VYHODNOTENIE HOSPODÁRENIA A ČINNOSTI

Mestského kultúrneho strediska
Komárno k 31.12.2017
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Časť I. Všeobecná časť

Mestské kultúrne stredisko (ďalej len „MsKS“) 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.
IČO: 00059994
DIČ: 2021017691
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, Hradná č. 1, Komárno
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.
MsKS aj v roku 2017 vynakladala svoje finančné prostriedky na základe schváleného
rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet Mestského kultúrneho strediska Komárno na rok 2017 bol schválený uznesením č.
1130/2017 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 26. januára 2017
vo výške 366.025,- eur, z toho príspevok mesta na bežné výdavky v čiastke 230.000,– eur
a účelová dotácia vo výške 20.000,-- eur.

Časť II.


Rozbor výsledku hospodárenia
k 31.12.2017

Mestské kultúrne stredisko, ako príspevková organizácia mesta Komárno, vykazuje zo
svojho účtovníctva svoj výsledok hospodárenia z rozdielu výnosov a nákladov zúčtovaných
do 31.12.2017. Plán tvorí syntetický prehľad nákladových a výnosových účtov podľa
jednotlivých stredísk a sumár centrálne za celé MsKS.
Plnenie výnosov a nákladov
Suma
% plnenia
Plán výnosov a nákladov
Celkové výnosy k 31.12.2017
Celkové náklady k 31.12.2017
Hospodársky výsledok: zisk

422 282,00 eur
420 245,82 eur
410 543,03 eur
+ 9 702,79 EUR

100%
99,52
97,22

Plán tvorí syntetický prehľad nákladových a výnosových účtov podľa jednotlivých stredísk a
sumár centrálne za celé MsKS. Schválený plán a skutočný stav čerpania jednotlivých položiek
znázorňuje nasledovná tabuľka:
Tabuľka 1 Vyhodnotenie plnenia rozpočtu nákladov a výnosov k 31.12.2017
Názov
R. Rozpočet
Plnenie
2017
31.12.2017
%
Výnosy
spolu
1
422282,00 420245,82
99,52
v tom tržby za služby
2
100425
94956,76 94,55
v tom ostatné tržby
3
321857
325289,06 101,07
Náklady spolu
4
422282
410543,03 97,22
v tom výrobná spotreba
5
78100
74072,69 94,84
z toho spotreba materiálu (501)
6
35600
29922,62 84,05
z toho spotreba energie (502,503)
7
42500
44150,07 103,88
v tom služby
8
93860
93020,96 99,11
z toho oprava a údržba (511)
9
30910
30515,79 98,72
cestovné (512)
10
4450
4399,71
98,87
náklady na reprezentáciu (513)
11
1500
1322,79
88,19
ostatné služby (518)
12
57000
56782,67 99,62
v tom osobné náklady
13
208512
200928,59 96,36
z toho mzdové (521)
14
144075
143109,89 99,33
náklady na sociálne poist.(524)
15
51000
45005,04 88,25
sociálne náklady (527+528)
16
13437
12813,66 95,36
v tom dane a poplatky (53)
17
1000
802,58
80,26
v tom odpisy (55)
18
35545
36560
102,86
v tom ostatné fin.náklady, poist.majetku
19
5265
5158,21
97,97
v tom splatná daň z príjmov
20
0
0
0
0
+9702,79
0,00

Z uvedeného prehľadu o plnení nákladov a výnosov za rok 2017 vplýva, že čerpanie
nákladov bolo, okrem čerpania troch nákladových položiek, v súlade so chváleným plánom na
rok 2017. Vyššie čerpanie nákladov bolo na nákladovej položke spotreba energie, z dôvodu,
že spotreby elektriny a plynu bola vplyvom nepriaznivého zimného počasia vyššie, než bol
predpokladaný plán. Ďalšie prečerpanie nákladov sa javí na nákladovej odpisy dlhodobého
majetku z dôvodu, že za hodnotené obdobie bolo zo schválenej investičnej účelovej dotácie
z rozpočtu mesta nakúpené technické zariadenie, a to zvuková a svetelná technika, ako aj
divadelná technika, z ktorého sa už aj za rok 2017 uplatnil odpis.
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 snažilo o žánrovú pestrosť pre všetky
vekové kategórie. Zoznam uskutočnených podujatí za rok 2017 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.
Vďaka bohatej kultúrnej činnosti za rok 2017 sa podarilo plniť príjmy z vlastnej činnosti na
94,55%, čo je oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu vyššie o 23,51 % Eura.
Celkové výnosy z vlastnej činnosti predstavujú

94 956,76 EUR

Vo výnosoch z vlastnej činnosti sú zahrnuté výnosy za rôzne profesionálne umelecké
predstavenia ako napr. vystúpenie Radošinského naivného divadla, divadelná hra Klamstvo
a Cigáni idú do neba, hudobné predstavenie MR Csiribiri pre deti, operetné predstavenia,
organové koncerty , výnosy z amatérskych vystúpení súborov, ktoré boli založené Mestským
kultúrnym strediskom ako napr. vystúpenia GIMISZ s hrou pre deti „ Kocúr v čižmách“ a
„Abigél“, vystúpenia baletnej školy Classica s hrou „Zimný sen“ atď.
Koncom roka 2017 boli zahájené klubové koncerty pod názvom „Kedvenceid másképp“,
ktoré sú podporené nadáciou NKA. Klubový koncert pod názvom „Szűcsinger“ bol
realizovaný v decembri 2017 s úspechom v Dôstojníckom pavilóne a bude pokračovať aj
v roku 2018. O tieto klubové koncerty sa javí záujem zo strane obecenstva, hlavne aj mladých
ľudí.
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 2017 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 31.12.2017 predstavuje 1912,-- EUR. Okrem
toho MsKS získalo aj príspevok na uchádzača o zamestnanie z ÚPSVaR v celkovej výške
5 499,85 Eur. Na Medzinárodný majstrovský kurz získalo transfer z VÚC vo výške 1700,–
Eur. V rámci grantového systému nadácie „Nemzeti Kulturális Alap“ Maďarsko bola na
základe žiadosti MsKS Komárno schválená dotácia na 54. výročie Jókaiho dní vo výške
1 871,80 EUR (600000 HUF) a na usporiadanie Letného divadelného tábora vo výške
2 517,76 EUR (800000 HUF) .
Mestské kultúrne stredisko v roku 2017 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
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
94 956,76
14 124,78
8,43
0
265.600,00
1 700,00
36 060,00
7 411,85

V priebehu hodnoteného obdobia boli celkové vynaložené náklady výške 410 543,03
EUR, čo je čerpanie na 97,22 %, t.j. úmerne k výnosom sledovaného obdobia nasledovne:
a) spotrebované nákupy predstavovali spolu 74.072,69 EUR, t.j. čerpanie na 94,84 %.,
v tom: - spotreba materiálu, ktorá zahŕňa náklady na kancelárske potreby, čistiace potreby,
odbornú literatúru, technický materiál, pohonné hmoty do služobného vozidla, materiál na
opravu propagačných panelov, materiál na opravu sprchovacích kútov v šatniach pre hercov,
zárubňa dverí na javisku, nákup plechu a ďalšieho materiálu na opravu schodov vo veľkej sále
MsKS, nákup radiátorov a ventilov do zrkadlovej sály, nákup vysokotlakového čističa
a kancelárskeho nábytku. odstránenie nedostatkov, zistených revíznymi technikmi, nákup
žiaroviek a neónov, nákup pracovného ošatenia a rôznych náhradných súčiastok pre technické
oddelenie. Čerpanie nákladov na spotrebu materiálu predstavuje 84,05 %.
- spotreba energie spolu 44 150,07 EUR, čo je čerpanie na 103,88 % za všetky objekty
spravované MsKS. Táto čiastka zahŕňa : spotrebu elektriny: 14 167,30 EUR, ktorá bola oproti
predchádzajúcemu účtovnému obdobiu vyššia o 298,97 eura, spotrebu plynu 27 807,67 EUR,
ktorá bola oproti minulému obdobiu vyššia o 1 609,07 Eur a spotrebu vody vo výške 2 175,10
EUR, ktorá bola vyššia o 126,12 eura ako za predchádzajúci rok.
b) náklady na služby predstavovali spolu 93 020,96 EUR, t.j. čerpanie na 99,11 %., v tom:
- opravy a udržiavanie 30 515,79 EUR, čerpanie týchto nákladov je oproti
predchádzajúcemu účtovnému obdobiu vyššie o 14 129,10 Eur. Tieto náklady zahŕňajú
opravy a udržiavanie budov v správe MsKS, najvyššiu položku tvoria náklady na odstránenie
havarijného stavu vodovodného potrubia na prízemí budovy MsKS, Hradná l vo výške
17 761,20, ďalšie náklady na opravu a údržbu predstavovali náklady na opravu plynového
kotla v MsKS, výmena expanznej nádrže v kultúrnom dome Nová Stráž, prerábka
sprchovacích kútov a výmena potrubí v šatniach pre hercov, oprava schodov v hľadisku
MsKS, Hradná l, výmena radiátorov v zrkadlovej sále, elektroinštalačné práce, kontrola
a oprava hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov, výmena toaliet v kultúrnom dome
Kava. V predmetných nákladoch sú zahrnuté kontrola a servis 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 54. výročia Jókaiho dní a Majstrovského kurzu
4 399,71 EUR,
- náklady na reprezentáciu 1 322,79 EUR,
-ostatné služby spolu 56 782,67, 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 37 295,33
EUR ako aj náklady na operatívny prenájom služobného vozidla vo výške 4511,94 eura.
c) osobné náklady predstavovali spolu 200 928,59 EUR, t.j. čerpanie na 96,36 %., v tom:
- mzdové náklady 143 109,89, náklady na zákonné sociálne a zdravotné poistenie 45 005,04
EUR a zákonné sociálne náklady 12 813,66 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 atď.
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 802,58 EUR, t.j. čerpanie na 80,26 %., v tom:
- poplatky za komunálny odpad pre mesto Komárno 571,87 EUR, poplatok za
znečisťovanie ovzdušia 6,55 EUR a koncesionársky poplatok za RTVS 224,16 EUR.
e) odpisy dlhodobého majetku k 31.12.2017 predstavujú 36 560,00 EUR, t.j. plnenie na
102,86%. Výpočet odpisov je uvedený v tabuľke „Inventúrny súpis dlhodobého nehmotného
a dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2017“, 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 5 158,21 EUR, t.j. čerpanie na 97,97 %., v tom:
- bankové poplatky 2 546,17 a poistenie majetku v správe MsKS 2.612,04 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

29 922,62
44 150,07
0
30 515,79
4 399,71
1.322,79
56 782,67
143 109,89
45 005,04
12 813,66
802,58
36 560,00
0,00
5 158,21
0,00

94 956,76
420 245,82
0,00
420 245,82

MsKS ako 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 22,60 %, t.j. menej
ako 50%.
Na základe výsledkov výkazu ziskov a strát zostaveného k 31.12.2017 vykazuje Mestské
kultúrne stredisko negatívny výsledok, zisk vo výške + 9 702,79,49 eura.
Vykázaný výsledok hospodárenia za rok 2016 bol vo výške – 9 900,49 €.
Mestské zastupiteľstvo dňa 25.5.2017 prijalo uznesenie číslo 1306/2017, ktorým schválilo
vysporiadanie hospodárenia za rok 2016 nasledovne:
a) vysporiadanie záporného výsledku hospodárenia z rezervného fondu vo výške –
1190,48 eur v súlade s § 25 zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
b) vysporiadanie záporného výsledku hospodárenia z kladného výsledku hospodárenia
z hlavnej činnosti najneskôr v nasledujúcich dvoch rokoch po roku, v ktorom bola
strata vykázaná vo výške – 8710,01 eur v súlade s § 19 ods. 3ň písm. c) Zásad
nakladania s finančnými prostriedkami mesta Komárno schválené Mestským
zastupiteľstvom v Komárne dňa 3.10.2013 uznesením č. 1268/2013.
MsKS na základe uvedeného uznesenia Mestského zastupiteľstva podáva návrh na
vysporiadanie výsledku hospodárenie za rok 2017 nasledovne:
Mestské kultúrne stredisko navrhuje rozdelenie hospodárskeho výsledku Mestského
kultúrneho strediska vo výške + 9 702,79 EUR nasledovne:
- vysporiadanie záporného výsledku hospodárenia za rok 2016 vo výške - 8 710,01 EUR ,
v súlade s § 19 ods. 3), písm. c) Zásad nakladania s finančnými prostriedkami mesta
Komárno, schválené Mestským zastupiteľstvom v Komárne dňa 3. októbra 2013 uznesením č.
1268/2013
- o rozdiel vo výške + 992,78 EUR navýšiť rezervný fond v súlade s § 25 ods. 6 zákona č.
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

Časť III.


Hodnotenie finančného hospodárenia
za rok 2017 – plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu

Na základe schváleného Programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2017-2019
uznesením č. 1130/2017 a 1131/2017 zo dňa 26.01.2017 bol pre rok 2017 v rozpočte MsKS
schválený príspevok mesta na bežné výdavky v čiastke 230.000,– eur a účelová dotácia vo
výške 20.000,-- eur.
Uvedeným uznesením bol schválený rozpočet Mestského kultúrneho strediska Komárno na
rok 2017 nasledovne: - bežné príjmy : 366 025,-- eur, kapitálové príjmy 15.000,-- eur, príjmy
spolu 381 025,-- eur, - bežné výdavky: 366 025,-- eur, kapitálové výdavky 15 000,00 eur,
výdavky spolu 381 025,-- eur.

Na základe uvedeného bol vykonaný rozpis rozpočtu MsKS.
Na základe žiadosti MsKS Mestské zastupiteľstvo uznesením číslo 1190/2017 dňa 08.
marca 2017 schválilo zmenu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Komárno na rok 2017,
a to zvýšenie bežných výdavkov na opravu havarijného stavu vodovodného potrubia vo výške
15.600,00 eur. Aj táto zmena bola premietnutá do rozpočtu MsKS na rok 2017.
Ďalšia zmena rozpočtu MsKS na rok 2017 bola schválená uznesením číslo 1421/2017 dňa
5.októbra 2017, ktorým bol navýšený kapitálový finančný príspevok vo výške 1.587,00 € na
realizáciu projektu „ Zníženie energetickej náročnosti budovy MsKS“
Na základe Rozpočtového opatrenia č. 99/2017, vydaného Mestom Komárno pod číslom
781/465/OSM/2018 bolo podľa §14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
v znení neskorších predpisov pri dosiahnutí vyšších príjmov na rok 2017 vykonaná zmena
Rozpočtu MsKS na rok 2017 - povolené prekročenie výdavkov na položke 600 – 13 701,41
eur na položke 717 02 – rekonštrukcia a modernizácia suma 335 092,00 eura služby
o 10 416,20 eur. Uvedená zmena bola zapracovaná do upraveného rozpočtu za rok 2016.
Pôvodný rozpočet:
Príjmy celom:

381 025,– eur, z toho:
z toho - príspevok mesta na bežné výdavky
- účelová dotácia
- transfery z iných zdrojov
- bežné príjmy z vlastnej činnosti
- kapitálové príjmy
Výdavky celkom:
381 025,– eur
- bežný rozpočet
366 025 – eur,
-kapitálový rozpočet
15 000,-- eur
Upravený rozpočet:
príjmy
764 105,28 eur z toho - príspevok mesta na bežné výdavky
- účelová dotácia
- transfery z iných zdrojov
- bežné príjmy z vlastnej činnosti
- kapitálové príjmy
výdavky 764 105,28 EUR

-

bežné výdavky
kapitálové výdavky

230.000,– eur
20.000,– eur
0
116.025,– eur
15.000,– eur

245.600,00 eur
20.000,00 eur
13 701,41 eur
116.025,00 eur
368 778,87 eur
395 326,41 eur
368 778,87 eur

Plnenie príjmov a výdavkov k 31.12.2017 bolo nasledovné:
Celkové príjmy k 31.12.2017..........................
754 821,95 eur
Celkové výdavky k 31.12..2017 ....................... 533 672,97 eur
Rozdiel príjmov a výdavkov ....................... + 221 148,98 eur
Presun príjmov z MK SR na
rekonštrukciu krovu Nová pevnosť do roku 2018
- 220 000,00 eur
Čistý výsledok finančného hospodárenia:

+ 1 148,98 eur

Plnenie rozpočtu príjmov

Plnenie príjmov rozpočtu za rok 2017 bolo nasledovné:754 821,95 EUR 98,79%
z toho:
Bežný rozpočet:
- príspevok mesta
250 000,00 EUR
- transfery z mim. zdrojov
13 701,41 EUR
- príjmy z vlast. činnosti
116 025,00 EUR

250.000,00 EUR
13 701,41 EUR
106 741,67 EUR

Kapitálový rozpočet :
Príjmy :
368 778,87 EUR
Skutočnosť: 368 778,87 EUR
Výdavky:
368 778,87EUR
Skutočnosť: 148 778,87 EUR
Celkové plnenie príjmov rozpočtu za rok 2017 bolo na 98,79%

Plnenie príjmov podľa jednotlivých položiek rozpočtu:
položka 212 003
za prenájom
plnenie na 97,92%
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 priebehu roka 2017 bol Mestským zastupiteľstvom schválený prenájom
nebytových priestorov na poschodí prednej časti Dôstojníckeho pavilónu, žiaľ záujemca
o prenájom po schválení odstúpil od svojho zámeru prenajať uvedené nebytové priestory.
položka 242
z vkladov
plnenie na 33,72 %
Rozpočet na tejto položke bol postavený na základe prepočtov, pri ktorých sa vychádzalo
z reálnej úrokovej miery komerčných bánk za rok 2016, avšak začiatkom roka došlo opäť k
poklesu úrokovej sadzby.
položka 223 001
tržby z vlastnej činnosti
plnenie na 89,04 %
Skutočné príjmy z vlastnej činnosti za rok 2017 boli vo výške 69 454,04 eura. Napriek tomu,
že boli realizované všetky plánované podujatia plnenie príjmov je o 8 545,96 eura nižšie
oproti schválenému rozpočtu. Za hodnotené obdobie sa konali aj také podujatia, z ktorých
Mestské kultúrne stredisko nemalo žiaden príjem, ako napr. Jókaiho dni, Majstrovský kurz
a Divadelný tábor. V príjmoch na položke tržby z vlastnej činnosti sú zahrnuté všetky príjmy
z realizovaných podujatí a programov ako aj z lepenia plagátov.
položka 312 007
dotácia z rozpočtu mesta
plnenie na 100 % 265 600,00 €
položka 322 005
kapitálové transfery mesta
plnenie na 100 %
33 687,00 €
Dotácia z rozpočtu mesta za rok 2017 bola poukázaná v súlade s uzneseniami MZ č.
1130/2017, 1131/2017 a 1190/2017, ktorým Mestské zastupiteľstvo Komárno schválilo
rozpočet MsKS pre rok 2017.
položka 322 001
dotácia z MK SR
plnenie na 100 % 220 000,00 €
položka 322 002

dotácia z Envirofondu plnenie na 100 %

115 091,87 €

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:

764 105,28 eur
395 326,41 eur
368 778,87 eur

Čerpanie: bežné výdavky :
384 894,09 eur
Čerpanie: kapitálové výdavky 148 778,88 eur
Spolu skutočnosť:
533 672,97 eur

100%
51,74%
48,26%
čerpanie 72,12 %
čerpanie 27,88%

Čerpanie výdavkov bolo podľa jednotlivých položiek rozpočtu nasledovné:
položky od 611 – 616
bežné výdavky na platy a mzdy
čerpanie 90,71%
Mzdové prostriedky boli čerpané na mzdy 15. stálych zamestnancov MsKS Komárno, z toho
2 zamestnanci sú zamestnaní na polovičný pracovný úväzok. 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 95,2 %
Čerpanie zákonného sociálneho a zdravotného poistenia bolo vypočítané zo mzdových
nákladov v súlade s platnými právnymi predpismi a ich čerpanie je úmerné.
položka 631 Cestovné náhrady
čerpanie na 88,11 %
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 118,14%
Najvyššie čerpanie je na podpoložke 632 001 Energia, a to vo výške 123,09 %. Hlavným
dôvodom vyššieho čerpania bola skutočnosť, že v priebehu prvého štvrťroka 2017 bola zo
strany dodávateľov energií vystavená vyúčtovacia faktúra za plyn a elektrinu za rok 2016,
pričom celkový nedoplatok za plyn, elektrinu a vodu za všetky budovy v správe MsKS
predstavoval nedoplatok vo výške 4.130,17 eura.
Položka 633 Materiál
čerpanie na 95,71%
V priebehu 3. štvrťrok boli realizované nevyhnutné materiálové nákupy zahrnuté v rozpočte
na rok 2017 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, nákup materiálu na opravu schodov vo veľkej sále
MsKS, na opravu schodišťa a schodov v budove na ul. Hradnej č. l, radiátory a spojovací
materiál na výmenu v zrkadlovej sále atď.
položka 634
Dopravné
čerpanie na 97,28 %
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.
položka 635
Rutinná a štandardná údržba
čerpanie na 90,72 %
Z uvedenej položky boli čerpané výdavky súvisiace s odstránením nedostatkov, uvedených
v revíznych správach, súvisiacich s bezpečnou prevádzkou budov v správe MsKS. Okrem

iného sú tu zahrnuté výdavky na odstránenie havarijného stavu vodovodného potrubia na
prízemí MsKS vo výške 17 760,-- eura, ďalej vo výdavkoch na tejto položke je zahrnutá
čiastka za vyčistenie kotlov a výmenu ventilátora ako aj za elektroinštalačné práce a čistenie
komínov. V druhom štvrťroku bola prevedená aj oprava sprchovacích kabín v šatniach pre
hercov na 1. poschodí budovy MsKS a v druhom polroku bola realizovaná oprava schodov
vo veľkej sále MsKS a oprava kopírovacieho stroja.
V budove kultúrneho dom Nová Stráž, ktorá sa nachádza na Hlavnej ulici a v priestoroch
ktorej sídli aj pošta, nemá vyhovujúce sociálne zariadenie, z uvedeného dôvodu by bolo
naliehavé zabezpečiť vhodné sociálne zariadenie čím skôr. Na tejto budove je schátralá aj
strešná krytina, počas väčších dažďov dochádza k zatekaniu a v tomto kultúrnom dome sú aj
radiátory v zlom technickom stave. Finančné prostriedky na odstránenie týchto nedostatkov
MsKS nemá.
Príjem z prenájmu nebytových priestorov pre poštu činí štvrťročne 550,-- eura, pričom
náklady na energiu (plyn, voda, elektrina) za túto budovu predstavujú viac ako 800,-- eura.
Okrem toho MsKS hradí aj náklady na kultúrnu pracovníčku a kuriča počas vykurovacieho
obdobia, ako aj čistiace a hygienické potreby, drobný spotrebný materiál na opravu a údržbu
budovy a nájomné za mobilné sociálne zariadenie počas väčších podujatí, konaných
v kultúrnom dome Nová Stráž.
Položka 637
Služby
čerpanie na 98,81%
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 2 hospodársky rok vo výške 4 511,94 eura.
Položka 716, 713, 717 Kapitálové výdavky
 Na realizáciu Projektu: „ Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MsKS, Hradná č.
1 Mestské zastupiteľstvo uznesením číslo 1131/2017 a uznesením číslo 1421/2017
schválilo 16.587,-- Eura a z Environmentálneho fondu MsKS získalo 115 091,87 Eura.
Za obdobie 3. štvrťroka bola z tejto čiastky hradená okrem prípravy projektovej
dokumentácie vo výške 5.218,80 Eura aj čiastka na zabezpečenie verejného obstarávania
vo výške 1.000,-- Eura. Projekt : „ Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MsKS bol
úspešne realizovaný v mesiaci november 2017, v rámci ktorého boli vymenené všetky
okná a vonkajšie dvere na hliníkové. Celková výška vynaložených prostriedkov na projekt
predstavoval 131 678,88 Eura.
 Na obnovu technického zariadenia Mestské zastupiteľstvo uznesením číslo 1345/2017
dňa 29. júna 2017 schválilo 17.100 Eura. Uvedená čiastka bola použitá na nákup
zvukovej a svetelnej techniky v hodnote 9 890,11 eura a na vyhotovenie a montáž nového
horizontu v Dôstojníckom pavilóne a vo veľkej sále MsKS hodnote 7 209,89 eura.
 Na rekonštrukciu krovu a strechy Kasárenskej budovy v Novej pevnosti v Komárne
– II. etapa, časť A a C bola zo strany Ministerstva kultúry SR schválená investičná
dotácia vo výške 550.000,00. Z uvedenej čiastky MK SR dňom 20.12.2017 poukázala na
účet MsKS 220.000,00 Eur. Nakoľko realizácia projektu začne až vo februári 2018
víťazným dodávateľom DARTON,s.r.o., žiadne finančné prostriedky z tejto položky
neboli čerpané. Pre MsKS bude potrebné zabezpečiť aj ďalšie finančné prostriedky
z rozpočtu Mesta, a to na výdavky na spolufinancovanie a na nevyhnutné výdavky
spojené s realizáciou tohto projektu.

Kontrola finančného okruhu:
 Mestské kultúrne stredisko Komárno, Hradná č. l k 31.12.2017 vykonala nasledovné
kontroly pred odovzdaním výkazov:
l. Účet 355 PO bol odsúhlasený s účtom 355 obce
2. Kódy zdrojov 41,11H, 111 a 71 príjmy = kódom zdrojov 41,11H,111 a 71
výdavky
3. Celkový rozpočet je vyrovnaný
4. ZS účtov 211,221 : 35 076,87 € + rozpočtové príjmy : +754821,95 € – rozpočtové
výdavky : - 533 672,97 € = 256.225,85 € + prírastok na účte sociálneho fondu .+
801,93 = 257 027,78 =KZ účtov 211,221 257 027,78 eur.
5. PS súvahových účtov k 01.01. 2017 = KZ súvahových účtov k 31.12. 2016
Rozdiel v bode 4 vznikol z dôvodu, že prírastok ani úbytok z účtu sociálneho fondu
sa nerozpočtuje , tvorba sociálneho fondu za rok 2017 predstavuje 1 593,19 € a čerpanie
sociálneho fondu predstavuje 791,26 € t.j. celkový rozdiel + 801,93 eura..
Rozdiel medzi vykázaným schodkom finančného hospodárenia za rok 2017 vo
výške + 221 148,98 € a výsledkom hospodárenia vo výške + 9 702,79 eura predstavuje
-211 446,19 eura. Uvedený rozdiel dvoch výsledkov vyplýva z dôvodu :
 zníženia materiálu na sklade o – 185,74 €
 prijatý, nevyúčtovaný transfer z MK SR na rekonštrukciu Pevnosti - 220 000,00 €
 zúčtovania nižších pohľadávok do výnosov než bola prijatá úhrada za vystavené
faktúry, výška tohto rozdielu predstavuje – 1772,00 eura
 zúčtovania vyšších účtovných odpisov než je zúčtovanie transferov z rozpočtu mesta
( rozdiel účtu 551 36.560,00 a účtu 692,694, 36.444,00 = - 115,99 eura
 zúčtovania časového rozlíšenia aktíva + 9 853,22 eura
 zúčtovania časového rozlíšenia pasíva do VBO vo výške - 400 eura
 do nákladov bola zúčtovaná nižšia suma, než výška skutočných úhrad za záväzky, tento
rozdiel predstavuje + 1.174,32 eura.

Časť IV.


Prehľad o majetku a zdrojoch krytia
k 31.12.2017

MsKS vykazuje k 31.12.2017 majetok v netto hodnote vo výške 1.417623,01 eur,
v tom:
 neobežný majetok v netto hodnote: 1 143 652,58 EUR, z toho:
 budovy a stavby 1.103.245,92, 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 22 315,72 Eur
 pozemky 6.555,54 Eur
 umelecké diela a zbierky 11.535,40 Eur
Hodnota budovy MsKS na Ul. Hradnej bola v mesiaci november 2017 zvýšená
o výdavky na „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsKS vo výške 131.678,88 eura.
V druhom polroku 2017 boli do dlhodobého hmotného majetku zaradené aj nasledovné
investície : zvuková a svetelná technika v hodnote 9 890,11 Eur a nový horizont v DP
a vo veľkej sále MsKS v hodnote 7 209,89 Eura. Finančné prostriedky na zabezpečenie

investičných dodávok boli zabezpečené z kapitálových príjmov od Mesta Komárno vo
výške 33 .687 Eur a z Environmentálneho fondu vo výške 115 091,87 Eura.
Z investičného majetku bolo vyradené predané služobné vozidlo, neopraviteľné
zariadenia a to videokamera a elektrický ohrievač v ZC 0.
 obežný majetok:
259 912,01 eur, v tom: pohľadávky v menovitej
hodnote 2 650,00 Eur. MsKS vo svojom účtovníctve k 31.12.2017 neeviduje žiadnu
nevymožiteľnú pohľadávku. U všetkých pohľadávok je predpoklad, že budú
uhradené do dohodnutej lehoty splatnosti. Všetky pohľadávky boli k 31.12.2017
odsúhlasené. V obežnom majetku vo finančných prostriedkoch je zahrnutý aj
transfer z MKSR vo výške 220 000,00 Eur, ktorý bol prijatý v decembri 2017 na
účet MsKS, ale bude použitý v roku 2018.
 Časové rozlíšenie spolu: 14.058,42 eur , z toho náklady budúcich období na
operatívny prenájom osobného vozidla 4 135,94 eura a poistenie za budovy ,
zaplatené v decembri 2017 na hospodársky rok vopred a príjmy budúcich období
za vyúčtovaný preplatok energetickej spoločnosti SPP, a.s. za rok 2017 vo výške
8.004,76 eura.
Zoznam pohľadávok a záväzkov k 31.12.2017 je súčasťou ročnej uzávierky.
Zdroje krytia majetku k 31.12.2017 predstavujú sumu 1.417.623,01 eur, v tom:
 - cudzie zdroje
27 156,54 €,
 - nevyúčtovaný transfer z MK SR
220 000,00 €
 - zúčtovanie kap. transferu z rozpočtu obce: 1 023.496,70 €
 - vlastné zdroje
31 861,90 €
 - časové rozlíšenie (VBO)
115 107,87 €
 Cudzie zdroje zahŕňajú krátkodobé záväzky vo výške 22 865,16 € a dlhodobé
záväzky zo sociálneho fondu vo výške 4 291,38 €. V krátkodobých záväzkoch sú
zahrnuté záväzky voči dodávateľom a nevyfakturované dodávky vo výške 4 857,22 €,
záväzky voči zamestnancom v sume 11 090,53 €, záväzky zo sociálneho, zdravotného
poistenia a daňové záväzky vo výške 6 917,41 €.
 Zdroje krytia prostriedkov rozpočtového hospodárenia sú v účtovníctve vykázané na
účte 355 – Zúčtovanie transferov z rozpočtu obce a na účte 384 06 – VBO Zúčtovanie
transferu z Environmentálneho fondu a vyjadrujú prijatý kapitálový transfer od
zriaďovateľa a z Environmentálneho fondu, ktorý sa postupne zúčtuje do výnosov
v prospech účtu 692 a 694 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 je v objeme 1 023 496,70 EUR a na účte
384 006 je vo výške 114 707,87 €, t.j. spolu 1 138 204,57 €. Zostatková hodnotu
budov a pozemkov v správe MsKS predstavuje 1 143 652,58 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 5.448,01, Eura (5796,01 odpis 348,00=5448,00) sa
rovná výške záväzkov na účte 355, t.j. 1 143 652,58 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 31.12.2017 v objeme – 9.900,49 €.
Všetky záväzky sú v lehote splatnosti. Zoznam záväzkov k 31.12.2017 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 2017


A. Oblasť záujmovo-umeleckej činnosti
A.1 Všeobecná časť
Mestské kultúrne stredisko ako kultúrna inštitúcia bola zriadená za účelom vytvárania
podmienok pre rozvoj kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích potrieb
obyvateľstva. Jej poslaním je sprostredkovať kultúrne hodnoty a spoločenské vyžitie na báze
profesionálnych a amatérskych umeleckých telies a prispieť k organizovaniu kľúčových
celomestských kultúrnych podujatí. Jedným z cieľov MsKS je aj podpora rozvoja miestnej
tvorby, tradícií a vzdelávania v oblasti kultúry so zameraním na profesionálne a amatérske,
spoločenské, umelecké a technické aktivity, na tradičnú miestnu a regionálnu kultúru. V
MsKS sú sústredené rôzne umelecké žánre: folklór, spev, hudba, zborový spev, divadlo,
ľudový, moderný tanec a balet. MsKS si v tomto roku pripomínalo 15. výročie založenia
Miešaného speváckeho zboru Gaudium, ktorý si pripomenul tiež 110. výročie narodenia
vynikajúceho hudobného skladateľa a dirigenta, komárňanského rodáka, Viktora
Schmidta. Miešaný spevácky zbor Concordia prispel viacerými slávnostnými koncertmi
do osláv pri príležitosti 135. výročia narodenia a 50. výročia úmrtia Zoltána Kodálya,
Ženský komorný zbor Kantantína oslávil v tomto roku 20. výročie svojho založenia
a v letných mesiacoch bol realizovaný už XX. ročník Medzinárodných interpretačných
kurzov komornej hry. Počas jarných mesiacov sme boli spoluorganizátormi 26. ročníka
Komárňanských dní, 54. ročníka Jókaiho dní – celoslovenského festivalu maďarských
amatérskych a študentských
divadelných súborov a IX. ročníka Beliczayho
medzinárodnej súťažnej prehliadky v sólovej a komornej hre. MsKS podporilo
mimoriadne úspešné podujatia: Okresné kolo Mihálya Tompu - súťaže v umeleckom
prednese poézie a prózy, kde súbor Stredný GIMISZ účinkoval s lyrickým pásmom na
Celoslovenskej súťaži Mihálya Tompu v Rimavskej Sobote. Súbor moderného tanca
Junior Club získal na súťažiach 1. miesto a strieborné pásmo. Ako každoročne MsKS
prispelo do mestských slávností pri príležitosti výročia revolúcie 1948/49. Úspešná bola i
aktivita fotoklubu Helios, ktorý sa pripravoval na 39. členskú výstavu. Pozornosť bola
venovaná deťom v baletných kurzoch, v tanečných súboroch, v detskom klube Kolíska Ringató, v súťaži detských speváckych zborov pod názvom Deti deťom a v profesionálnych
a amatérskych divadelných programoch venovaných detskému divákovi. Mestské kultúrne
stredisko je zriaďovateľom takých kvalitných a hodnotných dlhoročne činných súborov,
zborov a krúžkov, ako je Komárňanský komorný orchester, miešané spevácke zbory
Concordia a Gaudium, Zbor veľkých a malých a ženský komorný zbor 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 a špeciálne pre deti boli
organizované podujatia pod názvom Dom hier.
A.1.1 26. KOMÁRŇANSKÉ DNI
Do 26. ročníka Komárňanských dní, ktoré prebiehali od 26. 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 si mali možnosť na koncertoch miešaného speváckeho zboru
Concordia vypočuť nádherné diela Zoltána Kodálya z príležitosti 135. výročia narodenia a 50.
výročia úmrtia velikána maďarskej chórovej hudby.
A.1.2 54. ROČNÍK JÓKAIHO DNÍ
54. ročník Jókaiho dní trval od 14. až 18. júna. 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 11 súťažiacich súborov, z toho 9 študentských a 2 dospelé. Zo študentských
kolektívov boli 3 súbory z Komárna. Tohoročné Jókaiho dni malo 250 účastníkov, ktorí sa
počas celého festivalu podieľali na všetkých podujatiach v rámci JD. Bohatý bol aj program
Festivalového klubu a hosťujúcich súborov, z ktorého jedna bola celosvetová premiéra, a to
dielo Lászlóa Soókyho Príbeh istej zabíjačky. 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 – sa bude MsKS venovať i v tohoročných letných mesiacoch.
A.1.4 XX. r. MEDZINÁRODNÝCH INTERPRETAČNÝCH KURZOV
KOMORNEJ HRY
Príprava jubilejného XX. ročníka majstrovských kurzov prebieha podľa plánu. Bola
vyhotovená koncepcia kurzov na tento ročník, oslovení lektori a absolventi - účastníci
predošlých kurzov, rozposlané informačné letáky a nová koncepcia na konzervatóriá
a hudobné školy na Slovensku, v Nemecku, v Taliansku a v Maďarsku. Umeleckým
vedúcim kurzov a lektorom v hre na husle je František Török. Lektori budú: Zuzana
Čižmarovičová – klavír, Marta Braunsteinerová – flauta a korepetítorka Alena Hučková.
Získali sme nového lektora vo výučbe na violončelo, Pavla Muchu, ktorý patrí medzi
najúspešnejších violončelistov na Slovensku.
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
podujatie:
3. marca – jubilejná výstava: 60 rokov Fotoklubu – Mecsek: Pécs /Maďarsko/
25. apríla – Ars poetica – výstava Jánosa Eiferta z Pudapešti „3. Nemzetközi magyar fotó 7“
A.3 FOLKLÓRNE SÚBORY
A.3.1 DFS DUNAJÍČEK
vedúci a choreograf: Ľudovít Gallovich
nacvičujú: 2 x týždenne, počet členov: 12
Folklórny súbor Dunajíček v tomto období nacvičil tance Dupák a Myjavské tance. Naďalej
úzko spolupracoval s FS Dunaj a ŽFS Mamičky. Pripravovali sa na vystúpenie na obecných
slávnostiach v okolí, na Komárňanské dni s programom Rodina spieva a tancuje a na júnové
pohostinné vystúpenie v Gbeloch.

30. apríla
24. júna
16. septembra
21. septembra
27. novembra
14. decembra

-vystúpenie – Komárňanské dni – Vínne korzo
-vystúpenie na folklórnych slávnostiach „Gbelská paráda“
-vystúpenie – Medový festival Komárno
-vystúpenie – „Celoslovenská konferencia medzinárodnou účasťou“
Komárno – Spoločenský večer zdravotníkov
-vystúpenie – „Rodina spieva a tancuje“ v MsKS Komárno
-vystúpenie – Slávnostný večer v hoteli Plauter kúria, Veľký Meder

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. ŽFS
Mamičky, ktorý si doplnil svoj repertoár o ľudové piesne - Trávnice. Pripravovali sa na
vystúpenie na obecných slávnostiach v okolí, na Komárňanské dni s programom Rodina
spieva a tancuje a na júnové pohostinné vystúpenie v Gbeloch.
Vystúpili:
30. apríla
-vystúpenie – Komárňanské dni – Vínne korzo
24. júna
-vystúpenie na folklórnych slávnostiach „Gbelská paráda“
16. septembra
-vystúpenie – Medový festival Komárno
21. septembra
-vystúpenie – „Celoslovenská konferencia medzinárodnou účasťou“
Komárno – Spoločenský večer zdravotníkov
27. novembra
-vystúpenie – „Rodina spieva a tancuje“ v MsKS Komárno
14. decembra
-vystúpenie – Slávnostný večer v hoteli Plauter kúria, Veľký Meder
A.4 SPEVÁCKE ZBORY
A.4.1 MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR CONCORDIA
vedúci: István Stubendek
nácviky 1x týždenne, počet členov: 40
Je najúspešnejším zborom – súborom MsKS v Komárne. Tradične vystupujú na rôznych
medzinárodných a domácich festivaloch, sú viacnásobnými držiteľmi titulu Zlaté pásmo. Od
založenia pracujú pod vedením pána dirigenta Istvána Stubendeka. Neustále tvrdo pracujú na
zvýšení úrovne speváckeho zboru.
5. marca
- slávnostný koncert v kostole Sv. Ondreja z príležítosti 135. výročia
narodenia a 50. výročia úmrtia Zoltána Kodálya
15. marca
- vystúpenie na Námestí generála Klapku pri príležitosti pamätných
slávností revolúcie 1848/49
15. marca
- slávnostný koncert v Dôstojníckom pavilóne z príležítosti 135. výročia
narodenia a 50. výročia úmrtia Zoltána Kodálya
2. apríla
- vystúpenie na odovzdávaní Cien statočnosti v Podunajskom múzeu
28. apríla
- slávnostný koncert pre škôlkarov v Podunajkom múzeu z príležítosti
135. výročia narodenia a 50. výročia úmrtia Zoltána Kodálya
28. apríla
- slávnostný koncert v Podunajskom múzeu z príležítosti 135. výročia
narodenia a 50. výročia úmrtia Zoltána Kodálya
17. mája
- vystúpenie na odhalení pamätníka povodne na Dunaji v roku 1965 pri
sútoku riek Váh a Dunaj
27.-28. mája
- účasť na Celoslovenskom festivale speváckych zborov Zoltána
Kodálya v Galante – Zlaté pásmo s pochvalou poroty, Hlavná cena
festivalu, Najlepšia interpretácia Kodályovho diela
17.-22. augusta
- koncertné turné po Sedmohradsku (ROM)
2. septembra
- vystúpenie na Festivale fúz v Marcelovej
10. septembra
- vystúpenie na bohoslužbe slávnostiach obce v Kravanoch nad
Dunajom

23. septembra
24. septembra
30. septembra
1. októbra
13. októbra
20.-22. októbra
27. októbra
28. októbra
17.-18. novembra

- účasť na krajskom kole súťaže Viva il canto v Topoľčanoch – postup
do celoslovenského kola, zlaté pásmo s pochvalou poroty
- koncert v kostole reformovanej cirkvi v Komárne – slávnostné
odhalenie pamätnej tabuli 500. výročia hnutia reformácie
- slávnostný koncert z príležitosti roka Kodálya v Komárome (MR)
- slávnostný koncert v Dôstojníckom pavilóne pri príležitosti Svetového
dňa hudby
- slávnostný koncert pri príležitosti roka Zoltána Kodálya v Dome
Maďarov v Budapešti
- účasť na celoslovenskom kole súťaže Viva il Canto v Spišskej Novej
Vsi – Strieborné pásmo
- slávnostný koncert v kostole reformovanej cirkvi v Komárne pri
príležitosti 500. výročia začiatku hnutia reformácie
- účinkovanie na festivale cirkevnej hudby Harmonia Sacra Danubiana
v kostole Svätého Ondreja v Komárne
- nahrávanie tretieho CD nosiča speváckeho zboru v Dôstojníckom
pavilóne

A.4.2 MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR GAUDIUM
vedúci: Lajos Stirber
nacvičujú 2x týždenne, počet členov: 35
Zbor oslavuje v tomto roku 15. výročie svojho založenia. Členstvo tvoria bývalí žiaci, ktorí
boli toho času členmi speváckych zborov na Základnej škole Móra Jókaiho. Ako nadšenci pre
zborový spev sa rozhodli nezanechať spoločný spev a založiť nový zbor, teraz už z dospelých
jedincov. Odvtedy úspešne účinkujú a vypĺňajú kultúrne podujatia mesta a okolia.
Zameriavali sa prevažne na piesne maďarských skladateľov, ale repertoár doplňovali aj
svetoznámymi hudobnými dielami, prepracovanými na zborový spev. Zbor sa pripravoval na
vystúpenie na XVI. Jarnom festivale komárňanských speváckych zborov Vox Humana.
Vystúpili:
21. januára
- na Rodičovskom plese ZŠ Móra Jókaiho
24. februára - v kostole reformovanej cirkvi
7. apríla
- „Vox humana“ jarný koncert Komárňanských speváckych zborov
2. júna
- Slávnostný koncert z príležitosti 20. výročie založenia ženského
speváckeho zboru Kantantína
17. júna
- Medzinárodné stretnutie speváckych zborov – koncert
Účinkovali:
- ženský spevácky zbor Kantantína
- spievajúci rodičia mesta Pápa v Maďarsku
- ženský spev. zbor zo Zábřehu
- miešaný spevácky zbor Gaudium pri MsKS a ZŠ Móra Jókaiho v Komárne
22. septembra - Vystúpenie pri príležitosti slávnostného odhalenia sochy Petőfi Sándor
8. decembra - Adventný koncert speváckych zborov – koncert
17. decembra - Ákos Dobi: „Egy csillag fenn az égen“ – koncert 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 a nácviku svojho repertoáru na okresnú súťaž detských speváckych
zborov Deti deťom, ktorú boli pozvaní. Zbor patrí medzi krúžky s najväčším počtom členov.
14. marca - na Okresnej súťaži speváckych zborov Deti deťom, kde získali ocenenia: malý
zbor II. pásmo a veľký zbor I. pásmo
7. apríla
- „Vox humana“ jarný koncert Komárňanských speváckych zborov

8. decembra - Adventný koncert speváckych zborov - koncert
A.4.4 ŽENSKÝ KOMORNÝ ZBOR KANTANTÍNA
vedúca - dirigentka: Katarína Čupková
nacvičujú 1x týždenne, počet členov: 12
Zbor oslávil tento rok 20. výročie svojho založenia pod vedením dirigentky pani Kataríny
Čupkovej. Súčasný repertoár zboru je bohatý na piesne slovenských autorov, tiež na sakrálne
a svetské skladby od známych hudobných skladateľov.
2. júna
- slávnostný koncert pri príležitosti 20. výročia založenia ženského
orného zboru v Dôstojníckom pavilóne
23. septembra
- účasť na krajskom kole súťaže Viva il canto v Topoľčanoch, zlaté
pásmo
8. decembra
- Adventný koncert speváckych zborov - koncert
10. decembra
- účinkovanie na festivale Naše Vianoce v Komárne
A.5 HUDOBNÉ SÚBORY
A.5.1 KOMÁRŇANSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER
dirigent: Szabolcs Medveczky, tajomník: Rudolf Harmat
počet členov: 18, nacvičujú 2 x mesačne
Orchester sa pripravoval na tohoročné Komárňanské dni, kde vystupovali v Operetnom
galaprograme so sólistami z Maďarska. Pripravovali sa na hudobné divadelné predstavenie:
„Cigáni idú do neba“.
1. mája
- Operetný galakoncert Komárňanské dni
11. júna
- Slávnostný koncert v Ostrihome – Esztergom
21. decembra
- Vianočný koncert v Dôstojníckom pavilóne
A.5.2 MLÁDEŽNÍCKY SÚBOR CIGÁNSKEJ ĽUDOVEJ HUDBY PRIATEĽSTVO
umelecký vedúci: József Kovács
počet členov: 16, nacvičujú 1x týždenne
Členstvo tvoria mladé hudobné talenty, ktoré vedúci a dirigent súboru všestranne podporuje.
Výučba sa rozšírila z jednotlivcov, sólistov na komornú hru. Veľkú zásluhu pri nácvikoch
a pri vyhľadávaní talentov má hudobník a dlhoročný člen súboru Tibor Bertók, ktorý
v poslednom období najviac prispel k výchove najmladších hudobníkov.
1. mája
- „Jó ebédhez szól a nóta“ – Komárňanské dni
A.6 TANEČNÉ SÚBORY
A.6.1 JUNIOR CLUB
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. Ich repertoár je bohatý a pozostáva zo všetkých
druhov moderných tancov súčasnosti. Súbor patrí medzi veľmi úspešné neprofesionálne
súbory tohto druhu na Slovensku. Pripravujú sa na celoštátne súťaže v modernom tanci.
11. marca - sa zúčastnili 21. ročníka Festivalu pohybových skladieb v Trnave, kde získali
striebornú medailu .
22. marca - získali I. miesto na komárňanskej tanečnej súťaži v scénickom tanci a za Show
choreografiu
21. mája - tanečná súťaž „Pribinov pohár 2017“
1. miesto – scenické seniori trio
A.6.2 KURZ DETSKÉHO BALETU CLASSICA
baletmajster: Elek Tibor Zsolt

počet členov: 45, nacvičujú 2x týždenne
Kurzy s malými a väčšími deťmi prebiehal pravidelne v pondelok a v stredu pod vedením
baletmajstra. Baletný súbor sa pripravoval na júnové vystúpenie pod názvom Rozprávkový
svet, v ktorom sa predstavia noví členovia baletného kurzu, tí najmenší. Rozprávkový príbeh
má výchovný charakter, je zameraný na riešenie dobra a zla formou mystických postáv
a výjavmi z ľudových rozprávok a povestí.
28. júna - Čarovný svet tanca – predstavenie baletnej školy Classica
A.7 DIVADELNÉ SÚBORY
A.7 DIVADELNÉ SÚBORY
A.7.1 ŠTUDENTSKÝ DIVADELNÝ SÚBOR GIMISZ
vedúca: Monika Bajkai Csengel
Študentský divadelný súbor je spoločným súborom MsKS a Gymnázia Hansa Selyeho
v Komárne. Vedúca súboru pracuje s dvomi vekovými kategóriami študentov gymnázia. Boli
založení v roku 1993. Prvé predstavenie pod názvom „Képzelt riport egy amerikai
popfesztiválról“ mali v roku 1993. Od tej doby uviedli viac úspešných premiér, prevažne
muzikálov a hudobné komédie. Každý rok vystupujú na viacerých predstaveniach doma i
v zahraničí.
A.7.2 STREDNÝ GIMISZ
Vedúca: Monika Bajkai Csengel
Počet členov: 27, nacvičujú 1x týždenne
Veková kategória členov je od 15 do 18 rokov (I.-III. ročník). V školskom roku 2016/2017
pripravili dve nové inscenácie. Jedno lyrické pásmo z dieľ maďarských básnikov, s ktorým
účinkovali na Celoslovenskom súťaži Mihálya Tompu v Rimavskej Sobote. A súčasne
nacvičili aj druhú inscenáciu z diela súčasného maďarského dramatika Jánosa Lackfiho,
Hambipipőke, ktorého premiéru mali v júny roku 2017. Od začiatku školského roka
2017/2018 pracujú súčasne na dvoch predstaveniach, ktorých premiéry plánujú na rok 2018.
29. marca
- vystúpenie na krajskom kole Celoslovenskej súťaže Mihálya Tompu
v Leviciach, postúpili do celoslovenského kola – lyrické pásmo
28. apríla
- účasť na Celoslovenskej súťaži Mihálya Tompu v Rimavskej Sobote –
lyrické pásmo
22. mája
- vystúpenie na odovzdávaní cien klubu Rotary na Gymnáziu Hansa
Selyeho – lyrické pásmo
12. júna
- premiéra inscenácie z diela Jánosa Lackfiho Hambi-pipőke
16. júna
- vystúpenie s inscenáciou Hambi-pipőke na Celoslovenskom súťaži
maďarských a študentských divadelných súborov 54. Jókaiho dni
18. júna
- vystúpenie na slávnostnom odovzdávaní cien 54. ročníka Jókaiho dní
– lyrické pásmo
28. júna
- vystúpenie na školskej slávnosti Gymnázia Hansa Selyeho – lyrické
pásmo
A.7.3 VEĽKÝ GIMISZ
Vedúca súboru: Monika Bajkai Csengel
Počet členov: 24, nacvičujú 1x týždenne
Veková kategória členov je od 18 do 19 rokov, štvrtý ročník gymnázia. V školskom roku
2016/2017 pripravili premiéru muzikálu Neoton: Szép nyári nap – Krásny letný deň. Od
začiatku školského roka 2017/2018 pracovali na novej inscenácii, na muzikáli od Tibora
Kocsáka a Magdy Szabó: Abigél, ktorého premiéru mali 4. decembra 2018 – súčasne s tým
oslávili 100. výročie narodenia slávnej maďarskej spisovateľky Magdy Szabó.
25. januára
- vystúpenie s muzikálom pre základné a stredné školy okresu Komárno
26. januára
- vystúpenie s muzikálom pre základné a stredné školy okresu Komárno

26. apríla
28. apríla
4. decembra
4. decembra
10. decembra

- vystúpenie s muzikálom pre komárňanskú verejnosť počas
Komárňanských dní
- vystúpenie s muzikálom na Celoslovenskej súťaži Mihálya Tompu
v Rimavskej Sobote
- generálka muzikálu Abigél
- premiéra muzikálu Abigél
- účinkovanie na stužkovej slávnosti Gymnázia Hansa Selyeho
s muzikálom Abigél

A.7.4 MALÝ GIMISZ
Vedúca: Monika Csengelová
Počet členov: Veková kategória členov je od 11 do14 rokov (I.-IV. ročník osemročného gymnázia).V
školskom roku 2016/2017 nacvičili dramatizovanú rozprávku Kocúr v čižmách, ktorého
premiéru mali v máji roku 2017. Od začiatku školského roka 2017/2018 skupina pauzuje
z dôvodu malého počtu prihlásených žiakov.
3. mája
- účasť na okresnom kole celoslovenského festivalu Podunajská jar –
postúpili do celoslovenského kola
30. mája
- účasť na Celoslovenskom festivale detských divadelných súborov
Podunajská jar – získali strieborné pásmo
22. júna
- vystúpenie na školskej slávnosti Gymnázia Hansa Selyeho
A.7.5 SLOVENSKÝ DIVADELNÝ SÚBOR SCHOD
vedúca súboru: Mária Krasková
režisérka: Simona Nyitraiová
počet členov: 8
Súbor si do repertoáru zaradil novú hru – klasiku: „Ženský zákon“ od Jozefa Gregora
Tajovského. Hra analyzuje ľudské životy a preniká do prítomnosti života súčasníka.
27. januára
- súbor účinkoval už s nacvičenou divadelnou hrou pre deti pod názvom:
„Tri prasiatka trochu inak“ pre základné školy.
1. mája
- detské divadené predstavenie „Tri prasiatka trošku inak“ - Komárňanské
dni
B. RINGATÓ – KOLÍSKA
vedúca: Mgr. Süll Kinga, každý štvrtok dve stretnutia
Obľúbený 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 deti zoznamovali s ľudovými
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 za prítomnosti 10-12 detí.
C. KULTÚRNY DOM KAVA
Zodpovedná vedúca: Terézia Mujzerová /do: 30. septembra 2017/
Trestyánsky Vojtech /od 01. októbra 2017/
Priestory kultúrneho domu boli k dispozícii najmä pre občanov obce Kava na
realizáciu kultúrno-spoločenských podujatí. V kultúrnom dome Kava, ktorý je stánok pre
všetky druhy kultúrneho vyžitia a niektoré športy, prebiehala nasledovná pravidelná činnosť:
Január: týždenne v utorok - štvrtok - od 17.00 do 19.00 hod. - stolný tenis
21. januára – Bál športovcov
Február: týždenne v utorok - štvrtok - od 17.00 do 19.00 hod. - stolný tenis
Marec: týždenne v utorok - štvrtok - od 17.00 do 19.00 hod. - stolný tenis

7. marca – oslavy Dňa žien pre dôchodcov
Apríl: týždenne v utorok - štvrtok - od 17.00 do 19.00 hod. - stolný tenis
Máj: týždenne v utorok - štvrtok - od 17.00 do 19.00 hod. - stolný tenis
Jún: týždenne v utorok - štvrtok - od 17.00 do 19.00 hod. - stolný tenis
Júl: týždenne v utorok - štvrtok - od 17.00 do 19.00 hod. - stolný tenis
11. júla - Oslava jubilantov
August: týždenne v utorok - štvrtok - od 17.00 do 19.00 hod. - stolný tenis
September: týždenne v utorok - štvrtok - od 17.00 do 19.00 hod. - stolný tenis
16. septembra – Spomienková slávnosť: Szent László
Október: týždenne v utorok - štvrtok - od 17.00 do 19.00 hod. - stolný tenis
31. októbra – Slávnostné posedenie dôchodcov
November: týždenne v utorok - štvrtok - od 17.00 do 19.00 hod. - stolný tenis
December: týždenne v utorok - štvrtok - od 17.00 do 19.00 hod. - stolný tenis
10. decembra – Vianočný slávnostný program
12. decembra - Vianočný program dôchodcov
D. KULTÚRNY DOM NOVÁ STRÁŽ
Zodpovedná vedúca: Julianna Bedecsová
Priestory kultúrneho domu boli k dispozícii najmä pre občanov Novej Stráže a okolia na
realizáciu kultúrno-spoločenských podujatí. V kultúrnom prebiehala vopred naplánovaná
pohybová a divadelná činnosť, ktorá sa opakovala:
Týždenne:
pondelok - utorok:
aerobic žien
- streda:
skúška DS ÉS?!-Színház
- piatok:
skúška hudobnej skupiny
- sobota:
skúška tanečnej skupiny
Mesačne:
- raz za mesiac:
klub mladých remeselníkov - organizátor OZ ÉS
Ostatné aktivity:
7. januára -slávnostné rozobranie adventného venca na dvore kultúrneho domu
27.januára -Dom hier pre deti
28. januára -In vino veritas – večierok spojený s vystúpením Andrása Lajosa z Budapešti
4. februára -Dom hier pre deti
11. februára -Ples športovcov
18. februára -stretnutie divadelníkov na zabíjačke
3. marca
-Dom hier pre deti
11. marca -slávnostný program na počesť revolúcie 1848/1849
24. marca -Dom hier pre deti
apríl
-Tvorivá dielňa pre deti
22. apríla -„Egy férfi és egy nő“ večer šanzonu – Ficza István, Maďarsko
14. mája
-„Édesanyám rózsafája“ – Deň matiek – Korpás Éva
máj
-Tvorivá dielňa pre deti
máj – jún
-Príprava festivalu Ekhós – szekér
3. júna
jún
7-8. júl

- Deň detí – zábavný program pre detí
- Tvorivá dielňa pre deti
- Festival Ekhós-szekér, vystúpili súbory zo :
- Sedmohradska (Rugónfalva, Szentegyháza),
- Sokolce, eljátszaLAK
- Kamara TehátRum, Márkó
- Szó és Kép Színpad, Homokbödöge
- Szer+elem+ez?, Olasz István, Eva Bandor

-

Rozprávkové divadlo, Rožňava., Ádám Badin
Kráľovsky Chlmec, Divadený súbor Medzibodrožie
Hudobná skupina EszPé

Júl
- Letný detský divadelný tábor (46 detí a 7 inštruktorov)
Júl, august
- Veľké letné upratovanie
15. septembra - Vystúpenie Divadla ÉS?! v dedine HOMOKBÖDÖGE (MR) na festivale
Bödögei Komédiák
05. novembra - Vystúpenie Divadla ÉS?! v dedine Márkó (MR) na festival Márkói Festivál
05. novembra - Výročná schôdza Csemadoku
01. decembra - Mikuláš pre deti – organizátor Občianske združenie ÉS
02. decembra - Hudobný koncert – Dűvő
08. decembra - Vystúpenie Divadla Csavar
16. decembra - Výročná schôdza Občianskeho združenia ÉS
E. SPOLOČENSKÝ ŽIVOT
MsKS bolo organizátorom nasledovných podujatí:
Dátum
Názov
Návštevnosť
25. januára
- Div. súb. Gimisz: „Szép nyári nap“ vystúpenie pre ZŠ a SŠ
230
26. januára
- Div. súb. Gimisz: „Szép nyári nap“ vystúpenie pre ZŠ a SŠ
410
27. januára
- Div. súb. Schod: „Tri prasiatka trochu inak“ vystúpenie pre ZŠ
380
27. februára - Radošinské naivné divadlo: „To nemá chybu“
331
22. apríla
- Csiribiri – Halász Judit koncert - program pre deti
500
26. apríla
- Div. súb. Gimisz: „Szép nyári nap“ zábavný program
210
03. mája
- Okresná súťaž div. súb. ZŠ – Výber na Podun. jar
430
09. júna
- Lovasi András 50 – koncert
300
10. júna
- Klamstvo - Agentúra 8 s.r.o. – komédia
290
28. júna
- Balet, Classica - Čarovný svet tanca – balet
532
26. septembra - Ťuki Tour 2 – Miro Jaroš – program pre deti
300
19. novembra - OZ Teátrum: Cigáni idú do neba
350
27. novembra - Rodina spieva a tancuje – FS Dunaj, Dunajíček
454
4. decembra - Abigél – GIMISZ premier
210
20. decembra - Obľúbenci inak: Szűcsinger
23
MsKS bolo spoluorganizátorom nasledovných podujatí:
Dátum
Názov
20. januára - Zábavný program pre deti: „Smejko“
13. februára - Koncz Zsuzsa – koncert
4. marca
- Divadelné predstavenie : „A lepkegyűjtő“
9. marca
- Okresná recitačná súťaž
12. marca
- Operett Musical Gála – Operetný galaprogram
14. marca
- Deti deťom – súťaž detských speváckych zborov mesta
14/15. marca - Pamiatkový večer 1848/1849
15. marca
- MSZ Concordia – slávnostný koncert po stopách Kodálya
28. marca
- Koncert pedagógov ZUŠ
06. apríla
- Amfo 2017 – súťažná výstava fotograf. tvorby
07. apríla
- Vox Humana – jarný koncert Komárň. spev. zborov
09. apríla
- Rozprávkoland 2017 – Šmolkovia sú späť
11. apríla
- Na koho to slovo padne – komédia
01. mája
- Operetný galaprogram – Komárňanský komorný orchester
26. apríla - 01. mája - XXVI. Komárňanské dni

Návštevnosť
450
480
580
200
400
230
400
130
80
96
380
500
550
145

10. mája
21. mája
02. júna
11/18 júna
13/19 júla
27. júla

- Fíha tralala – zábavný program pre deti
180
- Operetný galaprogram ku Dňu matiek
417
- Kantantína – koncert pri prílež. oslavy 20. výr. zal. zbor
110
- 54. Jókaiho dni
2600
- Hudobné sústredenie Wien
100
- XX. Medzinárodný interpretačný kurz komornej hry
a záverečné koncerty
270
8. júla
- Bebe ex Back II. Black – koncert v rámci Komárňanského leta
15. júla
- Kefír V-Tech - koncert v rámci Komárňanského leta
12. augusta - Peter Šrámek - koncert v rámci Komárňanského leta
26. augusta - Csobot Adél speváčka z MR – koncert v rámci Komárňanského leta
17. septembra - Komárňanské orgánové koncerty Kovács Szilárd z MR
250
01. októbra - Svetový deň hudby
6. októbra
- Labutie jazero St. Petersburg – Balet
420
6. októbra
- Spomienková slávnosť na pamiatku aradských mučeníkov
8. októbra
- Komárňanské organové koncerty – Willibald Guggenmos – Švajčiarsko 230
20. októbra - Presser Gábor a Falusi Mariann – koncert
450
22. októbra - Komárňanské organové koncerty – Szabó Imre – Slovensko
240
27. októbra - Čardášová princezná – opereta
603
30. októbra - Koncert viedenských klasikov – Mozart, Beethoven
100
3. novembra - Bagdy Emőke – prednáška
450
25-26. novembra - VI. Festival Fonograf
190
25. novembra - Galaprogram FS – Garabonciás
400
2. decembra - Slávnostný adventný program pre deti v DP
120
8. decembra - Adventný koncert speváckych zborov
160
15. decembra - Müller Péter: Sila predstavivosti
300
21. decembra - Keresztes Ildikó – Takács Nikolas: Hallelujah
385
V Komárne, dňa 09. februára 2018
Vypracovala: Ing. Marta Szoboszlaiová
Anna Vargová
riaditeľka MsKS

