VYHODNOTENIE HOSPODÁRENIA A ČINNOSTI

Mestského kultúrneho strediska
Komárno k 31.12.2016
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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 2016 vynakladala svoje
finančné prostriedky na základe schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet Mestského kultúrneho strediska Komárno na rok 2016 bol schválený uznesením č.
559/2016 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 11. februára 2016
vo výške 362.650,- eur, z toho príspevok mesta na bežné výdavky v čiastke 225.000,– eur
a účelová dotácia vo výške 25.000,-- eur.

Časť II.


Rozbor výsledku hospodárenia
k 31.12.2016

Mestské kultúrne stredisko, ako príspevková organizácia mesta Komárno, vykazuje zo
svojho účtovníctva svoj výsledok hospodárenia z rozdielu výnosov a nákladov zúčtovaných
do 31.12.2016:
Plnenie výnosov a nákladov
Suma
% plnenia
Rozpočet výnosov a nákladov
Celkové výnosy k 31.12.2016
Celkové náklady k 31.12.2016
Hospodársky výsledok: strata
Tabuľka 1
Názov

399.250,00 eur
371 235,80 eur
381 136,29 eur
-

100%
92,98
95,46

9 900,49 EUR

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu nákladov a výnosov k 31.12.2016
R. Rozpočet
Plnenie
2016
31.12.2016

Výnosy
spolu
v tom tržby za služby
v tom ostatné tržby
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, poist.majetku
v tom splatná daň z príjmov

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

399250,00
116050
283200
399250,00
78350
35850
42500
71400
15000
4400
1500
50500
207800
149400
45400
13000
1000
35500
5200
0
0

371235,80
82446,29
288789,51
381136,29
74638,74
32522,83
42115,91
64724,39
16386,69
4268,94
1015,56
43053,20
201290,14
143587,88
44101,05
13601,21
802,02
34447,00
5234,00
0
-9900,49

%

92,98
71,04
101,97
95,46
95,26
90,72
99,10
90,65
109,24
97,02
67,70
85,25
96,87
96,11
97,14
104,62
80,20
97,03
100,65
0,00

Z uvedeného prehľadu o plnení nákladov a výnosov za rok 2016 vplýva, že čerpanie nákladov
bolo, okrem čerpania troch nákladových položiek, v súlade so chváleným plánom na rok
2016. Vyššie čerpanie nákladov bolo na nákladovej položke sociálne náklady, z dôvodu, že

dvaja zamestnanci v priebehu l. polroka vypovedali pracovnú zmluvu z dôvodu odchodu do
dôchodku a bolo im v súlade so zákonníkom práce vyplatené odchodné vo výške
dvojmesačného priemerného zárobku. Jeden zo zamestnancov, ktorý dal výpoveď z dôvodu
odchodu do dôchodku bol zamestnaný ako dozor a lepič plagátov, druhá zamestnankyňa
vykonávala odbornú referentku na úseku mimoškolskej výchovy a vzdelávania. Celková
vyplatená suma odchodného, ktorá nebola zahrnutá do plánu nákladov, predstavovala
1.529,00 €. Ďalšie prečerpanie nákladov sa javí na nákladovej položke opravy a udržiavanie a
dane a poplatky a ostatné finančné náklady z dôvodu, že za hodnotené obdobie boli prevedené
aj havarijné opravy, ktoré neboli zahrnuté v pláne.
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 2016 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 2016 sú príjmy z vlastnej činnosti plnené na 71,04%
a boli oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu nižšie o 16.763,25 Eura.
Celkové výnosy z vlastnej činnosti predstavujú
82 446,29 EUR
Vo výnosoch z vlastnej činnosti sú zahrnuté výnosy za rôzne profesionálne umelecké
predstavenia ako napr. vystúpenie Radošinského naivného divadla Miroslava Donutila,
operetného gala, divadelného predstavenia Tri letušky v Paríži, výnosy z amatérskych
vystúpení súborov, ktoré boli založené Mestským kultúrnym strediskom ako napr. vystúpenia
GIMISZ s hrou pre deti „ Diótörő“ a „Szép nyári nap“, vystúpenia baletnej školy Classica
s hrou „Snehuliena a 7 trpaslíkov“ a „Zimný sen“ atď. vo výnosoch z vlastnej činnosti sú
zahrnuté aj výnosy za lepenie plagátov a výnosy za nájom nebytových priestorov v celkovej
výške 35 987,23 Eur = + 1281,55 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 aj v roku 2016 zapojilo do projektu Kultúrne poukazy, na základe ktorého
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poskytuje dotáciu formou kultúrnych poukazov pre
žiakov a pedagógov. Celková výška dotácie k 31.12.2016 predstavuje 2.539,-- EUR. Okrem
toho MsKS získalo aj príspevok na uchádzača o zamestnanie z ÚPSVaR v celkovej výške
4.022,40 Eur. Na Lehárovu spevácku súťaž získalo transfer z VÚC vo výške 300,– Eur.
V rámci grantového systému nadácie „Nemzeti Kulturális Alap“ Maďarsko bola na základe
žiadosti MsKS Komárno schválená dotácia na 53. výročie Jókaiho dní vo výške 2425,12 EUR
(800000 HUF) a na usporiadanie Letného divadelného tábora vo výške 929,68 EUR (300000
HUF) .
Mestské kultúrne stredisko v roku 2016 získalo aj finančný dar vo výške 200 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

v eurách
82 446,29
3 584,40

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

18,31
0
245.000,00
300,00
34 331,00
5 855,80

V priebehu hodnoteného obdobia boli celkové vynaložené náklady výške 381 136,29
EUR, čo je čerpanie na 95,46 %, t.j. úmerne k výnosom sledovaného obdobia.
Z uvedenej hodnoty
a) spotrebované nákupy predstavovali spolu 74 6638,74 EUR, t.j. čerpanie na 95,26 %.,
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
vysávača, analógového mixpultu, elektrického písacieho stroja, tlačiarne a PC zostavy na
ZUČ, garniže, plechových regálov, nákup vonkajšieho odpadového koša, nákup podlahovej
krytiny, nákup pracovného ošatenia a rôznych náhradných súčiastok pre technické oddelenie.
Čerpanie nákladov na spotrebu materiálu predstavuje 90,72 %.
- spotreba energie spolu 42 115,91 EUR, čo je čerpanie na 99,10 %. Táto čiastka zahŕňa :
spotrebu elektriny: 13.868,33 EUR, ktorá bola na úrovni predchádzajúceho účtovného
obdobia, spotrebu plynu 26 198,60 EUR, ktorá bola oproti minulému obdobiu vyššia
o 375,30 Eur a spotrebu vody vo výške 2 048,98 EUR vo všetkých spravovaných objektoch
MsKS,
b) náklady na služby predstavovali spolu 64 724,39 EUR, t.j. čerpanie na 90,65 %., v tom:
- opravy a udržiavanie 16 386,69 EUR, čerpanie týchto nákladov je oproti
predchádzajúcemu účtovnému obdobiu vyššie o 6 824,45 Eur. Tieto náklady zahŕňajú opravy
a udržiavanie budov v správe MsKS, vrátane opravy a z funkčnenia hromozvodu v Novej
Stráži, opravy komína na KD Kava, opravy prasknutého kanalizačného potrubia a výmeny
ističov v budove MsKS, Hradná č. l , opravy a výmeny oponovej dráhy na javisku, vrátane
prevedenia protipožiarneho postreku, výmeny plechovej krytiny a bočnej steny rampy,
výmeny toaliet a odtokového sifónu. V predmetných nákladoch sú zahrnuté aj náklady na
opravu propagačných a reklamných tabúľ v správe MsKS, oprava služobného vozidla
a rôznych menších opráv budov v správe MsKS. Všetky budovy v správe MsKS Komárno,
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 53. výročia Jókaiho dní a Majstrovského kurzu
4.268,94 EUR,
- náklady na reprezentáciu 1.015,56 EUR,
-ostatné služby spolu 43 053,20, 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 27 944,44
EUR.
c) osobné náklady predstavovali spolu 201 290,14 EUR, t.j. čerpanie na 96,87 %., v tom:
- mzdové náklady 143 587,88, náklady na zákonné sociálne a zdravotné poistenie 44 101,05
EUR a zákonné sociálne náklady 13 601,21 EUR. Mzdové prostriedky boli čerpané na mzdy
15. 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 802,02 EUR, t.j. čerpanie na 80,20 %., v tom:
- poplatky za komunálny odpad pre mesto Komárno 572,45 EUR, poplatok za
znečisťovanie ovzdušia 5,46 EUR a koncesionársky poplatok za RTVS 224,11 EUR.
e) odpisy dlhodobého majetku k 31.12.2016 predstavujú 34.447,00 EUR, t.j. plnenie na
97,03%. Výpočet odpisov je uvedený v tabuľke „Inventúrny súpis dlhodobého nehmotného
a dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2016“, 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 5,234,00 EUR, t.j. čerpanie na 100,65 %., v tom:
- bankové poplatky 2 402,83 a poistenie majetku v správe MsKS 2.831,17 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

32.522,83
42.115,91
0
16 386,69
4.268,94
1.015,56
43 053,20
143 587,88
44 101,05
13 601,21
802,02
34.447,00
0,00
5.234,00
0,00

82 446,29
381 136,29
0,00
375.902,29

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 21,93 %, t.j. menej
ako 50%.
Na základe výsledkov výkazu ziskov a strát zostaveného k 31.12.2016 vykazuje Mestské
kultúrne stredisko negatívny výsledok, stratu vo výške – 9 900,49 eura.

Časť III.


Hodnotenie finančného hospodárenia
za rok 2016 – plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu

Na základe schváleného Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2016-2018
uznesením č. 559/2016 zo dňa 11.02.2016 bol pre rok 2016 v rozpočte MsKS schválený
príspevok mesta na bežné výdavky v čiastke 225.000,– eur a účelová dotácia vo výške
25.000,-- eur.
Uvedeným uznesením bol schválený rozpočet Mestského kultúrneho strediska Komárno na
rok 2016 nasledovne: - bežné príjmy : 361.050,-- eur, kapitálové príjmy 1.000,-- eur, príjmy
spolu 362.050,-- eur, - bežné výdavky: 357 650,-- eur, kapitálové výdavky 4.400,-- eur,
výdavky spolu 362.050,-- eur.
Na základe uvedeného bol vykonaný rozpis rozpočtu MsKS.
Na základe žiadosti MsKS Mestské zastupiteľstvo uznesením číslo 1107/2016 dňa 15.
decembra 2016 schválilo zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Komárno na rok
2016, a to zníženie kapitálových výdavkov na položke 714- nákup dopravných prostriedkov
o 3 400 Eur a zároveň zvýšenie bežných výdavkov na položke 630 – tovary a služby o 3 400,- Eur. Aj táto zmena bola premietnutá do rozpočtu MsKS na rok 2016.
Na základe Rozpočtového opatrenia č. 87/2016, vydaného Mestom Komárno pod číslom
80723/47015/OOP/2016 bolo podľa §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
v znení neskorších predpisov pri dosiahnutí vyšších príjmov na rok 2016 bola vykonaná
zmena Rozpočtu MsKS na rok 2016 - povolené prekročenie výdavkov na položke 630 –
tovary a služby o 10 416,20 eur. Uvedená zmena bola zapracovaná do upraveného rozpočtu
za rok 2016.
Pôvodný rozpočet:
Príjmy celom:
362.050,– eur, z toho:
- príjmy
362.050 – , eur z toho - príspevok mesta na bežné výdavky 220.000,– eur
- účelová dotácia
25.000,– eur
- transfery z iných zdrojov
0
- bežné príjmy z vlastnej činnosti
116.050,– eur
- kapitálové príjmy
1.000,– eur
Výdavky celkom:
362.050,– eur
- bežný rozpočet
357.650 – eur,
-kapitálový rozpočet
4.400,-- eur
Upravený rozpočet:
príjmy
386 966,20 eur z toho - príspevok mesta na bežné výdavky
- účelová dotácia
- transfery z iných zdrojov
- bežné príjmy z vlastnej činnosti
- kapitálové príjmy
výdavky 386 966,20EUR

-

bežné výdavky
kapitálové výdavky

220.000,00 eur
25.000,00 eur
10 416,20 eur
116.050,00 eur
15.500,00 eur
371.446,20 eur
15 500,00 eur

Plnenie príjmov a výdavkov k 31.12.2016 bolo nasledovné:
Celkové príjmy k 31.12.2016..........................
351 058,19 eur
Celkové výdavky k 31.12..2016 ....................... 360 679,32 eur
Rozdiel príjmov a výdavkov ....................... - 9 664,20 eur
Plnenie rozpočtu príjmov

Plnenie príjmov rozpočtu za rok 2016 bolo nasledovné:
Rozpočet celkom: 386 966,20 EUR
z toho:
Bežný rozpočet:
- príspevok mesta
245 000,00 EUR
- transfery z mim. zdrojov
10 416,20 EUR
- príjmy z vlast. činnosti
116 050,00 EUR

Skutočnosť: 351 058,19 EUR 94,51%

245.000,00 EUR
10 416,20 EUR
81 166,20 EUR

Kapitálový rozpočet :
Príjmy :
15 500 EUR
Skutočnosť: 14 432,72 EUR
Výdavky:
15 500 EUR
Skutočnosť: 14 432,72 EUR
Celkové plnenie príjmov rozpočtu za rok 2016 bolo na 94,51%

Plnenie príjmov podľa jednotlivých položiek rozpočtu:
položka 212 003
za prenájom
plnenie na 94,70%
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.
Plnenie týchto príjmov by mohlo vzrásť aj o nájom nebytových priestorov v Dôstojníckom
pavilóne. V súčasnosti je podaná žiadosť do Mestského zastupiteľstva o schválenie zámeru
na prenájom nebytových priestorov na poschodí prednej časti Dôstojníckeho pavilónu.
položka 242
z vkladov
plnenie na 36,62 %
Rozpočet na tejto položke bol postavený na základe prepočtov, pri ktorých sa vychádzalo
z reálnej úrokovej miery komerčných bánk za rok 2015, avšak začiatkom roka došlo
k poklesu úrokovej sadzby. .
položka 223 001
tržby z vlastnej činnosti
plnenie na 57,80 %
Skutočné príjmy z vlastnej činnosti za rok 2016 boli iba vo výške 45 087,31 eura. Nízke
plnenie príjmov bolo zapríčinené skutočnosťou, že v treťom štvrťroku prebiehali
rekonštrukčné práce v budove MsKS, kedy bola zabezpečená rekonštrukcia núdzového
osvetlenia v celej budove MsKS ako aj výmena ističov. Z uvedeného dôvodu sa v budove
nemohli konať žiadne podujatia.
V príjmoch na položke tržby z vlastnej činnosti sú zahrnuté všetky príjmy z realizovaných
podujatí a programov ako aj z lepenia plagátov. V prvom polroku sa síce podarilo realizovať
všetky plánované podujatia, avšak niektoré boli i napriek aktívnej propagácii hlboko stratové
z dôvodu nízkeho počtu divákov ako napr. divadelné predstavenie v podaní DAB Nitra
„Búrlivá jar“. Za hodnotené obdobie sa konali hlavne také podujatia, z ktorých Mestské
kultúrne stredisko nemalo žiaden príjem, ako napr. Jókaiho dni, Majstrovský kurz
a Divadelný tábor.
položka 312 007
dotácia z rozpočtu mesta
plnenie na 100 %
Dotácia z rozpočtu mesta za rok 2016 poukázaná v súlade s .uznesením MsZ v plnej výške
vrátane účelovej dotácie.

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:
z toho bežné výdavky:
Kapitálové výdavky:

386.966,20 eur
371 466,20 eur
15.500,– eur

Čerpanie: bežné výdavky :
346 246,60 eur
Čerpanie: kapitálové výdavky : 14 432,72 eur

100%
96,25%
3,75%
čerpanie 93,21%
čerpanie 93,11%

Čerpanie výdavkov bolo podľa jednotlivých položiek rozpočtu nasledovné:
položky od 611 – 616
bežné výdavky na platy a mzdy
čerpanie 93,19%
Mzdové prostriedky boli čerpané na mzdy 15. stálych zamestnancov MsKS Komárno, z toho
2 zamestnanci sú zamestnaní na polovičný pracovný úväzok. Priemerný mesačný zárobok na l
zamestnanca predstavuje 657,28 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.
položky od 621 – 627 zákonné sociálne a zdravotné poistenie
čerpanie 93,59 %
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 tretí štvrťrok 2015.
položka 631 Cestovné náhrady
čerpanie na 90,47 %
Z uvedenej položky boli čerpané výdavky na cestovné náhrady zamestnancov MsKS na
školenia ako aj vedúcich súborov a vedúceho baletného krúžku, z ktorého má kultúrne
stredisko pravidelný príjem.
Položka 632 Energia, voda a komunikácia
čerpanie na 97,82%
Najvyššie čerpanie je na podpoložke 632 001 Energia, a to vo výške 99,46 %. Hlavným
dôvodom vyššieho čerpania bola skutočnosť, že v priebehu prvého štvrťroka 2016 bola zo
strany Magna, a.s. vystavená vyúčtovacia faktúra za plyn a elektrinu za rok 2015, pričom
celkový nedoplatok za plyn za všetky budovy v správe MsKS predstavoval 2.301,64 eura a za
elektrinu 885,46 eura., čo znamená, že celkový nedoplatok na energii za rok 2015
predstavoval 3.187,10 €. Úhrada nedoplatku bola realizovaná v l. štvrťroku 2016.
Položka 633 Materiál
čerpanie na 85,74%
V priebehu 3. štvrťrok boli realizované nevyhnutné materiálové nákupy zahrnuté v rozpočte
na rok 2016 pre prácu záujmovo-umeleckého úseku, technického a hospodárskeho oddelenia
MsKS, ako napr. čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby, materiál na opravu a

údržbu budov, nákup materiálu na prestavbu archívu a miestnosti upratovačiek, kde bola
zistená havária vodovodného systému, materiál na opravu schodov, nákup garniže do šatní,
nákup podlahovej krytiny na technické oddelenie, MsKS, farby na opravu kotolne a spojovací
materiál na opravu bočnej steny rampy MsKS, nákup materiálu na zabezpečenie
protipožiarnych uzáverov, nákup kľučiek a zámkov na výmenu z dôvodu zabezpečenia proti
krádežiam a iné.
položka 634
Dopravné
čerpanie na 97,38 %
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 53,91 %
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 vodovodného vedenia, čistenie vykurovacieho
zariadenia a čistenie komínov. V druhom štvrťroku bola prevedená oprava ochranného múru
šikmej rampy, ktorá sa používa na nakladanie a vykladanie kulís , nachádzajúce sa na
východnom krídle budovy MsKS Hradná č.1 ako aj zabezpečenie spoľahlivej bleskozvodovej
sústavy budovy kultúrneho domu Nová Stráž., nakoľko na základe revízie elektrických vedení
bez funkčného bleskozvodu budova KD Nová Stráž nemôže byť prevádzkovaná. V priebehu
2. štvrťroka bolo zabezpečené verejné obstarávanie na výmenu ističov v budove MsKS,
Hradná č. l, na rekonštrukciu núdzového osvetlenia podľa schváleného plánu na rok 2016, na
výmenu kotlov v kultúrnom dome Nová Stráž a v Dôstojníckom paplóne ako aj na výmenu
radiátorov v kultúrnom dome Kava . Pre víťazov jednotlivých zákaziek boli vydané
objednávky na prevedenie prác. Všetky vymenované zákazky boli realizované v treťom
štvrťroku 2016.
Položka 637
Služby
čerpanie na 83,35%
Čerpanie výdavkov na tejto položke zahŕňa hlavne výdavky na úhradu honorárov
hosťujúcich divadelných súborov, služby bezpečnostného a požiarneho technika, výdavky na
stravovanie zamestnancov, výdavky na tvorbu sociálneho fondu, výdavky na dane a poplatky,
výdavky pre autorský ochranný zväz SOZA. V treťom štvrťroku boli vyplatené honoráre pre
porotu a organizačný štáb Jókaiho dní ako aj lektorov Majstrovského kurzu. Koncom roka
2016 bola uzatvorená zmluva o operatívnom prenájme osobného motorového vozidla na štyri
roky so spoločnosťou Heloro s.r.o., na základe ktorej bola pre túto spoločnosť vyplatená
splátka na l hospodársky rok vo výške 4 511,94 eura.
Položka 717 Rekonštrukcia a modernizácia
Na základe uznesenia MZ č. 549/2016 bola pre MsKS schválená investičná dotácia na
rekonštrukciu plynového kotla v kultúrnom dome Nová Stráž, na rekonštrukciu
vykurovacieho systému v kultúrnom dome Kava ako aj na rekonštrukciu núdzového
osvetlenia v budove MsKS na ul. Hradnej č. l v celkovej výške 14.500,00 Eura. Kapitálové
výdavky boli čerpané v poslednom štvrťroku 2016. Rekonštrukcia vykurovacieho systému
v KD Kava a rekonštrukcia núdzového osvetlenia bola realizovaná v mesiaci október 2016 a
rekonštrukcia plynového kotla v kultúrnom dome Nová Stráž bola ukončená v mesiaci
november 2016.
Na kultúrnom dome Nová Stráž by bola potrebná aj výmena strešnej krytiny, a aj radiátory sú
v zlom technickom stave. MsKS navrhuje ich výmenu v roku 2017.

 Mestské kultúrne stredisko Komárno, Hradná č. l k 31.12.2016 vykonala nasledovné
kontroly pred odovzdaním výkazov:
l. Účet 355 PO bol odsúhlasený s účtom 355 obce
2. Kódy zdrojov 41,46,111 a 71 príjmy = kódom zdrojov 41,46,111 a 71 výdavky
3. Celkový rozpočet je vyrovnaný
4. ZS účtov 211,221 : 43.747,04 € + rozpočtové príjmy : +351 015,12 € – rozpočtové
výdavky : - 360 679,32 € = 34 082,84 € + prírastok na účte sociálneho fondu .+
994,03 = 35 076,87 =KZ účtov 211,221 35 076,87 eur.
5. PS súvahových účtov k 01. 01. 2016 = KZ súvahových účtov k 31.12. 2015
Rozdiel v bode 4 vznikol z dôvodu, že prírastok ani úbytok z účtu sociálneho fondu
sa nerozpočtuje , tvorba sociálneho fondu za rok 2016 predstavuje 1 213,23 € a čerpanie
sociálneho fondu predstavuje 219,20 € t.j. celkový rozdiel + 994,03 eura..
Rozdiel medzi vykázaným schodkom finančného hospodárenia za rok 2016 vo
výške – 9 664,20 € a výsledkom hospodárenia vo výške - 9 900,49 eura predstavuje
-236,29 eura. Uvedený rozdiel dvoch výsledkov vyplýva z dôvodu :
 zníženia materiálu na sklade o – 68,56 €
 zúčtovania vyšších pohľadávok do výnosov než bola prijatá úhrada za vystavené
faktúry, výška tohto rozdielu predstavuje + 2 117,73 eura
 zúčtovania vyšších účtovných odpisov než je zúčtovanie transferov z rozpočtu mesta
( rozdiel účtu 551 34 447,00 a účtu 692,698, 34 331,00 = - 116,00 eura
 zúčtovania transferov minulého roka Úrad práce - 1005,60 eura
 zúčtovania časového rozlíšenia aktíva + 287,50 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 - 2651,36 eura.

Časť IV.


Prehľad o majetku a zdrojoch krytia
k 31.12.2016

MsKS vykazuje k 31.12.2016 majetok v netto hodnote vo výške 1.075 557,74 eur,
v tom:
 neobežný majetok v netto hodnote: 1 031 433,70 EUR, z toho:
 budovy a stavby 1 004 647,04, 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 8 695,72 Eur
 pozemky 6.555,54 Eur
 umelecké diela a zbierky 11.535,40 Eur
Na základe objednávky bola v mesiaci október vykonaná rekonštrukcia núdzového
osvetlenia v budove MsKS na Ul. Hradnej. Obstarávacia hodnota budovy MsKS na Ul.
hradnej č. l bola zvýšená vo výške 7.000,00 Eur. V mesiaci október a november boli do
dlhodobého hmotného majetku zaradené aj nasledovné investície : vykurovací systém
v KD Kava v hodnote 3.331,12 Eur a plynový kotol v KD Nová Stráž v hodnote 4.101,60

Eura. Finančné prostriedky na zabezpečenie rekonštrukčných prác boli zabezpečené
z kapitálových príjmov od Mesta Komárno vo výške 14.432,72 Eur.
 obežný majetok:
39.918,84 eur, v tom: pohľadávky v menovitej hodnote
4.422,00 Eur. MsKS vo svojom účtovníctve k 31.12.2016 neeviduje žiadnu
nevymožiteľnú pohľadávku. U všetkých pohľadávok je predpoklad, že budú
uhradené do dohodnutej lehoty splatnosti. Všetky pohľadávky boli k 31.12.2016
odsúhlasené.
 Časové rozlíšenie spolu: 4 205,20 eur , z toho náklady budúcich období na
operatívny prenájom osobného vozidla, zaplatené v decembri 2016 na hospodársky
rok vopred 4 135,94 eura a príjmy budúcich období za vyúčtovaný preplatok
energetickej spoločnosti Magma, a.s. za rok 2016 vo výške 69,26 eura.
Zoznam pohľadávok a záväzkov k 31.12.2016 je súčasťou ročnej uzávierky.
Zdroje krytia majetku k 31.12.2016 predstavujú sumu 1 075 557,74 eur, v tom:
 - cudzie zdroje
27 528,93 €,
 - prostriedkov rozpočtového hospodárenia: 1 025.869,70 €
 - vlastné zdroje
22 159,11 €
 - časové rozlíšenie (VBO)
0,00 €
 Cudzie zdroje zahŕňajú krátkodobé záväzky vo výške 24 039,48 € a dlhodobé
záväzky zo sociálneho fondu vo výške 3 489,45 €. V krátkodobých záväzkoch sú
zahrnuté záväzky voči dodávateľom a nevyfakturované dodávky vo výške 5 670,84 €,
záväzky voči zamestnancom v sume 9 516,84 €, záväzky zo sociálneho, zdravotného
poistenia a daňové záväzky vo výške 8.851,80 €.
 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 1 025.869,70 EUR.
Zostatková hodnotu budov a pozemkov v správe MsKS predstavuje 1 031 433,70
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 1 031 433,70 Eura a zostatkovou hodnotou technického
zhodnotenia bufetu vo výške 5.680,00, Eura (5796,–-odpis 232,00=5 564,00) sa rovná
výške záväzkov na účte 355, t.j. 1 025 869,70 eur.
 Vo vlastných zdrojoch je zahrnutý zákonný rezervný fond vo výške 1.190,48 €,
výsledok hospodárenia minulých účtovných období vo výške 30.869,12 € ako aj
výsledok hospodárenia k 31.12.2016 v objeme – 9.900,49 €.
Všetky záväzky sú v lehote splatnosti. Zoznam záväzkov k 31.12.2016 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
Mestské kultúrne stredisko ako kultúrna inštitúcia sa vo svojej činnosti zamerala na
profesionálne a amatérske, spoločenské, umelecké a technické aktivity, na tradičnú miestnu
a regionálnu kultúru, kladúc dôraz na návrat ku kultúrnym tradíciám a záujmom širokej
verejnosti. V tomto období bola centrom kultúry mesta, kde sa sústreďovali všetky vekové
kategórie aktívne v kultúre a kde boli pod jednou strechou sústredené rôzne umelecké žánre:
folklór, spev, hudba, zborový spev, divadlo, ľudový a moderný tanec. Podujatia sa realizovali
v budovách, v priestoroch a v miestnostiach patriacich MsKS a tiež na voľných
priestranstvách, a to najmä v letných mesiacoch.
Mestské kultúrne stredisko je hlavným organizátorom tohoročného, už X. ročníka
Medzinárodnej speváckej súťaže Franza Lehára. Od začiatku roka prebiehala príprava
tohto ročníka v spolupráci s Operetným divadlom v Budapešti, ktoré je odborným
garantom a zároveň poskytne hudobný sprievod jednotlivým súťažiacim spevákom.
Galaprogram s účinkujúcimi víťazmi speváckej súťaže, bude prebiehať za réžie
Operetného divadla z Budapešti . Súťažiacich bude hodnotiť päťčlenná odborná porota.
Po dlhej príprave sa 29. júna uskutočnila tlačová beseda s novinármi za účasti
primátora Ing. László Stubendeka a umeleckého vedúceho a režiséra Budapeštianskeho
operetného divadla Miklós-Gábor Kerényiho.
Popri operete MsKS vzdalo hold i opere skvelým predstavením Verdiho La Traviaty
v podaní Komárňanského komorného orchestra a jeho hostí.
Úspešný bol priebeh ďalších významných podujatí MsKS: XV. ročník Jarného festivalu
komárňanských speváckych zborov VOX HUMANA, celoslovenská súťaž detských
divadelných súborov Podunajská jar, tradičné Komárňanské dni – 25. ročník, 53. ročník
Jókaiho dní – celoslovenský festival maďarských amatérskych a študentských
divadelných súborov a VIII. ročník Beliczayho medzinárodnej súťažnej prehliadky
v sólovej a v komornej hre. MsKS si pripomenulo svetový deň tanca baletným
predstavením z Győru a podporilo mimoriadne úspešné podujatia: Okresné kolo
Mihálya Tompu - súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy, Krajské kolo
celoslovenskej súťaže poézie a prózy a mestské slávnosti pri príležitosti výročia revolúcie
1948/49. Úspešná bola i aktivita fotoklubu Helios, ktorý formou výstav v meste, mimo
mesta a za hranicami nášho štátu približoval fotografiami každodenný život obyvateľov.
Prebiehali prípravy a realizácia na Letného divadelného mládežníckeho tábora, XIX.
ročníka Medzinárodných interpretačných kurzov komornej hudby a jesenných
organových koncertov.
V rámci mimoškolskej činnosti sa uskutočnili - vo forme stretnutí s odborníkmi - rôzne
prednášky o možnostiach riešenia osobných vzťahov, duševného a zdravotného rastu pre
obyvateľov mesta. Celý proces realizácie profesionálnych podujatí sa odohrával na základe
ponuky a dostupnosti programov s veľkým dôrazom na výsledky prieskumu záujmu širokej
verejnosti. Pozornosť bola venovaná i deťom v baletných kurzoch, v tanečných súboroch
v detskom klube Kolíska a v programoch zameraných na detského diváka. Baletný súbor
nacvičil baletné pásmo rozprávky Snehulienka, ktoré malo medzi divákmi veľký úspech.
Mestské kultúrne stredisko je zriaďovateľom takých kvalitných a hodnotných dlhoročne
činných súborov, zborov a krúžkov, ako je Komárňanský komorný orchester, ktorý toho roku

oslavuje 50. výročie svojho založenia, Miešané spevácke zbory Concordia, Gaudium, Zbor
veľkých a malých a Kantantína, folklórne súbory Dunaj, Dunajíček a Mamičky od Dunaja,
úspešné divadelné súbory Gimisz a slovenský súbor Schod, mládežnícky orchester cigánskej
ľudovej hudby Priateľstvo a fotoklub Helios. Pre verejnosť v kultúrnych domoch v Kave a v
Novej Stráži boli organizované kultúrno-spoločenské a športové podujatia, akcie pre deti pod
názvom Dom hier, pre dôchodcov posedenia pri príležitosti osláv a zábavné stretnutia.
Tohoročná jeseň bola v kultúre venovaná koncertom a výročiam. V septembri a v októbri
odzneli tri krásne organové koncerty pre vďačných návštevníkov komárňanských kostolov.
Oslavy 50. výročia Komárňanského komorného orchestra prebiehali pred plným publikom
v Dôstojníckom pavilóne s veľkým úspechom a aplauzom. Prebehla i ďalšia premiéra
divadelného súboru Veľký Gimisz s úspešným muzikálom skupiny Neoton. Predvianočné
a vianočné obdobie oslávili na verejnosti najmä spevácke zbory a orchestre MsKS na
adventných koncertoch.
A.1.1 25. KOMÁRŇANSKÉ DNI
Do 25. ročníka Komárňanských dní, ktoré prebiehali od 25. apríla do 1. mája, prispelo
Mestské kultúrne stredisko organizačne a tiež do programov, vystúpeniami vlastných
súborov. Programy KD boli oživené folklórom, vážnou hudbou, fotovýstavou, divadlom,
ktoré zároveň spestrili a doplnili jednotlivé podujatia KD. Súčasťou programov bolo Vínne
korzo, na ktorom hudbou, spevom a tancom vyplnilo pohodu komárňanskej verejnosti
a prítomných hostí, vystúpenie folklórnych súborov Dunaj, Dunajíček a Mamičky od Dunaja.
Milovníci vážnej hudby mali možnosť na opernom predstavení Komárňanského komorného
orchestra si pozrieť a vypočuť nádherné Verdiho dielo La Traviata.
A.1.2 53. ROČNÍK JÓKAIHO DNÍ
53. ročník Jókaiho dní trval od 13. až 19. júna. Boli oslovení všetci priaznivci a prívrženci
tohto festivalu, ktorí každoročne zdieľajú s nami priebeh a atmosféru tohto podujatia
a vyzvaní všetky súťažné súbory a jednotlivci. Maďarskí divadelní ochotníci z rôznych kútov
Slovenska a Maďarska sa stretli na pripravených javiskách, priestoroch a exteriéroch mesta
Komárna, aby sa ako nadšenci divadelného umenia stali súčasťou tohto veľkolepého
podujatia. Sprievodným programom podujatia boli odborné besedy a vystúpenia hosťujúcich
umeleckých súborov zo Slovenska aj Maďarska. Festival sa zavŕšil vyhlásením víťazov.
Zúčastnilo sa ho 12 súťažiacich súborov, z toho 9 študentských a 3 dospelé. Zo študentských
kolektívov boli 4 súbory z Komárna. Tohoročné Jókaiho dni malo 350 účastníkov, ktorí sa
počas celého festivalu podieľali na všetkých podujatiach v rámci JD. Bohatý bol aj program
Festivalového klubu, kde okrem troch hostí, ktorí prispeli do programu, bolo aj premiérové
predstavenie knihy Józsefa Kiss Pénteka.
Jeden z víťazov, súbor MsKS Gimisz, s Moliérovou divadelnou hrou Mizantrop za réžie
Andrása Ölveckého, získal Hlavnú cenu v študentskom pásme, Cenu za najlepší festivalový
herecký mužský výkon a Zvláštnu cenu za herecký výkon. Prehliadka JD, ktorá sa každoročne
uskutočňuje v Komárne od roku 1963, je venovaná pamiatke romantického spisovateľa, Móra
Jókaiho, ktorý sa narodil a tvoril v Komárne.
A.1.3 LETNÝ MLÁDEŽNÍCKY DIVADELNÝ TÁBOR
Obľúbenému divadelnému táboru v peknom prostredí pri Dunaji pre členov študentských
a mládežníckych amatérskych divadiel - budúcich amatérskych, možno i profesionálnych
aktivistov divadelného života – bola venovaná pozornosť a organizačná príprava zo strany
MsKS. Tento jedinečný tábor je intenzívny, netradičný v tejto oblasti, preto sa teší veľkému
záujmu všetkých od 14 roku, ktorých zaujíma divadelníctvo a réžia. V tohoročnom, ako
i v predchádzajúcich, prednášali na danú tému odborníci, prednášatelia, pohybujúci sa vo
svete divadla, filmu, herectva, réžie: režisér Miklós Tóth, pedagóg dramatického umenia
Csilla Szabó, herec a režisér Tamás Sereglei, rečový pedagóg Krista Hernádi, herec a pedagóg

javiskového pohybu Attila Matusek a hudobný pedagóg Áron Ádám Kovács. Prednášky boli
doplnené ukážkami so zapojením prítomných účastníkov. Výučbu absolvovalo 12 nadšencov
pre divadelné umenie. Tábor prebiehal od 29. júla do 7. augusta v Kravanoch nad Dunajom.
3. augusta - bolo predstavenie „Slnečnica“ v rámci letného tábora v podaní jednej zo skupiny
účastníkov a druhá skupina sa pripravovala s divadelnou hrou od Tasnádiho „Verejný
nepriateľ“.
A.1.4 XIX. r. MEDZINÁRODNÝCH INTERPRETAČNÝCH KURZOV
KOMORNEJ HRY
XIX. ročník majstrovských kurzov prebehol podľa plánu. Kurzy viedli lektori a korepetítor
podľa vytvorenej koncepcie na tento rok. Na základe rozsiahlej propagácie sa kurzov
zúčastnili naši a zahraniční poslucháči hudobných škôl, konzervatórií a tiež ich absolventi.
Umeleckým vedúcim kurzov bol už devätnásty rok František Török, rodák z Komárna.
Lektormi boli hudobné kapacity zo zahraničia, vyučujúci v Nemecku a na Slovensku. Do
kurzov sa prihlásili mladí hudobníci zo zahraničia: Japonska, Nemecka, Talianska, Maďarska
a zo Slovenska. Najväčší záujem bol o hru na klavír, priečnu flautu a husle. Majstrovské
kurzy prebiehali od 28. júla do 6. augusta a ukončili sa Klavírnym a Záverečným koncertom
venovaným komárňanskej verejnosti. Kurzov sa zúčastnilo 15 mladých hudobníkov. Lektormi
boli: František Török – husle, Zuzana Čižmarovičová – klavír, Marta Braunsteinerová – flauta
a korepetítorkou bola Alena Hučková. Kurzy prebiehali v štyroch jazykoch: v nemčine,
angličtine, v maďarčine a v slovenčine.
5. augusta – sa uskutočnil Klavírny koncert vo veľkej sále Oblastného podunajského múzea
6. augusta – účinkovali všetci absolventi kurzov v slávnostnej sále Dôstojníckeho pavilónu.
Ohlas majstrovských kurzov sa rozšíril ďaleko za hranicami Európy, nakoľko kurzy
absolvovala aj mladá klaviristka priamo z Tokia.
A.1.5 X. MEDZINÁRODNÁ OPERETNÁ SPEVÁCKA SÚŤAŽ FRANZA LEHÁRA
V tomto roku prebehol jubilejný X. ročník Medzinárodnej operetnej speváckej súťaže Franza
Lehára od 21. do 24. októbra, ktorý ako v predošlých rokoch čerpal z medzinárodného
výberu kvalitných speváckych talentov v operetnom žánri. Súťaž prebiehala pod záštitou
primátora mesta Komárna a s podporou Operetného divadla v Budapešti. Hlavnou
myšlienkou súťaže bolo spopularizovať operetný žáner, najmä medzi mladšou generáciou
spevákov a zároveň zábavnou formou podať komárňanskej verejnosti hudobné dedičstvo po
komárňanskom rodákovi Franzovi Lehárovi. Spevákov hodnotila šesťčlenná medzinárodná
porota z Petrohradu, Rumunska, Nemecka, Maďarska a zo Slovenska: Kerényi Gábor
Miklós, Dagmar Livorová, Yuri Schwarzkopf, Gyula Szép, Tünde Frankó a Yehonatan
Carmi. Zo 40 prihlásených uchádzačov, súťažiacich v národných kolách v Bratislave,
Budapešti, v Petrohrade , vo Varšave a v Kľuži sa komárňanského kola zúčastnilo 30
spevákov. Záverečný galaprogram prebiehal v Operetnom divadle v Budapešti.
A.2 FOTOKLUB HELIOS
predseda: Tivadar Nagy
Členovia klubu sa stretávali 2x mesačne, podľa vopred stanovených termínov.
Členovia boli zapojení do viacerých celoštátnych fotosúťaží. Uskutočnili sa nasledovné
podujatia:
29.- 31. januára – realizácia fotovýstavy Klubu Eger (Maďarsko)
16. februára - výstava umelca Zoltána Lőkösa a jeho žiakov
26. apríla – hosťovská fotovýstava v meste Graz
15. augusta – fotovýstava Tomáša Thora
17. septembra – jubilejná výstava Františka Holopa
23. októbra – repríza výstavy 42. ročníka umeleckej fotografie členov ZSF
24. októbra – 40. členská výstava fotoklubu Helios

A.3 FOLKLÓRNE SÚBORY
A.3.1 DFS DUNAJÍČEK
vedúci a choreograf: Ľudovít Gallovich
nacvičujú: 2 x týždenne, počet členov: 13
Folklórny súbor Dunajíček v tomto období nacvičil tance Trenčín a Výchoslovenský čárdáš.
Naďalej úzko spolupracoval s FS Dunaj a ŽFS Mamičky, ktoré nacvičili tanec Karičky.
Pripravovali sa na vystúpenie na obecných slávnostiach v okolí a účinkovali na
Komárňanských dňoch:
28. apríla – vystupovali na Vínnej ulici v Komárne
29. apríla – účasť na Folklórnom festivale stredných škôl v Komárne
1. júla – vystúpili na folklórnom festivale v Dulovciach
16. júla – boli pozvaní na dedinské slávnosti do Iže
29. júla – sa zúčastnili Národných matičných slávností v Komárne
30. júla – účinkovali na dedinských oslavách v Olovároch
17. septembra – účinkovali na IV. Medovom festivale konanom v Športovej hale v Komárne
10. decembra – vystúpili v rámci adventných podujatí na Nádvorí Európy v pestrom
programe pre komárňanskú verejnosť
A.3.2 FS DUNAJ, FS MAMIČKY OD DUNAJA
vedúci: Ľudovít Gallovich
počet členov: 17 – tanečníci, hudobníci, speváci, nacvičujú 2x týždenne.
Súbor Dunaj bol zlúčený s členkami tanečnej a speváckej skupiny Mamičky od Dunaja,
s ktorými nacvičoval spoločný program na Komárňanské dni a tohoročné plánované folklórne
festivaly.
28. apríla – vystupovali na Vínnej ulici
29. apríla – účasť na Folklórnom festivale stredných škôl
1. júla –
vystúpili na folklórnom festivale v Dulovciach
16. júla – boli pozvaní na dedinské slávnosti do Iže
29. júla – sa zúčastnili Národných matičných slávností v Komárne
30. júla – účinkovali na dedinských oslavách v Olovároch
17. septembra – účinkovali na IV. Medovom festivale konanom v Športovej hale
10. decembra – vystúpili v rámci adventných podujatí na Nádvorí Európy v pestrom
programe pre komárňanskú verejnosť.
A.4 SPEVÁCKE ZBORY
A.4.1 MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR CONCORDIA
vedúci: István Stubendek
nácviky 1x týždenne, počet členov: 45
Patrí medzi najúspešnejšie a najaktívnejšie zbory MsKS. Jeho predchodcom bol spevokol
„Komáromi Dalegyesület“, ktorý bol založený v roku 1863. Je viacnásobným držiteľom
titulu Zlaté pásmo. Tradične vystupoval na rôznych medzinárodných a domácich festivaloch.
Zbor od svojho založenia pracuje pod vedením dirigenta Istvána Stubendeka. Umelecká
úroveň zboru stúpa vďaka náročnejším predsavzatiam a bohatému repertoáru
pozostávajúcemu z maďarskej zborovej hudby. Ich repertoár tvoria zborové klasické piesne,
piesne z minulých storočí, ale aj piesne zo súčasnosti. Zúčastnili sa:
23. januára
- vystúpenie na Dňoch maďarskej kultúry v Oblastnom podunajskom múzeu
15. marca
- vystupovali na Námestí generála Klapku pri príležitosti
pamätných slávností revolúcie 1848/49
21. mája
- vystúpenia pri slávnostnom odhalení sochy sv. Štefana v meste Bad DeutschAltenburg
4. júna
- vystúpenia v Budapešti pri príležitosti 45. výročia založenia Speváckeho
zboru Szécsényiho štátnej knižnice

20. augusta - vystúpenie pri kladení vencov pri soche sv. Štefana
24. septembra - vystúpenie pri odhalení pamätnej tabule venovanej pamiatke vysťahovaných
1.-4. októbra - koncertné turné v Nemecku, vo Weissenfelse
6. októbra
- vystúpenie na Nám. gen. Klapku pri príl. pamätných osláv revolúcie 1848/49
17. októbra - vystúpenie na pamätnej slávnosti pri príležitosti 60. výročia revolúcie 1956
v Podunajskom múzeu.
23. októbra - vystúpenie v Komárome pri príležitosti pamätných osláv 60. výročia revolúcie
1956
5. novembra - slávnostný koncert pri príležitosti životných jubileí skladateľov Németh
Samorinszky Istvána, Lajosa Rajtera a Jenő Szíjjártó-a v budove Slovenského
rozhlasu.
19. novembra – bol spevácky zbor ocenený cenou Harmónia vo Veľkých Kapušanoch.
29. novembra – vystúpenie na slávnostnom koncerte Základnej umeleckej školy v Komárne
v Podunajskom múzeu pri príležitosti 260. Výročia narodenia W.A. Mozarta
18. decembra- vystúpenie na adventnom koncerte v kostole reformovanej cirkvi v Komárome.
A.4.2 MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR GAUDIUM
vedúci: Lajos Stirber
nacvičujú 2x týždenne, počet členov: 35
Zbor bol založený v roku 2002 z bývalých žiakov, ktorí boli toho času členmi speváckych
zborov na Základnej škole Móra Jókaiho. Ako nadšenci pre zborový spev sa rozhodli
nezanechať spoločný spev, preto založili nový zbor, teraz už z dospelých jedincov. Odvtedy
úspešne účinkujú a vypĺňajú kultúrne podujatia mesta a okolia. Zameriavajú sa prevažne na
piesne maďarských skladateľov, ale repertoár doplňujú aj svetoznámymi hudobnými dielami,
prepracovanými na zborový spev. Zbor sa zúčastnil XV. ročníka Jarného festivalu
komárňanských speváckych zborov Vox Humana. Vystúpil:
23. januára
- Dni maďarskej kultúry v Podunajskom múzeu
20. marca
- v Podunajskom múzeu pri príležitosti odovzdávania Ceny Jókaiho
9. apríla
- v Komárome pri príležitosti Pamiatky deportovaných
16. apríla
- na Jarnom festivale speváckych zborov VOX HUMANA
29. mája
- na Festivale Alžbetinho mosta
10. december - zbor vystupoval v Žiranoch
12. december – adventný koncert v Komárome
16. decembra - adventný koncert
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 a nácviku svojho repertoáru na okresnú súťaž detských speváckych
zborov Deti deťom, ktorú boli pozvaní. Zbor patrí medzi krúžky s najväčším počtom členov.
Školský rok 2016/17 začali opäť s pravidelnými nácvikmi.
Účinkovali:
13. apríla - na Okresnej súťaži speváckych zborov Deti deťom, kde získali strieborné pásmo
16. apríla - na Jarnom festivale speváckych zborov VOX HUMANA
7. júna
- na Slávnostnom programe ZŠ Móra Jókaiho
16. decembra – adventný koncert veľkého a malého zboru
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. Repertoár zboru je bohatý na piesne slovenských autorov, tiež na sakrálne
a svetské skladby od známych hudobných skladateľov. Na pravidelných nácvikoch si
pripravovali nový repertoár vhodný na vystúpenia a na účasť na súťažiach v zborovom speve.
16. apríla - účinkovali na Jarnom festivale speváckych zborov VOX HUMANA
16. decembra – adventný koncert
A.5
HUDOBNÉ SÚBORY
A.5.1 KOMÁRŇANSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER
dirigent: Szabolcs Medveczky, tajomník: Rudolf Harmat
počet členov: 18, nacvičujú 2 x mesačne
Orchester si v tomto roku pripomína 50. výročie svojho založenia. Pripravoval na tohoročné
októbrové oslavy koncertným vystúpením. Orchester nacvičil dramaturgicky pestrý repertoár
z diel svetovej tvorby. Má za sebou koncertovanie s významnými dielami slávnych
hudobných skladateľov medzi ktoré patria aj opery: Haydnov Lekárnik, ktorý mal premiéru
minulý rok. Nacvičil Verdiho operu La Traviata, ktorá patrí medzi jeho najznámejšie a s
ktorou sa predstavili na 25. ročníku Komárňanských dní. Operu dirigoval zaslúžilý umelec
Ádám Medveczky, laureát Kossúthovej ceny. Orchester úspešne spolupracoval s komorným
orchestrom Brigetio z Komáromu, s ktorým nadviazali spoluprácu už pred mnohými rokmi.
23. januára - vystupovali v Podunajskom múzeu na Dňoch maďarskej kultúry
28. apríla – koncert v rámci KD v Komárome
29. apríla – vystúpili s Verdiho operou La Traviata v rámci Komárňanských dní
30. apríla – koncert na omši v Komárome v kostole Jézus Szíve
4. júna – koncert v kostole v Tomášove
27. augusta – v rámci Tvorivej dielne uskutočnili hudobnú súťaž pre mladé talenty
8. októbra – koncert pri príležitosti 50. výročia založenia Komárňanského komorného
orchestra
19. decembra – Vianočný koncert Komárňanského komorného orchestra v Dôst. pavilóne
A.5.2 MLÁDEŽNÍCKY SÚBOR CIGÁNSKEJ ĽUDOVEJ HUDBY PRIATEĽSTVO
umelecký vedúci: József Kovács
počet členov: 16, nacvičujú 1x týždenne
Súbor, zostavený z mladých hudobníkov, doplňuje a oživuje programy mesta. Členstvo tvoria
hudobné talenty, ktoré vedúci a dirigent súboru všestranne podporuje. V súčasnej dobe bola
výučba zameraná na jednotlivcov, sólistov a nováčikov orchestra. Na nácvikoch vypomáha v
hre na hudobných nástrojoch všestranný hudobník, klavirista, cimbalista a huslista Tibor
Bertók, ktorý v poslednom období veľkou mierou prispel k výchove najmladších hudobníkov
a ktorý je zároveň jeho dlhoročným členom. V súbore bolo vychovaných mnoho detských
a mládežníckych hudobníkov, ktorí sa v súčasnosti zoskupili do komorného orchestra
cigánskej ľudovej hudby. Koncom roka bol realizovaný nábor do súboru a zaúčanie nových
členov na jednotlivých hudobných nástrojoch.
29. mája – sa zúčastnili Festivalu Alžbetinho mosta v Komárne
A.6 TANEČNÉ SÚBORY
A.6.1 JUNIOR
vedúca: Bronislava Bočáneková
počet členov: 11, nacvičujú 2x týždenne
Súbor, pozostávajúci z pohybovo nadaných dievčat, sa pripravoval na pravidelných nácvikoch
na účasť na súťažiach v moderných tancoch. Nacvičili tance typu: hip - hop, akrobatické
tance, jazz dance, show dance a break dance. Tanečný súbor zožal veľké úspechy, pretože
v tomto období získali na tanečných súťažiach dve zlaté, dve bronzové medaily a dve prvé
a jedno štvrté miesto. Súbor patrí medzi veľmi úspešné neprofesionálne súbory tohto druhu na
Slovensku. V treťom štvrťroku sa pripravovali na tohoročné jesenné súťaže na Slovensku.

- sa zúčastnili 20. ročníka Festivalu pohybových skladieb, kde získali
zlatú medailu v kategórii senior so skladbou Flying
20. marca - Festival pohybových skladieb – bronzová medaila za skladbu pod
názvom: Madhouse, kategórii senior
7. mája
- na tanečnej súťaži Saltare Orbis získali 1. miesto
15. mája - sa zúčastnili súťaže moderných tancov Pribinov pohár, kde získali 1. a 4. miesto
4. júna
- na 20. roč. Festivalu pohybových skladieb získali zlatú a bronzovú medailu.
26. novembra – účasť na tanečnej súťaži „O pohár akadémie tanca“ v Nitre, kde získali 1.
v kategórii senior a 4. miesto v kategórii scénických tancov
20. marca

A.6.2 KURZ DETSKÉHO BALETU CLASSICA
baletmajster: Elek Tibor Zsolt
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 45 členov v troch
skupinách. Nacvičili rozprávku Snehulienka, prepracovanú na balet. Premiéra sa uskutočnila
24. júna pri plnom hľadisku Mestského kultúrneho strediska. Choreografiu Snehulienka
prispôsobil na mieru súboru Classica jeho baletmajster, choreograf a lektor Elek Tibor Zsolt.
Školský rok 2016/17 začal baletný súbor s novým elánom a s novou choreografiou.
Nacvičili baletnú rozprávku Zimný sen s najmenšími členmi súboru, ktorej premiéra sa
uskutočnila 14. decembra t.r.
A.7 DIVADELNÉ SÚBORY
A.7.1 ŠTUDENTSKÝ DIVADELNÝ SÚBOR GIMISZ
Študentský divadelný súbor Gimisz bol založený v roku 1993 ako spoločný súbor MsKS
a Gymnázia Hansa Selyeho v Komárne. V tomto roku sa odohrala aj prvá premiéra súboru
pod názvom „Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról“. Nasledovné roky až po dnes
nacvičil súbor prevažne muzikál, alebo hudobnú komédiu, s ktorou sa predstavil doma
i v zahraničí. Vedúca pracuje s dvomi vekovými kategóriami študentov gymnázia.
A.7.2 STREDNÝ GIMISZ
vedúci súboru a režisér: Monika Csengelová
počet členov: 42, nacvičujú 1x týždenne
Súbor pripravil na 53. ročník Jókaiho dní s prepracovanú Moliérovu komornú divadelnú hru
pod názvom: Mizantrop. Je to parafráza Homérovho eposu Odysea podľa románu Jamesa
Joycea.
3. júna – komorné predstavenie divadelnej hry Mizantrop
15. júna – účasť na festivale Jókaiho dní s komornou hrou Mizantrop, kde získal
Hlavnú cenu v študentskom pásme, Cenu za najlepší festivalový herecký mužský
výkon a Zvláštnu cenu za herecký výkon.
V treťom štvrťroku sa členovia na stretnutiach súboru venovali nácviku divadelnej rečovej
techniky. Od začiatku školského roku 2016/2017 pripravujú novú inscenáciu z diela
súčasného maďarského dramatika Lackfi Jánosa Hambipipőke pod vedením Moniky
Csengelovej. Premiéra je naplánovaná na máj 2017.
A.7.3 VEĽKÝ GIMISZ
vedúca súboru: Monika Csengelová
Počet členov: 22, nacvičujú 1x týždenne
S úspešnou divadelnou hrou pod názvom: Luskáčik a Myší kráľ, pod skvelým vedením
a réžie talentovanej Moniky Csengelovej, sa pripravovali na realizáciu matiné a zároveň
uskutočnili predstavenia:
28. januára – divadelné predstavenie: Luskáčik a Myší kráľ, 2 vystúpenia pre ZŠ

Veková kategória členov súboru je od 18 do 19 rokov, štvrtý ročník gymnázia.
V školskom roku 2016/2017 súbor predviedol premiéru muzikálu Neoton „Szép nyári nap Krásny letný deň“.
2. decembra - generálka muzikálu pre študentov Gymnázia Hansa Selyeho
2. decembra – premiéra muzikálu pre verejnosť
10. decembra – vystúpenie s muzikálom na stužkovej slávnosti Gymnázia Hansa Selyeho
A.7.4 MALÝ GIMISZ
Vedúca: Monika Csengelová
Počet členov 19, nacvičujú 1 x týždenne
Veková kategória členov je od 11 do 14 rokov (I. až IV. ročník osemročného gymnázia).
V školskom roku 2016/2017 nacvičujú dramatizovanú rozprávku „Kocúr v čižmách“,ktorého
premiéru plánujú na máj 2017.
A.7.5 SLOVENSKÝ DIVADELNÝ SÚBOR SCHOD
vedúca súboru: Mária Krasková
počet členov: 8
Za réžie Simony Nyitraiovej, nacvičili divadelnú hru: „Kaviareň Hanka“ o smiešnosmutných stránkach života a rôznych ženských rozmaroch, ktorej repríza bola: 1. marca.
V tomto období sa pripravovali na realizáciu predstavenia pre deti pod názvom „Tri
prasiatka trochu inak“, ktorej premiéru uskutočnia začiatkom roku 2017. S divadelnou hrou
Kaviareň Hanka účinkovali:
20. marca - ako hostia – na Prehliadke amatérskych divadiel v Nitre
26. apríla - na tohoročných Komárňanských dňoch
28. mája - sa predstavili verejnosti v Kolárove
5. decembra – s divadelnou hrou „Tri prasiatka trochu inak“ uskutočnili generálku
B. OBLASŤ MIMOŠKOLSKEJ VÝCHOVY
Mimoškolská výchova bola zameraná na rozvoj duševnej, telesnej a vzdelanostnej kultúry
našich obyvateľov formou cvičení a prednášok a to nielen pre dospelých, ale aj pre deti.
Prednášky pre deti sa odohrávali vo voľnej prírode. Viedli ich odborníci na danú tému.
Prednášky pre dospelých boli zamerané okrem iného aj na lunárny kalendár, ktorý vysvetľuje
každodenný vplyv Mesiaca na ľudí. Na prednáškach boli poskytované poslucháčom
praktické rady podľa aktuálnych mesačných fáz.
4. apríla sa uskutočnila pre MŠ Ul. mieru – ekologická výuka v prírode.
B.1.1 KLUBY
11. januára - Čo nám pripravil rok 2016 – prednáška
13. , 20., 25., 27. januára - Tajči kurz
25. januára - Zdravie podľa lunárneho kalendára - prednáška
3., 10., 17., 24. februára - Tajči kurz
8. februára - Život podľa lunárneho kalendára - prednáška
22. februára - Domácnosť v rytme Luny - prednáška
2., 16., 23., 30. marca - Tajči kurz
7. marca
- Magické vtáčie pierka - prednáška
21. marca - Mágia jarného slnovratu- prednáška
6., 13., 20.,27. apríla – Tajči kurz
4., 11., 18., 25., mája – Tajči kurz
1., 8., 15., 22., 29. júna – Tajči kurz
7., 14., 21. a 28. septembra – Tajči kurz
5., 12., 19. a 26. októbra – Tajči kurz
2., 9., 16. , 23. a 30. novembra – Tajči kurz
7., 14., a 21. decembra – Tajči kurz

B.1.2 RINGATÓ – KOLÍSKA
vedúca: Mgr. Süll Kinga, každý štvrtok dve stretnutia
Klub navštevujú deti vo veku od 3,5 mesiaca do 5 rokov. Spoločná kolektívna práca detí
s rodičmi pomáha prispôsobovať sa a upútavať pozornosť na aktivitu v spoločnosti tvoriacej
rovnakú vekovú kategóriu. Pod vedením lektorky sa zoznamovali s detskými riekankami a
rozprávkami. V dvoch skupinách sa spoločne zaoberali s obľúbenými činnosťami: výučbou
spevu a pohybu so zapojením prítomných rodičov. Činnosť prebiehala každý štvrtok o 9.00 a
10.15 hod. v budove MsKS. Na stretnutiach detí sa novou formou hudobného a prednesového
prejavu učili deti k samostatnosti a k nadväzovaniu vzájomných kontaktov s ostatnými deťmi.
Hudbou a tancom deti vyjadrovali rôzne pohyby vyskytujúce sa v prírode. Klubu sa
zúčastňuje priemerne 10-12 detí na stretnutí. Obľúbené stretnutia malých s rodičmi
a s lektorkou pokračovalo až do konca roka. Tieto mimoriadne milé stretnutia najmenších sa
niesli v duchu spievaniek a detských veršov.
C. KULTÚRNY DOM KAVA
Zodpovedná vedúca: Terézia Mujzerová
Priestory kultúrneho domu boli k dispozícii najmä pre občanov obce Kava na realizáciu
kultúrno-spoločenských podujatí.
V kultúrnom dome v Kave, ktorý je stánok pre všetky kultúrne vyžitia a niektoré športy,
prebiehala vopred naplánovaná pohybová, hudobná, remeselnícka a divadelná činnosť, ktorá
sa počas celého roka opakovala:
prebiehala nasledovná pravidelná činnosť:
Január: týždenne v utorok - štvrtok - od 17.00 do 19.00 hod. - stolný tenis pre mládež
Február: týždenne v utorok - štvrtok - od 17.00 do 19.00 hod. - stolný tenis pre mládež
Marec: týždenne v utorok - štvrtok - od 17.00 do 19.00 hod. - stolný tenis pre mládež
5. marca – voľby
17. marca – Slávnosť dôchodcov od 13.00 do 17. 00 hod.
Apríl: týždenne v utorok - štvrtok - od 17.00 do 19.00 hod. - stolný tenis pre mládež
Máj: týždenne v utorok - štvrtok - od 17.00 do 19.00 hod. - stolný tenis pre mládež
Jún: týždenne v utorok - štvrtok - od 17.00 do 19.00 hod. - stolný tenis pre mládež
týždenne v utorok a vo štvrtok – od 17.00 do 19.00 hod. - stolný tenis pre mládež
týždenne v utorok a vo štvrtok – od 17.00 do 19.00 hod. - stolný tenis pre mládež
14. júna – stretnutie jubilantov – Klub dôchodcov od 12 .00 do 17.00 hod.
Júl: týždenne v utorok a vo štvrtok – od 17.00 do 19.00 hod. - stolný tenis pre mládež
August: týždenne v utorok a vo štvrtok – od 17.00 do 19.00 hod. - stolný tenis pre mládež
Od 9. augusta do konca septembra prebiehala rekonštrukcia kultúrneho domu.
Koniec roka sa niesol v znamení zábavy pre mladých i starších v kultúrno-spoločenských
programoch: v novembri sa konal populárny Poľovnícky bál, pre verejnosť obce Kava a jej
okoliu sa uskutočnilo hudobno-zábavné predstavenie súboru z Marcelovej a pozornosť bola
venovaná aj staršej generácii v decembrovom programe pre dôchodcov.
D. KULTÚRNY DOM NOVÁ STRÁŽ
Zodpovedná vedúca: Julianna Bedecsová
V kultúrnom prebiehala vopred naplánovaná pohybová, hudobná, remeselnícka a divadelná
činnosť, ktorá sa počas celého roka opakovala:
Týždenne:
pondelok - utorok:
- aerobic žien
streda- sobota:
- skúška DS ÉS?! - Színház
piatok:
- skúška hudobnej skupiny
Mesačne:
raz za mesiac:
- klub mladých remeselníkov
Ostatné aktivity:

- remeselnícky program „Piatkové obšmietanie sa“
- Fašiangový ples TJ Dynamo Nová Stráž
- vnútorná a vonkajšia rekonštrukcia KD
- upratovanie po rekonštrukcii
- Dom hier počas Veľkej noci
- Vystúpenie Gézu Benkő-Veľké (Česko)slovenské ticho
- slávnostný program pri príležitosti Dňa poézie
- vystúpenie Tamása Bernátha na Deň matiek
- Dom hier pri príležitosti Dňa detí
- Festival Ekhős-szekér – vystúpenie súborov zo Sedmohradska – Rugófalva, z Reci, z Nány,
z Maďarska – Pápa, Budapešť a Partička: Tamás Gál a Szilvia Kiss
-vystúpenie Divadla ÉS?! v dedine HOMOKBÖDÖGE (MR) na festivale Bödögei Komédiák
-vystúpenie divadla És?! v obci Márkó (MR)
-oslavy Mikuláša pre deti
- koniec roka bol v znamení výročných schôdzí: Csemadok a Občianskeho združenia És?!
E. SPOLOČENSKÝ ŽIVOT

MsKS bolo organizátorom nasledovných podujatí:
Dátum
Názov
Návštevnosť
28. januára - Div. súb. Gimisz: Luskáčik a Myší kráľ, 2 vystúpenia pre ZŠ
1000
19. februára - koncert Sándora Révésza (Maďarsko)
450
20. februára - koncert spev. zboru Gaudium pri príl. odovzdania Jókaiho ceny
140
25. februára- Radošinské naivné divadlo: Zmiešaná štvorhra
310
5. marca Koncert pri príležitosti 135. výročia Bélu Bartóka:
80
„Hudba národa“ Tomáš Šelc (SK), Zuzana Kohoutová (CZ),
Jutta Bokor (HU), Gabriela Gyökér (HU)
7. marca ZENEDE – „HUDBA PRÍDE K VÁM“
350
dve predstavenia pre Základné školy
10. marca - Divadelné predstavenie A. Bagara Nitra „Búrlivá jar“
280
13. marca - Slávnostný program venovaný výročiu revolúcie 1848/1849
600
14. marca - Okresná súťaž „Tompa Mihály“ v recitácii
250
18. marca - Prednáška Pétera Müllera (Maďarsko)
350
5. apríla - Cestou necestou – zábavný program Miroslava Donutila
310
16. apríla - Jarný festival speváckych zborov Vox Humana
210
26. apríla - Svetový deň tanca – Baletné predstavenie z Győru
450
27. apríla - OZ Teátrum – Detské predstavenie: Rozprávka o bohatom tovarišovi
a chudobnom sluhovi
600
28. apríla - Vínne korzo: Program folklórnych súborov Dunaj, Dunajíček a
150
Mamičky od Dunaja
29. apríla - Operné predstavenie Verdiho: La Traviaty v podaní Komárňanského
komorného orchestra
450
3. mája - Okresné výberové kolo detských divadelných súborov Podunajská jar 340
6. mája - Komorné divadelné predstavenie Moliérov: Mizantrop v podaní
Divadelného súboru Stredný Gimisz
80
24. júna - Baletné predstavenie Snehulienka, v podaní baletného súboru Classica 603
5. augusta - Klavírny koncert absolventov XIX. Medzinárodných interpretačných
95
kurzov komornej hry v Oblastnom podunajskom múzeu
6. augusta - Záverečný koncert absolventov XIX. Medzinárodných interpretačných 82
kurzov komornej hry v Dôstojníckom pavilóne
8. októbra – koncert pri príležitosti 50. výročia založenia Kom. komor. orchestra
98
23. októbra - Operetný galaprogram
228
26. októbra - Bagolykisasszony mesélye – bábkové divadlo pre deti
1100

28. novembra-Tri letušky v Paríži – komédia
480
2. decembra – premiéra muzikálu Szép nyári nap v podaní div. súboru Veľký Gimisz 250
14.decembra- detský baletný súbor Classica –Zimný sen
43
MsKS bolo spoluorganizátorom nasledovných podujatí:
12. januára - Zábavný program Strany maďarskej koalície
16. januára - IV. Lehárov ples ( Občianske združenie Franza Lehára)
16. február - „Zbierka zákonov elektronicky“ prezentácia v maďarskej reči (OZ Pro Civis)
27. februára- Divadelné predstavenie Benkő Géza - premiéra Soóky László: „A nagy (Cseh) Szlovákiai Magyar csönd“
28. februára- Podujatie strany HÍD – Most – zábavný program
4. marca - Slávnostný program pri príležitosti Dňa žien „Ami örök, a nő“
(OZ F. Lehár)
15. marca - Kladenie vencov pri soche gen. Klapku pri príl. výročia revolúcie
1.-30.apríla – Komárňanské Fotospektrum 2016 – súťažná výstava neprofesionálnej
fototvorby
13. apríla - Deti deťom, okresná súťaž speváckych zborov
19. apríla - Prijatie najlepších športovcov Komárna
6. mája Mládež spieva – Krajská súťaž speváckych zborov
7. mája 15 rokov „Na javisku, ktoré znamenajú svet“ – jubilejný program:
10. výročie OZ Teátrum
10. mája - Prednáška Pavla Hiraxa Baričáka – Šlabikár šťastia
2. júna
- Slávnostný program ZŠ Ul. práce
7. júna
- Slávnostný program ZŠ Móra Jókaiho
8. júna
- Slávnostný program ZŠ Ul. Komenského
13. – 19. júna - 53. ročník Jókaiho dní
3. júla
- Edda musical
8. -20. júla - Komárňanské leto 2016:
8. júla Vystúpenie skupiny Retroller z Maďarska na Nádvorí Európy
9. júla Program Praliné Menház - cukráreň – Zoltán Kollár
9. júla Program Gabriel Jonáš a priatelia, Hanka Gregušová - Nádvorie DP
15. júla Program DJ Dilemma Jazz Funk Set – Nádvorie DP
22. júla Program Szvcsek Anita – Nádvorie DP
23. júla Program Ruky hore – Slávik Éva – Nádvorie Európy
Program pre deti na nádvorí Európy
Program Tompeti a jeho priatelia – Nádvorie Európy
30. júla Program pre deti na Nádvorí Európy
29. – 30. júla Program hudobných skupín pri Váhu
29. – 30. júla Národné matičné slávnosti v Komárne
5. augusta Program A.V.E. na Nádvorí DP
6. augusta Program Bálint Gájer a DJ Dilemma na Nádvorí DP
12. augusta - Program R. Čerňanský na Nádvorí Európy
13. augusta - Program Praliné – Zoltán Kollár – cukráreň Menház
- NU THANG PROJECT - vystúpenie hud. skupiny na Nádvorí DP
19. augusta – Program DJ Ricardo - Nádvorie DP
26. augusta - Program módnej prehliadky Timea Fashion
- Videoprojekcia DJ Benes – Nádvorie DP
15.-17. sept. - Komárňanské vínne korzo
18. septembra - Komárňanské organové koncerty – Király Csaba
24. septembra - Dobročinný koncert na podporu Domova Timotheus
2. októbra
- Komárňanské organové koncerty – Witold Zalewski – Poľsko
6. októbra
- pamätný deň umučených pri Arade

13. októbra - koncert Zorán
16. októbra - Komárňanské organové koncerty – Imre Szabó – Slovensko
8. novembra - prednáška Dr. Bagdy Emőke
17. novembra – večerný program Virágeső
18. novembra – KO BOS Maraton
18.-20. novembra – 5. Festival Fonograf: koncert Lajkó Félix, Šanzónový večer, Sebestyén
M. Márta
21. novembra – koncert Presser Gábor – Rúzsa Magdi
22. novembra – detský program „Fíha, tralala...“
26. novembra – slávnostný program pri príležitosti folklórnej skupiny Garabonciás z MR
30. novembra – 30. Výročie založenia ZŠ na Ul. rozmarínovej
12. decembra – dobročinný program „Kantha Dóra“
12. decembra – Gospel musical
15. decembra – priamy prenos STV 2 z koncertu: „Advent Slovensko“
16. decembra – Adventný koncert speváckych zborov
V Komárne, dňa 02. februára 2017
Vypracovala: Ing. Marta Szoboszlaiová
Anna Vargová
riaditeľka MsKS

