckych amatérskych
divadiel - budúcich amatérskych, možno i profesionálnych aktivistov divadelného života –
sme venovali pozornosť a organizačnú prípravu aj v tomto polroku.

Divadelný tábor prebiehal v Kravanoch nad Dunajom od 31. júla do 9. augusta a za
prítomnosti 20 účastníkov.
A.1.4 XVIII. MEDZINÁRODNÉ INTERPRETAČNÉ KURZY KOMORNEJ HUDBY
Príprava XVIII. ročníka majstrovských kurzov prebiehala v plnom eláne. Oslovili sme
lektorov a korepetítorov a vyhotovili novú koncepciu na tento rok. Zároveň sme uskutočnili
rozsiahlu propagáciu kurzov u nás i v zahraničí, rozposlali sme propagačné letáky a plagáty
na konzervatóriá a základné umelecké školy na Slovensku a v zahraničí, absolventom
predošlých kurzov a tiež sme ich uverejnili na dostupných miestach na internetových
stránkach. Po prijatí prihlášok kurzistov, nasledovalo organizačné zabezpečenie, ako
ubytovanie a stravovanie lektorov, riešenie plánu výučby kurzov podľa jednotlivých
hudobných nástrojov, príprava plánovaných augustových koncertov, realizovanie,
propagovanie na verejnosti formou letákov, plagátov, uverejnenie na našich webových
stránkach a ostatných propagačných stránkach tejto lokality. V úzkom kontakte
s prihlásenými kurzistami a lektormi z Nemecka, Talianska a Slovenska boli podávané
informácie o plánovanom priebehu tohoročných kurzov, o možnosti pobytu finančne menej
náročných ubytovniach a stravovacích podnikoch.
XVIII. ročník medzinárodných interpretačných kurzov komornej hudby prebiehal od 30.
júla do 8. augusta pod vedením medzinárodne uznávaných lektorov. V rámci majstrovských
kurzov sa uskutočnili 3 koncerty v Dôstojníckom pavilóne: 1. augusta koncert Mladých
rakúskych hudobníkov a 7. a 8. augusta Záverečné koncerty účastníkov kurzov.
A.2 FOTOKLUB HELIOS
predseda: Tivadar Nagy
Členovia klubu sa stretávali 2x mesačne, podľa vopred stanovených termínov. Boli zapojení
do viacerých celoštátnych fotosúťaží. Fotoklub svojou činnosťou si vybudoval meno
a popularitu nielen u nás ale aj v zahraničí. Pravidelne sa zúčastňoval medzinárodných výstav,
súťaží a stretnutí. V mesiacoch október až december realizoval výstavy v rámci XV. ročníka
MFVSZ. Úzko spolupracuje s fotoklubmi najmä v Maďarsku. Absolvoval nasledovné
podujatia:
7. januára
- výstava XIV. MFVSZ (Svetový zväz maďarských fotografov) v Štúrove
3. februára
- výstava Jozefa Druga v Oblastnom podunajskom múzeu
4. februára
- výstava – XIV. MFVSZ v Nových Zámkoch
4. marca
- výstava - ART KORZO v Nových Zámkoch
3. apríla
- Fototúra
28. apríla
- Výstava Jánosa Danisa v múzeu
6. mája
- ART KORZO – spoločná výstava v Nových Zámkoch
15. mája
- výstavy v Leviciach sa zúčastnili: Tomi Thor a Zsolt Szalma
23. júna
- výstava Zorán Toldi v múzeu
11. septembra
- fotovýstava Tivadara Nagya pri príležitosti 60. výročia jeho narodenia
v Oblastnom podunajskom múzeu
29. septembra
- 38. členská výstava fotoklubu Helios
27. októbra
- výstava XV. MFVSZ v Csemadoku
3. novembra
- výstava v múzeu zameraná na vianočnú tematiku
13. novembra
- výstava XV. MFVSZ v Nesvadoch
16. decembra
- výstava XV. MFVSZ v Leviciach

A.3 FOLKLÓRNE SÚBORY
A.3.1 FS DUNAJ
umelecký vedúci a choreograf: Ľudovít Gallovich
nacvičujú: 2 x mesačne, počet členov: 12

Súbor úzko spolupracuje s naďalej s DFS Dunajíček a ŽFS Mamičky od Dunaja. Na
nácvikoch si precvičovali už osvojený repertoár. V letných mesiacoch sa uskutočnila
rozsiahla propagácia súborov v okolitých mestách a dedinách za účelom vystupovania na
jesenných oberačkových slávnostiach a podobných podujatiach. Obdobie jesenných nácvikov
bolo venované príprave na jubilejný program pod názvom Jesenné sentencie s folklórom.
30. apríla - účinkovali na tradičnej Vínnej ulici poriadanej v rámci Komárňanských dní
4. september – vystupovali na tradičnom Vínnom korze na Klapkovom námestí
3. októbra – vystúpili so spoločnou choreografiou a s veľkým úspechom na Oberačkových
slávnostiach vo Svätom Petre za prítomnosti predstaviteľov politického
a verejného života Slovenska a Maďarska.
13. novembra – Jubilejné vystúpenie všetkých troch súborov v MsKS

A.3.2 DFS DUNAJÍČEK
umelecký vedúci a choreograf: Ľudovít Gallovich
nacvičujú: 2 x týždenne, počet členov: 14
V priebehu roka začal súbor s nácvikom tancov Terchová, Detvan a tancami z Myjavy.
S týmito tancami účinkovali na Komárňanských dňoch. V letných mesiacoch sa uskutočnila
rozsiahla propagácia súborov v okolitých mestách a dedinách za účelom vystupovania na
jesenných oberačkových slávnostiach a podobných podujatiach. Súbor naďalej úzko
spolupracoval s FS Dunaj a ŽFS Mamičky od Dunaja. Obdobie jesenných nácvikov bolo
venované príprave na jubilejný program.
27. marca - vystupovali v programe venovanom učiteľom
17. apríla - vystupovali na Medzinárodnom folklórnom festivale v Želiezovciach
30. apríla - vystupovali na folklórnom festivale v Hurbanove
30. apríla - účinkovali na tradičnej Vínnej ulici poriadanej v rámci Komárňanských dní
4. september – vystupovali na tradičnom Vínnom korze na Klapkovom námestí
3. októbra – vystúpili so spoločnou choreografiou a s veľkým úspechom na Oberačkových
slávnostiach vo Svätom Petre za prítomnosti predstaviteľov politického
a verejného života Slovenska a Maďarska.
13. novembra – Jubilejné vystúpenie všetkých troch súborov v MsKS

A.3.3 ŽFS MAMIČKY OD DUNAJA
umelecký vedúci a choreograf: Ľudovít Gallovich
nacvičujú: 3 x týždenne, počet členov: 10
Začiatkom roka začal súbor s nácvikom tancov Karičky, Myjava a Fľaškový tanec. S týmito
tancami účinkovali na Komárňanských dňoch. Súbor doplnil svoj tanečný repertoár spevmi –
trávnicami. Tanečná zložka súboru sa rozrástla o spevácky zbor, ktorý pozostáva z tanečníc
súboru. Stretávali sa každú stredu v popoludňajších hodinách. V letných mesiacoch sa
uskutočnila rozsiahla propagácia súborov v okolitých mestách a dedinách za účelom
vystupovania na jesenných podujatiach, oberačkových slávnostiach a dedinských veseliciach.
Súbor naďalej úzko spolupracoval s FS Dunaj a DFS Dunajíček. Obdobie jesenných nácvikov
bolo venované príprave na jubilejný program.
30. apríla - vystupovali na folklórnom festivale v Hurbanove
30. apríla - účinkovali na tradičnej Vínnej ulici poriadanej v rámci Komárňanských dní
4. september – vystupovali na tradičnom Vínnom korze na Klapkovom námestí
3. októbra – vystúpili so spoločnou choreografiou a s veľkým úspechom na Oberačkových
slávnostiach vo Svätom Petre za prítomnosti predstaviteľov politického
a verejného života Slovenska a Maďarska.
13. novembra – Jubilejné vystúpenie všetkých troch súborov v MsKS

A.4 SPEVÁCKE ZBORY
A.4.1 MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR CONCORDIA
umelecký vedúci: István Stubendek
nácviky 1x týždenne, počet členov: 45
Patrí medzi najúspešnejšie a najaktívnejšie zbory MsKS tohto roka: na krajskej speváckej
súťaži získal Zlaté pásmo. Je viacnásobným držiteľom tohto titulu. Tradične vystupoval na
rôznych medzinárodných a domácich festivaloch. Oslavy 35. výročia založenia zboru
uskutočnili v Oblastnom podunajskom múzeu za prítomnosti významných hostí.
Na oslavy boli pozvaní hostia: Spevácky zbor celoštátnej Szécsényiho knižnice z Budapešti
a Komárňanský komorný orchester. Koncom roka sa zbor zapojil do adventných a vianočných
vystúpení. Zúčastnili sa a účinkovali:
7. marca
- na odb. stretnutí miešaných zborov SZINKOPA, kde mali
možnosť stretnúť sa s vynikajúcimi odborníkmi v tejto oblasti
a tiež získať nové nápady pre ďalší umelecký rozvoj zboru
14. marca
- na koncerte venovanom J. Brahmsovi
15. marca
- na Námestí generála Klapku pri príležitosti
pamätných slávností revolúcie 1848/49
21. apríla
- v rámci spomienkového programu: Bach, Händel, Scarlatti v múzeu
23. apríla
- na Hudobných kultúrnych dňoch v Dunajskej Strede
31. mája
- na Sláv. koncerte pri príl. 35. výročia založenia miešaného MSZ Concordia
26. septembra – na Kraj. súťaži dosp. spev. zborov v Topoľčanoch, kde získali Zlaté pásmo
11. októbra
- na mestskej misii v Kostole sv. Ondreja
16. - 18. okt. - na Celoslov. súťaži dosp.spev. zborov v Košiciach, kde získali I . pásmo
23. októbra - v Kostole Jézus Szíve v Komárome
14. a 15. nov. – na stretnutí speváckych zborov v Rimavskej Sobote
21. novembra – na VII. ročníku Súťaže speváckych zborov Zoltána Kodálya v Budapešti, kde
získali zlatý stupeň kvalifikácie.
12. decembra – na adventnom koncerte v Komárome.
A.4.2 MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR GAUDIUM
umelecký vedúci: Lajos Stirber
nacvičujú 2x týždenne, počet členov: 35
Bohatý program a množstvo vystúpení potvrdzuje aktivitu zboru spojenú s nápaditosťou
a nezlomnou energiou dirigenta Lajosa Stirbera. Zbor absolvoval okrem iných vystúpení aj
okresnú súťaž detských speváckych zborov a XIV. ročník Jarného festivalu komárňanských
speváckych zborov Vox Humana. Festivalu Vox Humana sa zúčastnili komárňanské
a hosťujúce zbory. Začiatkom jesene sa pripravoval na koncoročné vystúpenia – adventné
a vianočné koncerty. Vystúpili:
21. februára - na Spomienkovom slávnostnom programe pri príležitosti 190. výročia
narodenia spisovateľa Móra Jókaiho.
17. apríla
- na XIV. ročníku Vox Humana – Jarnom koncerte speváckych zborov
24. apríla
- na otvorení výstavy rodiny Preinerovej v galérii Limes
30. apríla
- počas slávnostného kladenia vencov pri soche F. Lehára
10. mája
- na Jarnom koncerte v Maďarsku pod názvom - Solymár
16. mája
- na Turíčnych slávnostiach v Maďarsku - Pápa
20. júna
- v Hudobno-zábavnom programe pri príležitosti 60. výročia
založenia Základnej školy Móra Jókaiho
11. decembra - na Adventnom koncerte v Dôstojníckom pavilóne
A.4.3 DETSKÝ SPEVÁCKY ZBOR VEĽKÝCH A MALÝCH
dirigentky: Annamária Pfeiferlik a Mónika Orbán
nacvičujú 1x týždenne na ZŠ Móra Jókaiho v Komárne, počet členov: 55

Zbor sa venoval príprave na Okresnú súťaž detských speváckych zborov a na XIV. ročník
Jarného festivalu komárňanských speváckych zborov Vox Humana. Zbor nacvičoval skladby
maďarských a svetoznámych skladateľov s rôznorodou tematikou. Začiatkom jesene sa
pripravoval na koncoročné vystúpenia – adventné a vianočné koncerty.
Účinkovali:
16. apríla - na Okresnej súťaži speváckych zborov a postúpili na Krajskú súťaž SZ
17. apríla - na XIV. ročníku Vox Humana – Jarnom koncerte speváckych zborov
6. mája
- na Krajskej súťaži speváckych zborov, kde získali „Zlaté pásmo“
3. júna
- v Hudobno-zábavnom programe pri príl. 60. výročia založenia ZŠ M. Jókaiho
11. decembra – na Adventnom koncerte speváckych zborov Dôstojníckom pavilóne

A.4.4

ŽENSKÝ KOMORNÝ ZBOR KANTANTÍNA

vedúca - dirigentka: Katarína Čupková
nacvičujú 1x týždenne, počet členov: 12
Zbor bol založený pred sedemnástimi rokmi zo starších členov bývalého detského speváckeho
zboru Námorníček. Od svojho založenia pracujú pod vedením dirigentky pani Kataríny
Čupkovej. Na pravidelných nácvikoch si pripravovali nový repertoár vhodný na vystúpenia
a na účasť na súťažiach v zborovom speve. Začiatkom jesene sa pripravoval na tradičné
vystúpenia – adventné a vianočné koncerty. Zbor vystúpil:
26. septembra – na Krajskej súťaži dospelých speváckych zborov v Topoľčanoch, kde
získali Strieborné pásmo
16. októbra - na Krajskej preh. spev. zborov v Nitre, kde získali „Strieborný veniec“
11. decembra – na Adventnom koncerte v Dôstojníckom pavilóne

A.5 HUDOBNÉ SÚBORY
A.5.1 KOMÁRŇANSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER
tajomník: Rudolf Harmat
počet členov: 18, nacvičujú 2 x mesačne
Činnosť orchestra bola počas tohto roku bohatá a všestranná. Nástup nového roka spoločne
s komárňanskou verejnosťou veľkolepým novoročným koncertom venovaným trom známym
hudobným skladateľom. Koncertný prejav orchestra bol ako vždy na vysokej umeleckej
úrovni. Veľkú zásluhu má na tom najmä dirigent orchestra, Szabolcs Medveczky, ale aj naši
komárňanskí hudobníci a orchester Brigetio z Komáromu, s ktorým sa pripravovali
a absolvovali koncertné vystúpenia v rámci Komárňanských dní. Vystúpenia orchestra sú
vysoko profesionálne, ich repertoár je dôsledne vyberaný a hudobný prejav zaručene kvalitný.
Svedčí o tom aj plná sála na koncertoch a veľký záujem verejnosti. Do svojho repertoáru
zaradili nový žáner – operu, s ktorou v letných mesiacoch účinkoval na dvoch predstaveniach
realizovaných vo veľkej sále Dôstojníckeho pavilónu. Koncom roka veľkou mierou prispel
orchester svojimi vystúpeniami do adventných a vianočných programov v Komárne
a v Komárome. Aktivita orchestra bola bohatá:
4. januára – novoročný koncert komorného orchestra v Dôstojníckom pavilóne
26. apríla - na Slávnostnom zasadnutí mestských zastupiteľstiev Komárno - Komárom
v Dôstojníckom pavilóne na otvorení Komárňanských dní
27. apríla - oživili 24. Komárňanské dni vysokým umeleckým prevedením skladieb
Händla, Beethovena a iných svetoznámych skladateľov doplnených speváckym
zborom Vox Femina a sólistami.
31. mája - vystúpili na Slávnostnom koncerte pri príležitosti 35. výročia založenia miešaného
speváckeho zboru Concordia
5. júna - sa uskutočnila VII. Medzinárodná súťažná prehliadka Júliusa von Beliczayho
v sólovej hre na husliach a v komornej hre.
30. augusta – dve vystúpenia v komickej opere Josepha Haydna: Lekárnik

23. októbra – vystúpenie so Schubertovou omšou v kostole Jézus Szíve v Komárome
13. decembra - adventný koncert v Komárome
21. decembra - vianočný koncert v kostole sv. Ondreja v Komárne
A.5.2 MLÁDEŽNÍCKY SÚBOR CIGÁNSKEJ ĽUDOVEJ HUDBY PRIATEĽSTVO
umelecký vedúci: József Kovács, st.
počet členov: 10, nacvičujú 1x týždenne
Súbor, zostavený z mladých hudobníkov, doplňoval a oživoval programy mesta. Členstvo
tvoria hudobné talenty, ktoré vedúci a dirigent súboru všestranne podporuje. Repertoár
súboru obsahuje rôzne hudobné žánre, vhodné na samostatné koncertné vystúpenia, zábavné
programy a dedinské veselice. Súbor počas roka nacvičoval skladby z tvorby známych
hudobných skladateľov: Wágnera, Straussa, úryvky z operiet a maďarských hudobných
skladateľov. Pre ďalší rozvoj súboru bola vypracovaná koncepcia odborného napredovania
súboru so zapojením odborníkov v tejto oblasti. Na jeseň a koncom roka si orchester si
pripravoval repertoár na spoločné vystúpenia s ďalšími súbormi MsKS.
30. apríla - účinkovali na 24. ročníku Komárňanských dní v programe Vínnej ulice
3. októbra – vystúpili so spoločnou choreografiou a s veľkým úspechom na Oberačkových
slávnostiach vo Svätom Petre za prítomnosti predstaviteľov politického
a verejného života Slovenska a Maďarska.

A.6 TANEČNÉ SÚBORY
A.6.1 JUNIOR
vedúca: Bronislava Bočáneková
počet členov: 11, nacvičujú 2x týždenne
Aktívny súbor, pozostávajúci z pohybovo nadaných dievčat, sa pripravoval na pravidelných
nácvikoch na účasť na súťažiach v moderných tancoch. Tento skvelý tanečný kolektív vedie
ich dlhoročná vedúca a choreografka Bronislava Bočáneková, ktorá celý repertoár súboru
pripravuje a zostavuje sama. V letných a v jesenných mesiacoch sa súbor pripravoval na
Celoslovenskú súťaž moderných tancov Open. Na tejto súťaži v Bratislave získali v novembri
vynikajúce dve druhé miesta. Úzko spolupracovali s ostatnými súbormi, o čom svedčí aj
úspešné spoločné októbrové vystúpenie vo Svätom Petre. Ich aktivita bola nasledovná:
18. marca - sa zúčastnili Festivalu pohybových skladieb, kde získali
striebornú medailu so skladbou pod názvom: SAND
18. marca - Festival pohybových skladieb – strieborná medaila za tanec: DIRTY BAROK
3. októbra - vystúpili so spoločnou choreografiou a s veľkým úspechom na Oberačkových
slávnostiach vo Svätom Petre za prítomnosti predstaviteľov politického
a verejného života Slovenska a Maďarska.
7. novembra - získali 2. miesto v disciplíne Open – skupina seniorov na súťaži moderných
tancov v Bratislave
7. novembra - získali 2. miesto Open –duo/trio seniori – na súťaži moderných tancov
v Bratislave
A.6.2 KURZ DETSKÉHO BALETU CLASSICA
baletmajster: Zsolt Elek
počet členov: 45, nacvičujú 2x týždenne
Nácviky prebiehali týždenne dvakrát, v pondelok a v stredu v zrkadlovej sále MsKS.
K pôvodnému počtu záujemcov postupne pribudli ďalší. Kurz má súčasne 50 členov v troch
skupinách. Nacvičili balet pod názvom Pinokio a Malý princ. Prebiehala tiež príprava
baletného predstavenia rozprávkovej hry Snehulienka a sedem trpaslíkov. V rámci Kultúrneho
leta sa uskutočnil kurz baletu pre nádejné talenty a členov baletného kurzu. Cez jesenné
a zimné mesiace sa zamerali pod vedením choreografa baletu na prípravu ďalších predstavení
baletu Malý princ. Realizovali sa nasledovné podujatia:

11. marca - sa uskutočnilo v Mestskom kultúrnom stredisku rozprávkové
predstavenie baletu Pinokio v podaní členov baletnej školy Classica
Program si pozreli základné školy v Komárne.
26. júna - MALÝ PRINC – A KIS HERCEG – premiéra baletného predstavenia za réžie
choreografa Eleka Zsolta. Podujatie bolo venované 115. výročiu narodenia jeho
autora: Antoine Saint de Exupéry
6. – 10. júla – týždenný kurz baletu v baletnej škole Classica
4. novembra – vystúpili v MsKS o 9.00 a 11.30 hod. s dvomi baletnými predstaveniami
Malý princ pre základné školy z okresu

A.7 DIVADELNÉ SÚBORY
A.7.1 STREDNÝ GIMISZ
vedúci súboru a režisér: András Ölvecky
počet členov: 42, nacvičujú 2x týždenne
V tomto roku sa súbor zúčastnil 52. ročníka Jókaiho dní s divadelnou hrou pod názvom:
ULYSSES KALANDJÁTÉK, ktorej premiéra sa uskutočnila 5. júna pod vedením mladého
nádejného režiséra Andrása Ölveckého. Pre svoj súbor zostavil a nacvičil parafrázu
Homérovho eposu Odysea podľa románu Jamesa Joycea.
Súbor pozostáva z dvoch skupín: prvá skupina sa pripravuje na Celoslovenskú súťaž
v prednese prózy a poézie pod názvom „Tompa Mihály“, kde je spracovaná téma 200 ročného
maďarského divadelníctva na Slovensku. Druhá skupina sa pripravuje na ďalší ročník Jókaiho
dní s divadelnou hrou od Moliéra: Mizantrop. Obe skupiny vedie András Ölvecky. Cez
jesenné a zimné mesiace súbor pravidelne nacvičoval každý pondelok poobede v priestoroch
MsKS a s oboma skupinami sa pripravoval na plánované podujatia v roku 2016. Predstavenia,
ktoré sa uskutočnili:
5. júna
- dve predstavenia divadelnej hry ULYSSES KALANDJÁTÉK
10. júna - sa zúčastnili 52. ročníka Jókaiho dní, kde sa úspešne umiestnili a získali cenu
za úlohu: Kirké (Flóra Anna Adouki), za úlohu Odüsszeusz (Máté Török, Zsolt
Nagy, Kristóf Melecsky, Dániel Szebella)
A.7.2 VEĽKÝ GIMISZ
vedúca súboru: Monika Csengelová
počet členov: 45, nacvičujú 2x týždenne
S úspešnou divadelnou hrou pod názvom „A MASZAT-HEGYEN INNEN ÉS TÚL“, pod
skvelým vedením talentovanej Moniky Csengelovej, sa uskutočnili 4 predstavenia pre žiakov
základných škôl. Súbor zároveň nacvičoval rozprávkový muzikál na základe Hoffmanovho
diela: Luskáčik a Myší kráľ, ktorého premiéra je plánovaná na december. Réžiu má Mónika
Csengelová, choreografiu nacvičila Nikolett Csenky a hudobný doprovod András Ölvecky,
ktorý je tiež pomocným režisérom. Súbor má 25 účinkujúcich a v tomto roku plánuje
uskutočniť s uvedenou hrou dve vystúpenia. Cez jesenné a zimné mesiace súbor pravidelne
nacvičoval v priestoroch MsKS a sa pripravoval na plánované podujatia. Súbor svojím
vystúpením prispel aj do vianočných podujatí mesta Komárna s úryvkami z nacvičenej
divadelnej hry. Vystúpenia, ktoré sa uskutočnili:
16. februára – dve vystúpenia pre žiakov základných škôl v Komárne: „A MASZATHEGYEN INNEN ÉS TÚL“,
17. februára – dve vystúpenia pre žiakov základných škôl v Komárne: „A MASZATHEGYEN INNEN ÉS TÚL“
4. decembra – dve úspešné predstavenia s divadelnou hrou Luskáčik a Myší kráľ
v priestoroch MsKS, doobeda pre školy a večer pre verejnosť.
12. decembra –odohrali divadelnú hru Luskáčik a Myší kráľ na stuž. Gymnázia H. Selyeho

A.7.3 SLOVENSKÝ DIVADELNÝ SÚBOR SCHOD
vedúca súboru: Mária Krasková
počet členov: 8
Novovytvorený slovenský divadelný súbor Schod začal svoju činnosť úspešným nástupom na
„dosky, ktoré znamenajú svet“. Niekoľko nadšencov z radov učiteľov, úradníkov a
dôchodcov, milovníkov divadla, sa zišlo, aby svoju vášeň predviedli na javisku. K tomu im
dopomohla a viedla ich vedúca súboru Mária Krasková a režisérka Simona Nyitraiová, ktoré
sa úspešne zhostili svojej úlohy a doviedli súbor k úspechu na premiérovom vystúpení. Súbor
si ďalej pripravoval do svojho ďalšieho repertoáru interaktívny divadelný program. Počas
jesenných a zimných mesiacov sa venoval nácvikom textov tejto hry, ktorej premiéru plánujú
v prvej polovici 2016.
24. júna
- premiéra divadelnej hry: „Kaviareň Hanka“ o smiešno-smutných stránkach
života a rôznych ženských rozmaroch. Podujatie sa uskutočnilo
v Dôstojníckom pavilóne

B. OBLASŤ MIMOŠKOLSKEJ VÝCHOVY
B.1.1 KLUBY
Oblasť mimoškolskej výchovy bola doplnená o nové druhy prednášok, o väčšie množstvo
podujatí v exteriéri a o ďalšie verejno-spoločenské podujatia v rámci klubu. Počas roka 2015
bolo realizovaných 18 prednášok a besied pre komárňanskú verejnosť a okolie. Prednášky
a besedy sme doplnili o zaujímavé cestovateľské témy. V prvom štvrťroku na 6 prednáškach
bola téma venovaná opisu a zážitkom z cesty po orientálnych krajinách. Druhý štvrťrok
vypĺňali 4 prednášky z oblasti liečiteľstva. Tri prednášky tretieho štvrťroka boli zamerané na
meditáciu a vo štvrtom štvrťroku bol na piatich stretnutiach hlavnou témou relax. Veľká
pozornosť bola venovaná rozvíjaniu telesnej kultúre našich obyvateľov formou cvičení a to
nielen pre dospelých, ale aj pre deti. V tomto roku prebehlo každú stredu v priestoroch MsKS
52 cvičení tajči a pilates, priemerne 13 stretnutí štvrťročne. Deťom základných škôl
zorganizovali Mestské kultúrne stredisko zaujímavé výlety do prírody. Počas roka prebehlo 9
exkurzií v prírode zameraných na poznávanie flóry a fauny v okolí Komárna. V prvom
štvrťroku na 6 poznávacích výletoch absolvovali deti denné tábory s odborníkmi na danú
tému. V druhom štvrťroku na 2 ekologických výukách sa deti zoznamovali s bylinkami,
podporujúcimi zdravie človeka. V treťom štvrťroku boli pre žiakov zorganizované dve
stretnutia v exteriéroch nášho mesta a vo štvrtom štvrťroku bola téma venovaná jesennej
a zimnej prírode spojená s ekologickou výukou a zimnému slnovratu. Koncom roka sa
venovalo Mestské kultúrne stredisko v rámci klubovej činnosti téme adventu a vianočných
sviatkov a to prevažne na stretnutiach s deťmi zo sociálne znevýhodnených rodín. 9.
decembra pre deti a ich rodičov uskutočnilo MsKS Zábavný program s Mikulášom
a darčekmi. Do podujatia Vianočného programu pre deti 12. decembra boli zaradené
všetky oblasti záujmovej umeleckej činnosti. Veľkí i malí tu mali možnosť zhotoviť si
vianočné ozdoby, naučiť sa vianočné piesne a koledy a spolu s rodičmi sa tí najmenší
zoznamovali riekankami a rozprávkami z histórie vianočných sviatkov..
B.1.2 RINGATÓ – KOLÍSKA
vedúca: Süll Kinga, každý štvrtok dve stretnutia
Činnosť v klube bola venovaná novým hrám, zameraným na rozvoj osobnosti detí.
Najmladšia generácia a ich rodičia, pod vedením lektorky, nadväzovali harmóniu s vnímaním
a prijímaním okolia. V dvoch skupinách sa spoločne zaoberali s obľúbenými činnosťami:
výučbou spevu a pohybu so zapojením prítomných rodičov. Činnosť prebiehala na spôsob
prevedenia hier a piesní podľa osvedčených štúdií hudobného skladateľa a zberateľa ľudovej
slovesnosti Zoltána Kodálya. V rámci kultúrneho leta prebiehali sobotňajšie ukážky pre

rodičov z činnosti detí pod vedením lektorky v klube. Rodičia tu získali hlbší náhľad do
programu prebiehajúcom počas celého roka a bližšie sa zoznámili s koncepciou, ktorá tvorí
základ pri tvorení obsahu diania tohoto klubu. Členovia klubu sa pravidelne stretávali
v jesenných a zimných mesiacoch v priestoroch Dôstojníckeho pavilónu. Klub prispel aj do
adventných programov MsKS. Zúčastnil sa v spolupráci s Centrom voľného času zábavného
rodinnho podujatia pod názvom Tvorivá dielňa, kde mali všetci účastníci možnosť vyhotoviť adventné
vence a vianočné ozdoby. Súčasťou Tvorivej dielne boli i hry s menšími deťmi za prítomnosti rodičov
a verejnosti.

26. apríla – sa uskutočnila ukážka priebehu činnosti klubu pred širokou verejnosťou
v programe pod názvom Hravo-zdravo
12. decembra – sa klub zúčastnil podujatia Tvorivá dielňa, zameraného na adventné sviatky

C. KULTÚRNY DOM KAVA
Zodpovedná vedúca: Rebeka Mujzerová
Priestory kultúrneho domu boli k dispozícii najmä pre občanov obce Kava na realizáciu
kultúrno-spoločenských podujatí. V tomto roku prebiehala v kultúrnom dome nasledovná
činnosť: V pondelok a vo štvrtok - pravidelne týždenne - od 17.00 do 19.00 hod. - športové
hry: stolný tenis pre mládež. Dôchodcovia dostali tiež svoje miesto pri organizovaní podujatí.
V letných mesiacoch prebiehala rozsiahla renovácia interiéru a exteriéru budovy kultúrneho
domu. V novembri bol slávnostne odovzdaný kultúrny dom po renovácii budovy. Činnosť
bola zameraná na využitie priestorov na kultúrno-spoločenské akcie. Koncom roka boli
športové stretnutia preložené na utorok a štvrtok od 17.00 do 19.00 hod.
Realizované podujatia:
7. februára - voľby
11. marca - oslavy Dňa žien pre dôchodcov
24. júna
- Jubilejné oslavy dôchodcov
14. októbra - slávnostné podujatie pre dôchodcov
14. novembra – kultúrno-spoločenské podujatie pre KC Prielom
21. novembra – slávnostné odovzdanie budovy po renovácii spojené s kultúrnym programom,
kde vystúpil divadelný súbor ÉS?!
28. novembra – kultúrno-spoločenské podujatie
5. decembra – Poľovnícky bál
6. decembra – Mikulášsky program pre dôchodcov
12. decembra - spoločensko-kultúrne podujatie KC Prielom
18. decembra - vystúpenie Dráfi Mátyása
19. decembra - kultúrno-spoločenské podujatie pre KC Prielom
31. decembra - Silvestrovská veselica

D. KULTÚRNY DOM NOVÁ STRÁŽ
Zodpovedná vedúca: Julianna Bedecsová
V kultúrnom dome počas roka prebiehala všestranná činnosť venovaná športu, divadelníctvu,
amatérskym hudobným skupinám, zručnostiam v remeselníckych prácach a vo veľkej miere
bola zameraná na deti a mládež. Kultúrny dom bol zároveň aj miestom, kde sa stretávali
dôchodcovia, organizovali oslavy významných výročí a stretnutí. Okrem tradičných činností
prebiehali koncom roku rôzne aktivity zamerané na mikulášske stretnutia, adventné oslavy
a vianočné sviatky.
Pravidelne týždenne:
- pondelok - utorok:
aerobic žien

- streda:
- piatok:
- sobota:
Raz za mesiac:
23. januára
30. januára
2. februára
13. februára
28. februára
5. marca
14. marca
20. marca
4.apríla
22. apríla
24. apríla
16. mája
25. júna
2.– 4. júla
6. – 10. júla
12. - 17. júla
22. - 26. aug.
16. septembra
11. október
16. október
6. november
15. november
28. november
4. december
6. december
12. december
12. december
19. december
21. decembra
31. december

skúška DS ÉS?!-Színház
skúška hudobnej skupiny
skúška tanečnej skupiny
klub mladých remeselníkov
- Dom hier
- výročná schôdza Csemadoku
- Dom hier
- Dom hier
- Stretnutie vinárov
- Dom hier
- Slávnostný program 1848/1849
- Dom hier
- Dom hier na Veľkú noc pre deti
- Odborná prednáška pre seniorov – MUDr. Beňo
- Vystúpenie Divadla ÉS?! – Rejtő Jenő: Élő halott
- Dom hier na Deň detí
- Vystúpenie detí MŠ v Novej Stráži v sláv. programe na konci šk.roka
- Divadelný festival: Ekhós szekéren
- Detský remeselnícky tábor
- Detský divadelný tábor
- Veľké letné upratovanie
- Deň rozprávok
- kultúrny program pre dôchodcov
- prednáška pre pedagógov MŠ
- program pre deti MŠ
- vystúpenie súboru ÉS?!
- Dom hier
- Dom hier
- Mikuláš pre deti
- slávnostná schôdza ZO Csemadok Nová Stráž
- slávnostný program pre deti MŠ
- slávnostná schôdza Divadla ÉS?!
- vianočný program pre občanov Nová Stráž
- Silvestrovská zábava pre občanov Nová Stráž

E. SPOLOČENSKÝ ŽIVOT
MsKS bolo organizátorom nasledovných podujatí:
Dátum
Názov
Návštevnosť
4. januára
Novoročný koncert Komárňanského komorného orchestra
140
16. februára
Gimisz – A maszat-hegyen innen és túl - pre ZŠ
1026
17. februára
Gimisz – A maszat-hegyen innen és túl - pre ZŠ
18. februára
Az árgyélus kis madár – Dráfi Mátyás - Krst CD
180
19. februára
Vujity Tvrtko – prednáška spojená s besedou
336
20. februára
Radošinské naivné divadlo: Sčista jasna – komédia
301
11. marca
Pinokio – predstavenie v podaní Classica balet
650
28. apríla
György Korda a Klári Balázs – koncert
169
5. mája
Okresná súťaž medzi ZŠ - výber na Podunajskú jar
328
25. mája
Ver/ej/ný milenec – komédia
98
5. júna
Dve predst. GIMISZ s div. hrou ULYSSES KALANDJÁTÉK
190
24. júna
Divadelný súbor Schod – veselohra Kaviareň Hanka
74
26. júna
Baletná škola Classica – záverečné predstavenie Malý princ
446
1. augusta
Koncert Mladých hudobníkov z Rakúska, Maďarska a Slovenska

7.- 8. augusta
Záv. koncerty XVIII. ročníka Medzin.interpr.kurzov kom. hudby
30. augusta
Dve predstavenia komickej opery J. Haydna: Lekárnik
13. septembra
Organový koncert Petra Čecha z Čiech
27. septembra
Organový koncert Jánosa Pálúra z Maďarska
11. októbra
Organový koncert – Szabó Imre
4. novembra
Balet Classica – 2 predstavenia Malý princ
13.novembra
Jubilejný program FS Dunaj, Dunajíček a Mamičky od Dunaja 405
29. novembra
Len si pospi miláčik – divadelná komédia
603
4. decembra
Premiéra divadelného súboru GIMISZ - Luskáčik
224
8. decembra
Habana Social Club OrQuesta Musica
65
12. decembra
Tvorivá dielňa – adventný rodinný program
38
11. decembra
Adventný koncert speváckych zborov
21. decembra
Vianočný koncert Komárňanského komorného orchestra
Mestské kultúrne stredisko v Komárne bolo spoluorganizátorom podujatí:
21. februára
Slávnostný program pri príl. 190. výr. narodenia spisovateľa Móra Jókaiho.
13. marca
Magyarnak lenni ... spomienková slávnosť rev. 1848/49
14. marca
Rúzsa Magdi – koncert
23. marca
Okresná recitačná súťaž Mihálya Tompu
30. marca
Krajská recitačná súťaž Mihálya Tompu
7. apríla
Edda koncert
16. apríla
Deti deťom – súťažná prehliadka detských speváckych zborov
21. apríla
Vystúpenie v rámci spomienkového programu: Bach, Händel, Scarlatti
26. apr.- 3. máj 24. Komárňanské dni
15. mája
Kovács Kati koncert
30. mája
Lehár koncert
31. mája
Koncert pri príležitosti osláv 35. výročia založenia MSZ Concordia
5. júna
VII. Medz.súť. prehliadka J. von Beliczayho hre na husliach a v kom. hre
8.-14. júna
52. Jókaiho dni
20. júna
Zábavný večer MSZ Gaudium pri príl. 60. výr. založenia ZŠ Móra Jókaiho
23. septembra
Fíha tralala – zábavný program pre deti
16. októbra
Dr. Imre Csernus – prednáška
27. októbra
Operetný galaprogram
6. novembra
Maďarské piesne od Holandského mora
12. novembra
Presser Gábor koncert
14. novembra
Rúzsa Magdi koncert
20. novembra
Dr. Bagdy Emőke
20. – 22. nov.
IV. Fonograf festival
12. decembra
Div. súbor Gimisz – Luskáčik a Myší kráľ – stužková Gymn. H. Selyeho
14. decembra
Benefičný koncert – Kantha Dóra
16. decembra
Koncert skupiny Kiscsillag z Maďarska
19. decembra
Abba koncert
20. decembra
Adventný program v Dôstojníckom pavilóne
27. decembra
Divadelné predstavenie – Mátyás Dráfi: Görgey (premiéra)
V Komárne, dňa 01. februára 2016
Vypracovala: Ing. Marta Szoboszlaiová
Anna Vargová
riaditeľka MsKS

