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ÚVOD
Umelecká agentúra Art P Centrum mesta Partizánske (ďalej len APC), je príspevková organizácia založená
mestom Partizánske s plnou právnou subjektivitou. Organizácia bola vytvorená ako nástupnícka organizácia po
zrušenej neziskovej organizácii s rovnakým názvom v novembri 2010. Založenie organizácie bolo odsúhlasené
Mestským zastupiteľstvom, ktoré schválilo Zriaďovaciu listinu APC a Štatút APC k 01.11. 2010 v zmysle uznesenia č. 649/X/2010 zo dňa 26.10. 2010.
Na čele organizácie stojí riaditeľ organizácie, ktorému za svoju činnosť zodpovedajú vedúci oddelení
v zmysle Organizačného poriadku APC.
Umelecká agentúra Art P Centrum mesta Partizánske je apolitická organizácia. Dvakrát do roka je APC
povinná predkladať zakladateľovi správu o činnosti a hospodárení (1 x za pol roka) po prerokovaní v rozborovej
komisii zakladateľa, v komisiách ekonomickej a kultúry, v mestskej rade a napokon v Mestskom zastupiteľstve
mesta Partizánske.
Personálna oblasť.
Po komunálnych voľbách v decembri roku 2010 do konca mesiaca február 2011 zastával pozíciu riaditeľa
p. Jozef Balažka, ktorý na vlastnú žiadosť z postu riaditeľa odstúpil. Poverená vedením organizácie od marca
2011 bola p. Martina Baboľová až do 1. júla 2011, kedy bola na základe výberového konkurzu, ktorý vypísal
zakladateľ organizácie, po odporúčaní vo vymenovanej Výberovej komisii, v Komisii kultúry a cestovného ruchu, v Mestskej rade a v Mestskom zastupiteľstve, bola za riaditeľa organizácie menovaná Bc. Martina Baboľová.
Z aspektu ďalších personálnych otázok došlo v mesiaci január 2011 k zamestnaniu sl. Hany Vankovej na
úsek programu a nasledne p. Martina Šranka na úsek prevádzky (presunom z n.o. na príspevkovú organizáciu),
v mesiaci máj 2011 bol zamestnaný p. Štefan Kotlár na pozíciu zvukového technika organizácie na oddelenie
prevádzky. Od pol roka 2011 – teda od 1.júla 2011 na pozíciu supervízora a grafika organizácie nastúpil Mgr.
Sergej Talár a k 1.októbru 2011 zamestnanecké rady z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry opustila p. Alena
Panková.
Umelecká agentúra Art P Centrum Partizánske má zamestnaných celkom 13 zamestnancov, z toho v kategórii THP je 8 zamestnancov a v kategórii R je 5 zamestnancov. Z aspektu zamerania sú 4 zamestnanci
v objekte Mestskej knižnice zabezpečujúci knižničnú činnosť, v objekte Domu kultúry sú 4 zamestnanci zabepečujúci priamu agentúrnu činnosť (vrátane riaditeľa organizácie) a 5 zamestnanci prevádzky zabezpečujúci prevádzkovanie oboch objektov.
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Z organizačnej štruktúry APC je zrejmé, že plnohodnotná organizácia, akou APC v skutočnosti je, realizujúca obchodné operácie v oblasti priamej kultúrnej činnosti i v oblasti správcovstva objektov mesta, nemá
zaradenú vo svojej organizačnej štruktúre pozíciu ekonóma organizácie, ako kmeňového zamestnanca. Táto
funkcia je od roku 2009 riešená honorovanou zmluvou (Zmluva o pomoci a spolupráci č. 35/2009-1883) medzi
bývalým ekonómom organizácie APC n. o., ktorému bolo zakladateľom v predošlom volebnom období ponúknuté pracovné miesto na finančom oddelení Mestského úradu v Partizánskom.

Dramaturgia.
Napriek skutočnosti, že plán činnosti APC na rok 2011 bol predkladaný z aspektu ekonomického na
podujatia agentúry ešte predošlým vedením APC a schvaľovaný predošlým poslaneckým zborom, po komunálnych voľbách bola dramaturgia programov a podujatí upravovaná a konzultovaná s novým primátorom mesta
tak, aby napĺňala predstavy filozofie nového vedenia mesta o „Meste kde to žije“. V uvedenej súvislosti bol dramaturgický plán viackrát v hodnotenom roku konzultovaný s primátorom mesta a doplňovaný o nové programové formáty, ktorých realizácia ukázala ich opodstatnenosť samotnou návštevnosťou občanov mesta i okolia.
Z globálneho hľadiska išlo o úpravu 25 nových projektov, o ktoré bol dramaturgicky plán agentúry doplnený
(v prehľadnej tabuľke označený červenou farbou).
Z tradičných programov agentúry sa mnohé z nich upgradovali a zrealizovali s novým zameraním a novým
prístupom k realizácii. Plánovaný hudobný festival Zlatá črievička sa neuskutočnil z dôvodu malého záujmu
účastníkov zo Slovenska, čo bolo logickým vyústením postupného znižovania úrovne festivalu od roku 2007
posunom z medzinárodného festivalu na celoslovenský, bez náväznosti na postup finalistov do iných kvalitatívne obdobných festivalov. Tradičné festivalové hnutie Zlatej črievičky po dohode s vedením mesta
plánujeme obnoviť v roku 75. výročia založenia mesta Partizánske súťaž spevákov, po ktorej postupne plánujeme festival Zlatá črievička dostať na úroveň adekvátnu súčasnému dianiu v oblasti populárnej piesne.
Doposiaľ voľné miesto v dramaturgickej ponuke najmä počas letných mesiacov vyplnili dva festivaly:
„Folklórne popoludnie“ s prehliadkou folklórnych súborov a folklórnych skupín regiónu s hosťom z Terchovej
a prezentáciou ľudových remesiel, ale aj „Festival dychových hudieb“ s prezentáciou hudobných kolektívov
z okolia mesta i prievidzkého regiónu. Oba festivaly sa uskutočnili v doposiaľ atypickom prostredí mestského
parku za Výškovou budovou, ktoré zaujalo účastníkov a bolo adekvátne žánrovým zameraniam podujatí.
Medzi takéto nové formy patrili v hodnotenom roku najmä realizácie tzv. pamätných dní a tradičných
ľudových sviatkov. Medzi nimi dominovali Oslavy oslobodenia mesta Partizánske i Oslavy SNP so živou ukážkou
historických bojov, ale aj Fašiangová zabíjačka s pochovávaním basy, sada podujatí s názvom Vianoce v Partizánskom, kde sa stretla s vysokopozitívnou odozvou nová realizácia statického i živého betlehemu v Partizánskom i nové poňatie detského programu príchodu Mikuláša a ďalšie vianočné podujatia s vyustením osláv Silvestra na námestí.
Veľmi silný umelecký zážitok zaznamenal koncert pop divy Lucie Bílej v Mestskej športovej hale v rámci
Česko-Slovenského večera, ktorý navštívili i obyvatelia iných miest zo Slovenska. Rovnako boli divácky úspešné
i divadelné inscenácie Radošinského naivného divadla či rodinné predstavnia Spievankovo.
Z globálneho aspektu poskytuje celkový prehľad zrealizovaných programov s ich finančnou nákladovosťou
i výnosom tabuľková časť uvedená podľa jednotlivých mesiacov i kvartálov, so snahou vyváženia ľudových,
umeleckých i komerčných podujatí.
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Prehľad zrealizovaných, tradičných a nových programov v roku 2011
s priamymi nákladmi a priamymi výnosmi.
Dátum
JANUÁR
03.01. 2011
06.01. 2011
17.-28.01.2011
30.01. 2011
31.01.-04.02. 2011
Rozdiel Január
FEBRUÁR
07.-18.02. 2011
10.02. 2011
10.02. 2011
19.02. 2011
22.-25.02. 2011
Rozdiel Február
MAREC
05.03. 2011
12.03. 2011
18.03. 2011
14.-25.03. 2011
25.03. 2011
Rozdiel Marec

Názov podujatia | projektu

Príjem

Novoročná čaša vína – Akoredeonika Bojnice
Koncert Trojkráľový – Spevácky zbor mesta Brezna
Výstava: J. Kučera – Inšpirácie z prírody
Don Bosco Show: Legenda o dobre - divadelné predstavenie
Výstava: Handicapovaní umelci - Umenie

Rozdiel

0,00 €
0,00 €
0,00 €
84,50 €
0,00 €

383,94 €
546,73 €
16,21 €
0,00 €
33,89 €

-389,94 €
-546,73 €
-16,21 €
+84,50 €
-33,89 €
-896,27 €

0,00 €
261,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

12,30 €
318,00 €
0,00 €
1.284,39 €
0,00 €

-12,30 €
-57,00 €
0,00 €
-1.284,39 €
0,00 €
-1.353,69 €

5.269,00 €
0,00 €
304,00 €
0,00 €
0,00 €

6.771,98 €
3.805,05 €
0,00 €
0,00 €
2,74 €

-1.502,98 €
-3.805,05 €
+304,00 €
0,00 €
-2,74 €
-5.006,77 €

5.918,50 €

13.175,23 €

-7.256,73 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
210,00 €
0,00 €
0,00 €

8,94 €
55,08 €
60,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

-8,94 €
-55,08 €
-60,00 €
0,00 €
0,00 €
+210,00 €
0,00 €
0,00 €
+85,98 €

XXI. Májovýkultúrny festival
Deň matiek – koncert ZUŠ Partizánske
Nové: Fanúšikovská zóna MS v ľadovom hokeji
Koncert súboru Jeseň: Život, lásku, reč a vychovanie
Nové: Mestké oslavy Dňa matiek – Repete návraty
Nové: Spevácky zbor slovenských učiteľov - koncert
Majáles MO JDS
Divadelné predstavenie: RND - Nesladím

280,00 €
0,00 €
100,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2.878,50 €

3.977,61 €
0,00 €
727,00 €
0,00 €
1.940,94 €
531,25 €
0,00 €
1.809,77 €

-3.697,61
0,00 €
-627.00 €
0,00 €
- 1.940,94 €
-531,25 €
0,00 €
+1.068,73 €
-5728,07 €

Cesta rozprávkovým lesom
Výstava: Detská paleta ZUŠ Partizánske
Nové: Deň záchranných zložiek na letisku
Týždeň zdravia – Deň mladých mesta na futbalovom štadióne
Nové: Letisko deťom
Nové: Letný Bažant Kinematograf

1.603,62 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
162,00 €

4.233,32 €
0,00 €
20,00 €
457,52 €
0,00 €
1.220,40 €

-2.629,70 €
0,00 €
-20,00 €
-457,52 €
0,00 €
-1.058,40 €
-4.165,62 €

5.234,12 €

15.041,83 €

-9.807,71 €

11.152,62 €
262,00 €
10.890,62 €

28.217,06 €
9.593,05 €
18.624,01 €

-17.064,44 €
-9.331,05 €
-7.733,39 €

Výstava: A. Gergel – Farby –môj život
Detské predstavenie: Čin Čin
Karneval na ľade – tecnické zabezpečenie
Nové: Fašiangy v meste
Výstava: Európa v škole

III. Mestský ples
Nové: Mestské oslavy MDŽ - Koncert Petra Stašáka
Výchovné koncerty: Legenda o dobre – tri predstavenia
Výstava: SZUŠ Veľké Uherce – Umenie dedín
ZUŠ Partizánske – Koncert učiteľov – dve predstavenia

I.Q 2011
APRÍL
01.04. 2011
01.-08.04. 2011
08.04. 2011
12.-22.04. 2011
20.04. 2011
20.04. 2011
24.04. 2011
26.04.-06.05. 2011
Rozdiel Apríl
MÁJ
30.04.-01.05. 2011
05.05. 2011
06.-07.05. 2011
07.05. 2011
08.05. 2011
13.05. 2011
14.05. 2011
28.05. 2011
Rozdiel Máj
JÚN
04.06. 2011
14.-23.06. 2011
17.06. 2011
24.06. 2011
25.06. 2011
29.06.–03.07. 2011
Rozdiel Jún

Výdaj

Nové: Oslavy 66. výročia oslobodenia mesta + koncert ZUŠ
Nové: Výstava – Fotografie a dokumenty + Insitné umenie
Dievča2011 – finálový večer
Výstava: Jurij Gagarin
Romano Drom – finálový večer projektu
Výchovné koncerty: Legenda o dobre – dve predstavenia
Veľkonočný kocert ZUŠ
Výstava: Fotoklub Noel 2011 – výstava fotografií

II.Q 2011
SUMÁR
I. polrok 2011
z toho: nové projekty
tradičné pro.
financie uvádzané bez réžijných nákladov

pokračovanie

3

Správa o činnosti a hospodárení
Umeleckej agentúry Art P Centrum mesta Partizánske
za rok 2011

Dátum
JÚL - AUGUST
júl – august 2011
10.07. 2011
30.07. 2011
07.08. 2011
Rozdiel Júl -August
SEPTEMBER
02.09. 2011
03.09. 2011
05.09. 2011
05.-16.09. 2011
10.09. 2011
26.09.-07.10. 2011
Rozdiel September
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Názov podujatia | projektu

Príjem

Rozdiel

Letné promenádne koncerty – nedele + nové: piatky
Nové: Folklórne popoludnie 2011 + prezentácia trad. remesiel
Nové: Country leto Šípok 2011 - festival
Nové: Festival dychovýh hudieb 2011 – dotácia RKC a MK SR

0,00 €
30,00 €
0,00 €
0,00 €

1.919,04 €
2.240,23 €
1.128,65 €
313,78 €

-1.919,04 €
-2.210,23 €
-1.128,65 €
-313,78 €
-5.571,70 €

Nové: Rozlúčka s letom + silácka show
Nové: Mestské oslavy SNP + ukážky bojov
Divadlo Stará Pazova: Krčma na hlavnej hradskej
Výstava: Bajer + trio autorov - Fotospektrum
Nové: Koncert pre mesto – Music Communis Nostrum
Výstava: Jozef Košík – Výber z tvorby

50,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

1.660,22 €
1.276,81 €
438,65 €
22,70 €
3.819,44 €
15,99 €

-1.610,22 €
-1.276,81 €
-438,65 €
-22,70 €
-3.819,44 €
-15,99 €
-7.183,81 €

80,00 €

12.835,51 €

-12.755,51 €

0,00 €
735,50 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

1.109,01 €
713,38 €
280,00 €
44,19 €
123,00 €

-1.109,01 €
+22,12 €
-280,00 €
-44,19 €
-123,00 €
-1.534,08 €

23.630,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
395,00 €

14.994,00 €
0,00 €
0,00 €
18,70 €
230,00 €

+8.635,53 €
0,00 €
0,00 €
-18,70 €
+165,00 €
+ 8.781,83 €

50,00 €
0,00 €
2.235,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

120,09 €
0,00 €
672,66 €
250,00 €
32,65 €
0,00 €
1.936,54 €

-70,09 €
0,00 €
+1.562,34 €
-250,00 €
-32,65 €
0,00 €
-1.936,54 €
-726,94 €

27.045,50 €

20.524,69 €

+6.520,81 €

27.125,50 €
23.760,00 €
3.365,50 €

33.360,20 €
29.283,98 €
4.076,22 €

-6.234,70 €
-5.523,98 €
-710,72 €

38.278,12 €
24.022,00 €
14.256,12 €

61.577,26 €
38.877,03 €
22.700,23 €

-23.299,14 €
-14.855,03 €
-8.444,11 €

III.Q 2011
OKTÓBER
16.10. 2011
21.10. 2011
22.10. 2011
24.10.-11.11. 2011
27.10 2011
Rozdiel Október
NOVEMBER
12.11. 2012
15. - 23.11. 2011
23.11. 2011
28.11.-09.12. 2011
30.11. 2011
Rozdiel November
DECEMBER
04.12. 2011
07.12. 2011
12.-16.12. 2011
17.12. 2011
22.12. 2011
26.12. 2011
31.12. 2011
Rozdiel December

Výdaj

Nové: Koncert úcty starším – Marcela Laiferová koncert
Program pre deti: Spievankovo 1
Nové: Majstrovstvá okresu Partizánske vo varení gulášu
Výstava: AMA 2011
Nové: Okresná školská konferencia

Nové: Česko-Slovenský večer – koncert Lucie Bílej
Výstava: Poznaj svoje mesto Ateliér Štefana Jancu
Deň pre teba – prezentačný deń firiem z Partizánskeho
Výstava: Milan Kopál – Poézia prírody v maľbe
Program pre deti: Zimná rozprávka

Nové: Mikuláš deťom
ZUŠ Partizánske – Hudobné Vianoce - koncert
Vianočné predajné trhy 2011
Nové: Vianočná zabíjačka
Nové: Živý Betlehem
Slávnostný vianočný koncert – ZUŠ Partizánske
Nové: Silvester v meste

IV. Q 2011
SUMÁR
II. polrok 2011
z toho: nové projekty
tradičné pro.

CELKOM
ROK 2011
z toho: nové projekty
tradičné pro.
financie uvádzané bez réžijných nákladov

Zvýšený počet podujatí i ich časová náročnosť prípravy má priamy dopad na zvýšený počet nadčasových
hodín najmä zamestnancov prevádzky, ale i oddelenia programu. Nie vždy sa dá realizovať čerpanie predmetného nadčasového voľna počas programových týždňov, práve z dôvodu náročnosti množstva podujatí, čo
spôsobuje ich kumulovanie. Tento fakt sa snažíme riešiť realizáciou posunutého pracovného času tak, aby sa
maximálne racionálne využívala fyzická prítomnosť zamestnancov v práci. Touto formou sme časť nadčasových
hodín z časti znížili, žiaľ z dôvodu množstva realizácii programov nevynulovali.
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Mestská knižnica.
Súčasťou činnosti umeleckej agentúry je i práca s čitateľom a knižničné činnosti, ktoré počas roka rozvíjala
mestská knižnica v Partizánskom, ako jedno z oddelní agentúry.
Mestská knižnica ako verejno-právna inštitúcia je prístupná najširšej verejnosti bez akýchkoľvek výraznejších obmedzení (vekových, sociálnych, etnických, vzdelanostných a pod.). Ponúka najrozsiahlejší fond informačných dokumentov v okrese Partizánske. V r. 2011 knižnica poskytovala svojim čitateľom základné výpožičné,
informačné, reprografické a vzdelávacie služby (číselné ukazovatele v tabuľke). Okrem toho poskytovala svoje
priestory na prenájom (komerčný aj nekomerčný), z ktorého získala 3.510 € (mnohé knižnice tento zdroj príjmu
nemajú vôbec).
Knižnica poskytuje verejný internet (8 počítačových staníc), počet návštevníkov online služieb bol v r. 2011
4 634 návštevníkov.
Pre analýzu ekonomického stavu Mestskej knižnice v Partizánskom boli použité porovnávacie faktografické
údaje z rokov 2009, 2010 a 2011. V tomto smere je dôležité poznamenať, že roky: 2009 – 2010 sú roky, kedy
bola knižnica ako súčasť Umeleckej agentúry Art P Centrum Partizánske – nezisková organizácia – a rok 2011
ako súčasť Umeleckej agentúry Art P Centrum Partizánske - príspevková organizácia.
Rok 2011 vychádzal po ekonomickej stránke však ešte z finančného rozpočtu, ktorý bol schválený bývalým
vedením APC v čase vedenia mesta predošlým primátorom a vtedajším poslaneckým zborom, napriek tomu, že
od polovičky roku 2011 do vedenia organizácie bola menovaná Bc. Martina Baboľová a rozpočet sa napĺňal
predstavami nového vedenia mesta vrátane poslaneckého zboru po komunálnych voľbách.
Mestská knižnica v Partizánskom je inštitúcia, ktorá je prístupná najširšej verejnosti bez akýchkoľvek
výraznejších obmedzení (vekových, sociálnych, etnických, ekonomických, vzdelanostných a pod.). Ponúka
najrozsiahlejší fond informačných dokumentov v okrese Partizánske, ktorý je odborne spracovaný vo forme
katalógov, kartoték a od r. 2001 aj elektronicky v knihovníckom programe LIBRIS.
Okrem poskytovania základných výpožičných (absenčných, prezenčných, MVS), informačných a reprografických
služieb sa výraznou mierou podieľa na zabezpečení celoživotného vzdelávania. Podporuje a rozvíja čitateľské
návyky u detí, podporuje vzťah detí a mládeže ku knihe, čítaniu a vzdelanosti, výrazne sa podieľa na
zmysluplnom využívaní ich voľného času.
Knižnica sprístupňuje regionálne dokumenty (veľmi požičiavané) z okresu Partizánske a jeho blízkeho okolia,
spolupracuje s miestnymi kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami nášho mesta.
Vyvíjame tiež úsilie o získavanie mimorozpočtových zdrojov (grant: Verejný internet v hodnote 13.000 €
podaný ešte v roku 2006 – riaditeľ: Mgr. Sergej Talár - realizácia v roku 2008, grant Ministerstva kultúry SR na
nákup odbornej literatúry - v roku 2012 – riaditeľ Bc. Martina Baboľová - v hodnote 800 €).
Jedným z hodnotiacich kritérií pri podpore projektov z grantového systému Ministerstva kultúry SR je napĺňanie
štandardov, ktoré toto ministerstvo odporúča zriaďovateľom svojich knižníc.
Podľa týchto odporúčaní štandardov mestských knižníc by naša knižnica mala odoberať 35 – 60 titulov periodík, mala by dopĺňať knižničný fond kúpou 0,10 knižničnej jednotky na obyvateľa (t.j. cca 2.300 kníh / rok ).
Pre používateľov by malo byť k dispozícii:
45 – 55 študijných miest (spĺňame),
45 – 52 prevádzkových hodín (spĺňame),
7 -10 počítačov s pripojením na internet pre verejnosť (spĺňame),
15.000 výpožičiek ročne v priemere na zamestnanca (spĺňame aj prekračujeme).
Vieme, že tieto kritériá sú odporúčania, aby však knižnica mohla uspokojivo poskytovať svoje základné služby,
mali by sme spĺňať alebo sa približovať ku spodnej hranici týchto ukazovateľov.
Samostatnou kapitolou v tejto knižnici je počítačové vybavenie pre automatizované poskytovanie služieb
našim čitateľom. Doposiaľ nemáme zosieťovaný systém tak, aby sme vôbec mohli spracovávať fond našej
knižnice zakúpený pred r. 2001 (momentálne sa na tom pracuje). Je to základná podmienka k tomu, aby sme
mohli poskytovať výpožičné služby automatizovane, čo je zároveň prvoradá úloha a snaha štyroch odborných
zamestnancov tejto významnej kultúrnej inštitúcie nášho mesta.
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Prijaté opatrenia riaditeľky APC Partizánske:
V roku 2012 z rozhodnutia riaditeľky APC boli zosieťované počítače na prízemí, na poschodí i v kancelárii
vedúcej knižnice, a to počítačových jednotiek, ktoré boli v roku 2011 dokúpené mimo rozpočtu knižnice
rovnako z rozhodnutia riaditeľky APC. V súčasnosti bola daná úloha vedúcej mestskej knižnice na pracovnej
porade riadteľky APC k zabezpečeniu zosieťovania systému LIBRIS pre elektronické spracovanie knižného
fondu rovnako ako boli prijté na prax dve študnetky ako pomoc pri činnosti zamestnancov knižnice, ktorí sa
budú venovať napĺňaniu elektronického programu.

POROVNANIE ZÁKLADNÝCH EKONOMICKÝCH VSTUPOV
Mestská knižnica | 2009 | 2010 | 2011

POLOŽKA: V Ý D A J

2009

v€

2010

2011

z grafu vyplýva stúpajúci rast nákladových položiek, ktoré pri hlbšej analýze vychádzajú na prvom mieste
z nárastu mzdových a príslušných odvodových povinností pri zachovaní počtu 4 zamestnancov a na druhom
mieste sa podpísal nárast energií

POLOŽKA: P R Í J E M

2009

v€

2010

2011

pod znižujúci stav príjmovej položky sa podpísal na prvom mieste nižší príjem z ostatných príjmov, na druhom
mieste zníženie z príjmov za krátkodobý prenájmom priestorov a v treťom rade znížene príjmu z členského
a z kurzovej činnosti
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POROVNANIE ROZDIELU NÁKLADOV A PRÍJMOV v Mestskej knižnice (global):

2009

2010

v€

2011

Pri porovnaní výdajovej a príjmovej položky je zrejmý pokles ekonomickej bilancie úseku Mestskej knižnice
od roku 2009 až po rok 2011 kedy sa vnútorne sledovaný hospodársky výsledok knižnice poklesol do mínusových červených čísiel pri konštantnom transféry a bol sanovaný z hospodárskeho výsledku organizácie ako
takej, pri dodržaní zásady vyrovnaného hospodárenia príspevkovej organizácie.

Prehľad základných ekonomických ukazovateľov Mestskej knižnice z rozpočtu APC Partizánske
2009

2010

2011

54 780

54 780

54 780

- príjmy za krátkodobé prenájmy

4 040

4 035

3 249

- zápisné, členské

3 795

3 727

3 282

- ostatné príjmy

4 570

2 867

1 580

67 185

65 409

62 891

Príjmy
- transfer /dotácia od mesta na MsK/

spolu
Výdavky
- energie

14 645

18 103

17 860

- mzdy /4 zamestnanci/

23 865

26 606

28 067

- odvody

8 415

7 820

9 702

- nákup kníh

3 016

1 582

1 258

- tlačoviny – periodiká

1 994

1 578

2 151

- ostatné výdavky

9 899

7 927

5 127

61 834

63 616

64 165

spolu
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PRIAMO ROZPOČTOVANÉ FINANCIE NA NÁKUP KNÍH

2009

v€

2010

2011

Financie na nákup nových kníh mali najväčší prepad v zmysle hodnotených rokov medzi rokmi 2009 a 2010
a rok 2011 zaznamenal mierne zníženie, nakoľko tieto financie boli rozpočtované ešte predošlým vedením APC
v roku 2010 na rok 2011. Okrem uvedených financií vynaložených na nákup kníh zaradených do knižného fondu
bolo zakúpené aj knihy ako ceny pri rôznych knižničných akciách pre čitateľov (Kráľ detských čtateľov):
- v roku 2009 – 29 €
- v roku 2010 – 55 €
- v roku 2011 – 42 €.
Toto predstavuje taktiež finančnú čiastku, ktorá sa pripočitáva k nákladom Mestskej knižnice na knihy, ktoré
však nefigurujú v priamych nákladoch na nákup nových kníh nezaradených do knižného fondu.
Zvýšil sa však objem financií na zabezpečenie periodík, nie čo do počtu, ale z dôvodu nárastu ceny jednotlivých
odoberaných denníkov, týždenníkov a mesačníkov (zvýšenie záujmu o prezenčné čítanie)

PRIAMO ROZPOČTOVANÉ FINANCIE NA NÁKUP PERIODIK

2009

2010

8

2011

v€
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V tejto súvislosti je potrebné si vedomiť, že pri tvorbe rozpočtu organizácie ako takej sa predpokladajú aj
vlastné príjmy, o položku ktorých je rozpočet vždy nižší z aspektu mesta, pričom je podstatné si všimnúť, že
priamy transfer mesta za sledované roky je nemenný a konštantný, a to napriek nárastu mzdových položiek
a zvýšených nákladov energetických vstupov na jednej strane a zníženiu plánovaných príjmových položiek
knižnice na druhej strane.
Z aspeku hodnotiacich faktov Mestskej knižnice je stav činnosti za sledované obdobie analýzy nasledovný:
ROK 2009
Počet čitateľov:
1.662
z toho detí do 15 rokov
441
počet návštevníkov knižnice celkom 22.385
Počet prístupov na verejný internet: 6.402
Počet výpožičiek spolu:
69.517
z toho výpožičiek periodík
8.354
prezenčných výpožičiek
7.948
MVS realizovaných výpožičiek
121

Knižničné jednotky spolu:
Ročný prírastok k.j.

53.011
366

z toho knihy
52.925
audiovizuálne dokumenty
86
z toho kúpou
354
darom
12

Ročný úbytok k.j.
- 139
Počet titulov odoberaných periodík: 21
Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia pre verejnosť: 48 (t.j. v priemere 1 podujatie každý 7 deň/rok)
z toho 1 beseda, 3 výstavy, 8 literárnych prednášok, 9 kvízov a súťaží, 7 rozprávkových dopoludní, 18 informačná výchova, 2 literárno-umelecké pásma.
Počet účastníkov podujatí:
982 (mimo účastníkov výstav)

Rok 2010
Počet čitateľov:
z toho detí do 15 rokov
počet návštevníkov knižnice
Počet prístupov na verejný internet:
Počet výpožičiek spolu:
z toho výpožičky periodík
prezenčné výpožičky
MVS realizovaných výpožičiek
Knižničné jednotky spolu:
Ročný prírastok k.j.

53.179
198

1.525
326
20.493
5.105
66.623
8.181
7.710
114

z toho knihy
53.093
audiovizuálne dokumenty
86
z toho kúpou
174
darom
24

Ročný úbytok k.j.
- 30
Počet titulov odoberaných periodík: 21
Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia pre verejnosť: 41 (v priemere 1 podujatie každý 8 deň /rok)
z toho 1 beseda, 15 informačná výchova, 2 výstavy, 8 literárnych prednášok, 6 rozprávkových dopoludní,
8 kvízov a súťaží, 1 literárno-umelecké pásmo.
Počet účastníkov podujatí:
782 (mimo účastníkov výstav).
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ROK 2011
Počet čitateľov:
z toho detí do 15 rokov
Počet návštevníkov knižnice spolu:
Počet prístupov na verejný internet:
Počet výpožičiek spolu:
z toho prezenčných výpožičiek
výpožičiek periodík
MVS zrealizovaných výpožičiek
Knižničné jednotky spolu:

53 298

Ročný prírastok k.j.

176

Ročný úbytok k.j.

- 57

1.373
301
26.170
4.634
64.893
7.069
8.261
28

z toho knihy
53 212
audiovizuálne dokumenty
86
z toho kúpou
138
darom
38

Počet titulov odoberaných periodík: 20
Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia pre verejnosť: 45 (v priemere 1 podujatie za 8 dní / rok)
z toho 19 informačná výchova, 4 výstavy, 6 kvízov 1 beseda, 8 literárnych prednášok, 7 literárnych a vzdelávacích
Počet účastníkov podujatí:
1.055 (mimo účastníkov výstav).

VÝVOJ POČETNÉHO STAVU ČITATEĽOV V MESTSKEJ KNIŽNICI V PARTIZÁNSKOM

2009

2010

2011

Stav čitateľov Mestskej knižnice v Partizánskom v rokoch, ktoré sú predmetom analýzy zaznamenáva klesajúcu
tendenciu. Od roku 2009 poklesol stav čitateľov o -289.
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PREHĽAD KRÁTKODOBÝCH NÁJMOV V DOME KULTÚRY za rok 2011
DÁTUM
JANUÁR:
10.- 11.1.2011
12.1.2011
17.- 18.1.2011
24.1.2011
24.- 25.1.2011
28.1.2011
28.1.2011
31.1.- 1.2.2011
FEBRUÁR:
7.- 8.2.2011
14.- 15.2.2011
21.- 22.2.2011
28.2.- 1.3.2011
MAREC:
3.3.2011
7.- 8.3.2011
14.- 15.3.2011
21.- 22.3.2011
28.- 29.3.2011
31.3.2011
Spolu I.štvrť.:
APRÍL:
4.- 5.4.2011
11.- 12.4.2011
12.4.2011
15.4.2011
18.- 19.4.2011
26.- 27.4.2011
MÁJ:
2.- 3.5.2011
10.5.2011
16.- 17.5.2011
18.5.2011
19.5.2011
23.- 24.5.2011
24.5.2011
25.5.- 8.6.2011
30.- 31.5.2011
JÚN:
6.- 7.6.2011
13.- 14.6.2011
18.6.2011
19.6.2011
20.- 21.6.2011
27.- 28.6.2011
28.6.2011
Spolu II.štvrť.:
JÚL:
6.- 7.7.2011
11.- 12.7.2011
14.7.2011
18.- 19.7.2011
21.7.2011
25.- 26.7.2011
28.7.2011
28.- 29.7.2011
AUGUST:
3.8.2011

PRENAJÍMATEĽ

NÁJOM v €

APOLO Slovakia– predaj v sále
Rostislav Bandy, Žilina – výkup zlata
LUNEX, Jaroslav Jarábek, Čierne – predaj v sále
Hudobná skupina The Groteska – nájom za IV. štvrťrok 2010
SVEŤATEX, Svetlana Vršková, Svrčinovec – predaj v sále
Gymnázium Partizánske - ples
Milan Kopál, Malé Uherce – nájom za 12/2010
LANTASTIK SK, Krásno nad Kysucou – predaj v sále

300,00€
16,50€
300,00€
49,80€
300,00€
365,00€
11,62€
300,00€

Emil Gulčík, Čadca – predaj v sále
APOLO Slovakia – predaj v sále
LUNEX, Jaroslav Jarábek, Čierne – predaj v sále
SVEŤATEX, Svetlana Vršková, Svrčinovec – predaj v sále

300,00€
300,00€
300,00€
300,00€

Milan Kopál, Malé Uherce – nájom za 1/2011
Emil Gulčík, Čadca – predaj v sále
SK APOLO, s.r.o. Skalité – predaj v sále
LUNEX, Jaroslav Jarábek, Čierne – predaj v sále
MARCERI, Peter Kukučka, Čadca – predaj v sále
Milan Kopál, Malé Uherce – nájom za 2/2011

11,62€
300,00€
300,00€
300,00€
300,00€
11,62€
4 066,16€

LANTASTIK SK, Krásno nad Kysucou – predaj v sále
SVEŤATEX, Svetlana Vršková, Svrčinovec – predaj v sále
Hudobná skupina The Groteska – nájom za I. štvrťrok 2011
„London cafe 5“- nájom Spoločenstvo kresťanov - koncert
SK APOLO, s.r.o. Skalité – predaj v sále
MARCERI, Peter Kukučka, Čadca – predaj v sále

300,00€
300,00€
49,80€
66,00€
300,00€
300,00€

Emil Gulčík, Čadca – predaj v sále
PSS a.s. Bratislava – prezentačné podujatie
SK APOLO, s.r.o. Skalité – predaj v sále
Milan Kopál, Malé Uherce – nájom za 3/2011
PSS a.s. Bratislava – prezentačné podujatie
MARCERI, Peter Kukučka, Čadca – predaj v sále
EDYSS Partizánske – predajná akcia
Akadémia vzdelávania Prievidza – opatrovateľský kurz
LUNEX, Jaroslav Jarábek, Čierne – predaj v sále

300,00€
40,00€
300,00€
11,62€
10,00€
300,00€
20,00€
350,00€
300,00€

SVEŤATEX, Svetlana Vršková, Svrčinovec – predaj v sále
SK APOLO, s.r.o. Skalité – predaj v sále

300,00€
300,00€

Obecný úrad Radobica – prenájom pódia
Primičná slávnosť v Šimonovanoch – pivné sety
Emil Gulčík, Čadca – predaj v sále
LUNEX, Jaroslav Jarábek, Čierne – predaj v sále
Milan Kopál, Malé Uherce – nájom za 4/2011

LANTASTIK SK, Krásno nad Kysucou – predaj v sále
SK APOLO, s.r.o. Skalité – predaj v sále
Katarína Kristová, Krásno – školiace podujatie
LUNEX, Jaroslav Jarábek, Čierne – predaj v sále
Marcela Čaplová, Partizánske – školiace podujatie
Martin Šuška, Čadca – predaj v sále
Katarína Kristová, Krásno – školiace podujatie
RUTEX, Pavol Rucek, Skalité – predaj v sále
Milan Kopál, Malé Uherce – nájom za 5/2011

150,00€
0,00€
300,00€
300,00€
11,62€
4 309,04€
300,00€
300,00€
15,00€
300,00€
15,00€
300,00€
10,00€
300,00€
11,62€
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4.8.2011
8.- 9.8.2011
11.- 12.8.2011
15.- 16.8.2011
22.- 23.8.2011
26.8.2011
30.- 31.8.2011
SEPTEMBER:
7.- 8.9.2011
7.9.2011
12.- 13.9.2011
19.9.2011
19.- 20.9.2011
21.- 22.9.2011
26.- 27.9.2011
29.9.2011
Spolu III.štvrť.:
OKTÓBER:
3.- 4.10.2011
10.10.2011
10.- 11.10.2011
17.- 18.10.2011
18.10.2011
24.- 25.10.2011
26.10.2011
NOVEMBER:
2.- 3.11.2011
2.- 3.11.2011
3.11.2011
4.11.2011
7.- 8.11.2011
8.11.2011
7.- 9.11.2011
9.11.2011
11.11.2011
14.- 15.11.2011
20.11.2011
21.- 22.11.2011
26.11.2011
28.- 29.11.2011
DECEMBER:
2.12.2011
3.12.2011
5.12.2011
5.- 6.12.2011
9.12.2011
10.12.2011
12.- 13.12.2011
15.12.2011
17.- 18.12.2011
20.12.2011
21.12.2011
Spolu IV.štvrť.:
Spolu rok 2011:
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Katarína Kristová, Krásno – školiace podujatie
Emil Gulčík, Čadca – predaj v sále
RUTEX, Pavol Rucek, Skalité – predaj v sále
SK APOLO, s.r.o. Skalité – predaj v sále
LUNEX, Jaroslav Jarábek, Čierne – predaj v sále
Kresťanské spoločenstvo MILOSŤ Prievidza - prednáška
MARCERI, Peter Kukučka, Čadca – predaj v sále

10,00€
300,00€
300,00€
300,00€
300,00€
20,00€
300,00€

SVEŤATEX, Svetlana Vršková, Svrčinovec – predaj v sále
Rostislav Bandy, Žilina – výkup zlata
SK APOLO, s.r.o. Slalité – predaj v sále
Milan Kopál, Malé Uherce – nájom za 6/2011
LUNEX, Jaroslav Jarábek, Čierne – predaj v sále
Móda Prostějov s.r.o. – predaj v sále
Emil Gulčík, Čadca – predaj v sále
Agentúra Art Andante Bratislava – výchovné koncerty

300,00€
15,00€
300,00€
11,62€
300,00€
300,00€
300,00€
115,50€
4 723,74€

LANTASTIK SK, Krásno nad Kysucou – predaj v sále
ORIN Slovakia, p.Šišovský, Lubina – prezentačné podujatie
SK APOLO, s.r.o. Skalité – predaj v sále
MARCERI, Peter Kukučka, Čadca – predaj v sále
ORIN Slovakia, p.Šišovský, Lubina – prezentačné podujatie
LUNEX, Jaroslav Jarábek, Čierne – predaj v sále
Lukáš Gajdoš, Chynorany – predaj drogérie

300,00€
35,00€
300,00€
300,00€
10,00€
300,00€
12,00€

Emil Gulčík, Čadca – predaj v sále
Lukáš Gajdoš, Chynorany – predaj drogérie
K und K, s.r.o. Lutila – prezentačné podujatie
Kresťanské spoločenstvo MILOSŤ Prievidza - prednáška
LUNEX, Jaroslav Jarábek, Čierne – predaj v sále
K und K, s.r.o. Lutila – prezentačné podujatie
Lukáš Gajdoš, Chynorany – predaj drogérie
Gymnázium Partizánske - imatrikulácie
Milan Kopál, Malé Uherce – nájom za 7/2011
Dominik Krčmárik, Skalité – predaj v sále
MsO JDS Partizánske – Modrá ruža
ATREX, Jana Najdeková, Skalité – predaj v sále
Liga majstrov v mariáši
MARCERI, Peter Kukučka, Čadca – predaj v sále

300,00€
24,00€
30,00€
20,00€
300,00€
30,00€
36,00€
81,00€
11,62€
300,00€
105,60€
300,00€
0,00€
300,00€

ORIN Slovakia, p.Šišovský, Lubina – prezentačné podujatie
MsO JDS Partizánske – Mikulášsky večierok
Ivana Čemanová, Lučenec - predaj
Emil Gulčík, Čadca – predaj v sále
ORIN Slovakia, p.Šišovský, Lubina – prezentačné podujatie
Spoločenstvo kresťanov Partizánske – Vianočná benefícia
Dominik Krčmárik, Skalité – predaj v sále
ATREX, Jana Najdeková, Skalité – predaj v sále
LANTASTIK SK, Krásno nad Kysucou – predaj v sále
LUNEX, Jaroslav Jarábek, Čierne – predaj v sále
Milan Kopál, Malé Uherce – nájom za 8/2011, 9/2011
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30,00€
0,00€
24,00€
300,00€
30,00€
80,00€
300,00€
150,00€
300,00€
150,00€
23,24€
4 482,46€
17 581,40€
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PREHĽAD KRÁTKODOBÝCH NÁJMOV V KNIŽNIČNOM KLUBE MESTSKEJ KNIŽNICE za rok 2011
DÁTUM
JANUÁR:
2.1.2011
9.1.2011
16.1.2011
23.1.2011
27.1.2011
30.1.2011
FEBRUÁR:
1.2.2011
6.2.2011
13.2.2011
20.2.2011
21.2.2011
24.2.2011
27.2.2011
MAREC:
6.3.2011
13.3.2011
20.3.2011
27.3.2011
Spolu I.štvrť.:
APRÍL:
3.4.2011
10.4.2011
16.4.2011
17.4.2011
22.4.2011
24.4.2011
27.4.2011
MÁJ:
1.5.2011
8.5.2011
15.5.2011
18.5.2011
22.5.2011
29.5.2011
31.5.2011
JÚN:
2.6.2011
5.6.2011
12.6.2011
19.6.2011
26.6.2011
29.6.2011
Spolu II.štvrť:
JÚL:
3.7.2011
10.7.2011
17.7.2011
24.7.2011
31.7.2011
AUGUST:
14.8.2011
21.8.2011
28.8.2011
30.8.2011
SEPTEMBER:
4.9.2011
11.9.2011
18.9.2011

PRENAJÍMATEĽ

NÁJOM v €

Spoločenstvo kresťanov Partizánske
Spoločenstvo kresťanov Partizánske
Spoločenstvo kresťanov Partizánske
Spoločenstvo kresťanov Partizánske
BARACA kollekció, p.Šimonová – predaj
Spoločenstvo kresťanov Partizánske

40,00€
40,00€
40,00€
50,00€
70,00€
34,00€

MODD Púchov, p.Babuša – predaj kabátov
Spoločenstvo kresťanov Partizánske
Spoločenstvo kresťanov Partizánske
Spoločenstvo kresťanov Partizánske
MEKKA, s.r.o. Komárno – predaj obuvi
Klub ABŠ Parizánske – Fašiangové posedenie
Spoločenstvo kresťanov Partizánske

80,00€
40,00€
40,00€
40,00€
80,00€
44,00€
34,00€

Spoločenstvo kresťanov Partizánske
Spoločenstvo kresťanov Partizánske
Spoločenstvo kresťanov Partizánske
Spoločenstvo kresťanov Partizánske

74,00€
40,00€
40,00€
34,00€
820,00€

Spoločenstvo kresťanov Partizánske
Spoločenstvo kresťanov Partizánske
Spoločenstvo kresťanov Partizánske
Spoločenstvo kresťanov Partizánske
Spoločenstvo kresťanov Partizánske
Spoločenstvo kresťanov Partizánske
SVEŤATEX, Svetlana Vršková, Svrčinovec - predaj

40,00€
40,00€
60,00€
40,00€
60,00€
80,00€
80,00€

Spoločenstvo kresťanov Partizánske
Spoločenstvo kresťanov Partizánske
Spoločenstvo kresťanov Partizánske
SVEŤATEX, Svetlana Vršková, Svrčinovec - predaj
Spoločenstvo kresťanov Partizánske
Spoločenstvo kresťanov Partizánske
MEKKA, s.r.o. Komárno – predaj obuvi

40,00€
40,00€
40,00€
80,00€
40,00€
34,00€
80,00€

SVEŤATEX, Svetlana Vršková, Svrčinovec - predaj
Spoločenstvo kresťanov Partizánske
Spoločenstvo kresťanov Partizánske
Spoločenstvo kresťanov Partizánske
Spoločenstvo kresťanov Partizánske
SVEŤATEX, Svetlana Vršková, Svrčinovec

80,00€
40,00€
40,00€
40,00€
34,00€
80,00€
1 068,00€

Spoločenstvo kresťanov Partizánske
Spoločenstvo kresťanov Partizánske
Spoločenstvo kresťanov Partizánske
Spoločenstvo kresťanov Partizánske
Spoločenstvo kresťanov Partizánske

40,00€
40,00€
40,00€
40,00€
40,00€

Spoločenstvo kresťanov Partizánske
Spoločenstvo kresťanov Partizánske
Spoločenstvo kresťanov Partizánske
Medical Products, s.r.o. Dunajská streda – prezentačné podujatie

40,00€
40,00€
34,00€
50,00€

Spoločenstvo kresťanov Partizánske
Spoločenstvo kresťanov Partizánske
Spoločenstvo kresťanov Partizánske

40,00€
40,00€
40,00€
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25.9.2011
29.9.2011
Spolu III.štvrť.:
OKTÓBER:
2.10.2011
9.10.2011
13.10.2011
16.10.2011
23.10.2011
30.10.2011
NOVEMBER:
6.11.2011
10.- 11.11.2011
13.11.2011
15.11.2011
20.11.2011
21.- 25.11.2011
27.11.2011
DECEMBER:
4.12.2011
11.12.2011
18.12.2011
25.12.2011
31.12.2011
Spolu IV.štvrť.:
Spolu rok 2011:

materiál 6.6

Spoločenstvo kresťanov Partizánske
MEKKA s.r.o. Komárno – predaj obuvi

34,00€
80,00€
598,00€

Evanjelická cirkev metodistická Partizánske
Spoločenstvo kresťanov Partizánske
MODD Púchov, p.Babuša – predaj kabátov
Spoločenstvo kresťanov Partizánske
Spoločenstvo kresťanov Partizánske
Spoločenstvo kresťanov Partizánske

20,00€
40,00€
80,00€
40,00€
40,00€
40,00€

Spoločenstvo kresťanov Partizánske
Medical Products, s.r.o.Dunajská Streda – prezentačné podujatie
Spoločenstvo kresťanov Partizánske
STYLETEX, p.Kamocsayová, Bratislava - predaj
Spoločenstvo kresťanov Partizánske
Bel - Trade, s.r.o. Modrá – prezentačné podujatie
Spoločenstvo kresťanov Partizánske
Spoločenstvo kresťanov Partizánske
Spoločenstvo kresťanov Partizánske
Spoločenstvo kresťanov Partizánske
Spoločenstvo kresťanov Partizánske
Spoločenstvo kresťanov Partizánske

40,00€
100,00€
40,00€
80,00€
40,00€
150,00€
34,00€
40,00€
40,00€
40,00€
60,00€
100,00€
1 024,00€
3 510,00€

Záujmovo-umelecká činnosť.
Súčasťou činnosti mestskej agentúry je vytváranie priestoru na rozvoj miestnej záujmovej a umeleckej
činnosti mesta Partizánske. V priestoroch domu kultúry sú vytvorené podmienky pre domáce scény rozhodujúcich kolektívov ZUČ v meste Partizánske, ktoré zabezpečujú značnú časť programovej ponuky mesta na strane
jednej a reprezentujú mesto v rámci Slovenska i zahraničia. V roku 2011 bola rozšírená „rodina zučkárov“ pri
dome kultúry o tri nové kolektívy: Klub seniorov folklórneho súboru Jánošík, Tanečná skupina MODANS a detská hip-hopová tanečná skupina ako dorast tanečnej skupiny MODANS.
PREHĽAD POČTU TRÉNINGOV. NÁCVIKOV A SKÚŠOK
KOLEKTÍVOV ZÁUJMOVEJ A UMELECKEJ ČINNOSTI V ROKU 2011
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Propagácia a mediálizácia.
Umelecká agentúra APC mesta Partizánske propagovala v roku 2011 podujatia mesta v oblasti priamej
i sprostredkovanej kultúry na samostatných programových plagátoch formátu A1, ktoré pre APC zabezpečovala
firma Pro-Factor z Trnavy (pozostatok zmluvného vzťahu z roku 2010). Tieto plagáty sme distribuovali na 100
exponovaných miest v rámci mesta i satelitných častí mesta Partizánske.
Medzi propagačné nosiče využívané k propagácií podujatí slúžili nalepovacie panely na stĺpoch domu kultúry,
ale i reklamné nosiče City Light pred domom kultúry i na pešej zóne Námestia SNP. Tie sa spravidla poskytujú
na komerčné využitie podnikateľským firmám nášho mesta.
Propagáciu vykonávame i výlepom na betónových skružiach v rámci celého mesta, kde zároveň realizujeme
i komerčnú výlepnú službu iným subjektom za úhradu.
Štandardne sme šírili propagáciu ako i povinné zverejňovanie v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám na našej web stránke www.artpcentrum.sk a od pol roka i v dynamickej forme zriadením vlastnej stránky
Art P Centrum Partizánske v rámci sociálnej siete Facebook.
Medializáciu podujatí a kutúrno-spoločenských aktivít sme riešili formou spolupráce najmä s týždenníkom
Tempo Partizánske, neskôr i prostredníctvom bezplatných inzertných dvojtýždenníkov Pardón a Prima Región.
Medzi našich medializačných partnerov patrí aj Central TV Nitra a Info kanál mesta Partizánske. Z rádio-médií
spomenieme spoluprácu s RTVS Bratislava – vysielanie Rádia Regina, Rádio Beta Prievidza i Rádio WOW Bánovce nad Bebravou a rádia HIT FM Trenčín.
Sponzorsky sme nadviazali spoluprácu s tlačiarňou PressGroup Banská Bystrica najmä pri výrobe plnofarebných plagátov (napr. koncert Lucie Bílej), ale i s domácimi reklamnými firmami Rekuk a Gigareklama pri
spracovaní veľkoplošnej reklamy do city light-ov, či javiskových komponentov scény k jednotlivým podujatiam.
Od novembra 2011 realizujeme i vlastnú výrobu plagátov v rámci uzatvorenej spoluráce s firmou Minolta
Bratislava na základe obchodnej zmluvy, ktorá je z aspektu nákupu komponentnov pre tlač (farebné náplne,
papier,...) pre objem potreby agentúry a prác, ktoré sme začali v rámci grafiky zabezpečovať aj pre oddelenia
Mestského úradu v Partizánskom, značne výhodná.

Spolupráca.
Umelecká agentúra Art P Centrum mesta Partizánske spolupracuje s profesne príbuznými štátnymi
inštitúciami, ako je Ministerstvo kultúry SR, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, ale i obdobné kultúrne
inštitúcie v prievidzkom a topoľčianskom regióne (KaSS Prievidza, DK Handlová, MsKS Bánovce nad Bebravou,
Kultúrne centrum Nováky, MsKS Topoľčany,...).
Priama a aktívna spolupráca bola a je predovšetkým so všetkými organizáciami založenými mestom Partizánske, s oddeleniami Mestského úradu v Partizánskom, materskými, základnými i strednými školami, umeleckým školstvom štátnym i súkromným, mládežníckymi organizáciami mesta (ICM, MPM), s podnikateľským
sektorom, bezpečnostnými zložkami mesta i štátu, so štátnymi inštitúciami na území mesta, s náboženskými
inštitúciami a spoločnosťami, so športovými klubmi a organizáciami,...
Spoluprácu vnímame ako partnerstvo a obojstranné partnerstvo je len na prospech konkrétnemu podujatiu či akcii, v prospech návštevníka – občana či návštevníka nášho mesta. Práve prostredníctvom uvedenej
vzájomnej spolupráce vzniklo aj v roku 2011 množstvo zaujímavých podujatí a projektov, ktoré obohatili
spoločenský život mesta a boli realizované z vlastných zdrojov.
Rozšírila sa najmä spolupráca s výbormi mestských častí mesta najmä pri realizácií príslušne lokálnych
podujatí a to nielen propagačným zabezpečením, ale predovšetkým technickým a materiálnym zabezpečením
podujatí. Toto umožnilo výborom mestských častí zvýšiť aktivity vo svojich príslušných teritóriách, čím vznikli
podujatia, ktoré boli navštevované i inými občanmi mesta, čo do značnej miery opäť rozšírilo ponuku kultúrnospoločenských podujatí mesta Partizánske.
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II. časť
SPRÁVA O HOSPODÁRSKYCH VÝSLEDKOCH
Umeleckej agentúry Art P Centrum mesta Partizánske
za rok 2011
(súčasť Záverečného účtu mesta Partizánske za rok 2011)

pre APC Partizánske spracoval:
Anna GUBOVÁ
zmluvný ekonóm
zamestnanec MsÚ Partizánske
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Umelecká agentúra ART P Centrum príspevková organizácia (ďalej len APC) bola zriadená ku dňu
1.11.2010 na dobu neurčitú podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom č. 649/X/2010 a) zo dňa
26.10.2010. Jej hlavnou činnosťou je zabezpečovanie kultúrno-spoločenských vzťahov v agentúrnej a vlastnej
umeleckej činnosti, obchodno-umeleckej činnosti, knižničnej verejno-prospešnej služby, vzdelávacích, reklamno–propagačných služieb a servisno-prevádzkových služieb. Právne postavenie APC rozsah jej práv a povinností vychádza z ustanovení Občianskeho zákonníka, Zákona o obecnom zriadení, Zákona o majetku obcí,
Štatútu mesta a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Partizánske č. 25/2009 o hospodárení s majetkom
mesta a majetkom štátu zvereným mestu Partizánske. Hospodárenie organizácie sa riadi finančnými vzťahmi
určenými zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu. Príspevková organizácia je právnickou osobou obce, ktorej
menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytá tržbami a ktorá je na rozpočet obce napojená príspevkom.
Medzi zriaďovateľom a príspevkovou organizáciou existuje jediný finančný vzťah – príspevok. Podnikateľská
činnosť agentúry je najmä z dlhodobých prenájmov priestorov, zábavných programov komerčného charakteru,
reklamy a propagácie. Náklady na podnikateľskú činnosť sú kryté výnosmi z nej. Podnikateľská činnosť je
vedená na samostatnom analytickom účte a výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti za účtovné
obdobie je 6,00 € pri celkových výnosoch 48.648,00 € a nákladoch 48.642,00 €.
Umelecká agentúra mala pre rok 2011 schválený vyrovnaný rozpočet pri výške príjmov a výdavkov
v celkovej sume 285.505,00 €. V mesiaci októbri 2011 na zasadnutí MsZ Partizánske dňa 25.10.2011 došlo
k úprave rozpočtu mesta, kde bola zahrnutá i úprava rozpočtu z mesta pre APC a to k presunu kapitálového
transferu vo výške 5.925,00 € do bežného transferu ako aj presunu 11.000,00 € z dotácii rozpočtu mesta
z oblasti kultúry, ktorá bola určená na prenájmy záujmovo - spoločenským združeniam v DK na rozvoj svojej
činnosti na nácviky pre tieto združenia (Mestský dychový orchester, Divadelné združenie mladých, Divadelné
združenie Šesť Pé a pre dva súbory folklórneho súboru Jánošík).
V pláne na rok 2011 bolo plánované obstaranie kapitálových aktív, zakúpenie svetelného LED - panelu
display Lancer electronic, ktorý bol umiestnený na budove Domu kultúry od januára 2010. Po vzájomnej dohode medzi Mestom Partizánske, Umeleckou agentúrou ART P Centrum a firmou CYSEL, zastúpenou p. Cyprichom došlo k dohode o odstúpení od uzavretej zmluvy a vrátení tohto zariadenia s tým, že za uvedené obdobie bude prenajímateľovi uhradený prenájom. Suma za prenájom LED panelu bola rozdelená alikvotne na
bývalú organizáciu a súčasnú príspevkovú organizáciu.
Presun 11.000,00 € do rozpočtu agentúry vo forme transferu z rozpočtu mesta z oblasti kultúry na
prenájom záujmovo-spoločenským zariadeniam na poskytnutie priestorov v DK ART P Centra na nácviky, bol
prerozdelený v úprave rozpočtu do bežných výdavkov na kultúrne služby a to do mzdových prostriedkov z dôvodu navýšenia počtu pracovníkov v roku 2011 a to z plánovaných 11 na 13. Počet pracovníkov bol navýšený
od 1.5.2011 o 1 pracovníka na 6 hodinový úväzok na funkciu javiskový technik prevádzky, zvukár - údržbár a od
1.7.2011 o 1 pracovníka vo funkcii supervízor - odborný manažér a grafik. K 1.10.2011 bol ukončený pomer s 1
pracovníčkou z dôvodu zrušenia funkcie referent výstavníctva na základe § 63 odst.1, písm. b/ZP a na základe
uvedeného dôvodu a podľa Kolektívnej zmluvy bolo tejto pracovníčke vyplatené odstupné vo výške 4 mesačných platov ako aj preplatenie nevyčerpanej dovolenky z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti v počte 14,5
dňa. Úmerne bolo potrebné upraviť k navýšeniu mzdových prostriedkov aj odvody do poisťovní.
Z dôvodu navýšenia počtu kultúrnych a spoločenských podujatí v roku 2011oproti plánu o 32 prevažne
nekomerčných došlo aj k úprave na položke tovary a služby.
Od mesiaca október 2011 sa na základe Zmluvy o prevode správy majetku mesta Partizánske č. 359/2010
- 2514 zúčtovávajú transfery medzi Umeleckou agentúrou ART P Centra a Mestom Partizánske za zverený
majetok do správy ART P Centra, jedná sa o budovu DK, budovu MsK, plynovú prípojku v Dome kultúry – rekonštrukcia, plynovú kotolňu v DK, vodovodnú prípojku k budove MsK a javiskovej opony.
Účtovný stav k 31.12.2011 predstavuje hodnotu 396.084,00 €.
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Schválený
rozpočet
Príjmy
spolu:
EK
200
210
220

300
310
320

Text
Nedaňové príjmy, v tom:
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku:
212 - Príjmy z vlastníctva
Administratívne a iné poplatky a platby:
223 - Poplatky a platby z nepriem. a náhod.
predaja služieb
Granty a transfery, v tom
Tuzemské bežné granty a transfery:
312 - Transfery v rámci verejnej správy
Tuzemské kapitálové granty a transfery:
322 - Transfery v rámci verejnej správy

Návrh na
úpravu

Rozpočet po
úprave

285 505

11 000

296 505

125 000
75 000
75 000
50 000

0
50 000
50 000
75 000

125 000
50 000
50 000
75 000

50 000
160 505
154 580
154 580
5 925
5 925

75 000
11 000
16 925
16 925
-5 925
-5 925

75 000
171 505
171 505
171 505
0
0

Príjmy predstavujú príjmy z rozpočtu obce, vlastné príjmy za služby zo vstupného z akcií
akcií a podujatí, z prenájmov nebytových priestorov, reklamných a propagačných
prác, poplatkov z knižnice, poplatkov za kurzovnú činnosť a pod.

Výdavky
spolu:
FK
0820

285 505

11 000

296 505

EK
Kultúrne služby, v tom:

211 580

11 000

228 505

0820

600 - Bežné výdavky spolu, z toho:

211 580

11 000

228 505

0820

610 -mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

55 000

10 000

65 000

0820

620 -poistné a príspevky do poisťovní

19 360

3 090

22 450

0820

630-reprezentačné

0820

630 -tovary a služby

0820

700 - Kapitalové výdavky spolu, z toho:

0820

710 -obstarávanie kapitálových aktív

08205

Knižnica, v tom:

68 000

68 000

08205

600 - Bežné výdavky spolu, z toho:

68 000

68 000

08205

610 -mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

26 500

26 500

08205

620 -poistné a príspevky do poisťovní

ro

350
136 870

3 835

140 705

5 925

- 5925

0

5 925

- 5925

9 330

630-tovary a služby

32 170

18

350

1 440
-1 440

0

10 770
30 730
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Bežné výdavky predstavujú všetky náklady na činnosť organizácie na prevádzkové náklady na opravu a
údržbu objektov: Domu kultúry a Mestskej knižnice, energie, spotrebu materiálu, mzdových nákladov, odvody
na sociálne a zdravotné poistenie, služby, cestovné, reprezentačné, nákup drobného majetku, pohonných
hmôt, poštovného, poplatkov za spoje a pod.
Na položke tovary a služby DK došlo k navýšeniu rozpočtu z dôvodu navýšenia počtu kultúrných podujatí
a akcií, festivalov, koncertov v športovej hale, koncertov v mesiacoch júl - august, a iných podjatí, ktoré sú spomínané v správe o činnosti.
Umelecká agentúra ART P Centrum Partizánske za rok 2011 vykazuje hospodársky výsledok ako celok
zisk vo výške +128,00 €, pri plnení príjmov 286.680,00 € z ročného plánu 296.505,00 €, čo je 96,70 % a plnení
výdavkov vo výške 286.552,00 € z plánovaných 296.505,00 €, čo je 96,60 %.

Plnenie príjmov
Celkové príjmy za účtovné obdobie predstavujú sumu 286.680,00 € z 296.505,00 €, čo je 96,70 %.
V uvedených príjmoch je zahrnutý transfer z rozpočtu obce ktorý pre rok 2011 bol po úprave vo výške
171.505,00 € a skutočnosť za vykazované obdobie predstavuje výšku 171.505,00 € čo je 100,00 % plánované
príjmy z podnikania boli po úprave vo výške 50.000,00 € a skutočnosť predstavuje 48.642,00 € čo je 97,30 %,
kde sú zahrnuté najmä príjmy z dlhodobého prenájmu priestorov a príjmy za reklamnú a príjmy z komerčných
podujatí. Zvyšnú časť príjmov vo výške 75.000,00 €, kde skutočnosť je 66.533,00 €, čo je 88,71 %, predstavujú
príjmy z predaja služieb, kde sú zahrnuté príjmy z náhodných služieb predaja ako sú najmä príjmy z krátkodobého prenájmu priestorov, nekomerčných podujatí, poplatkov z knižnice a kurzovnú činnosť a dotácia z VÚC
Trenčín vo výške 2 000 eur na Československý večer v športovej hale .
Príspevková organizácia je povinná dodržať pravidlo, že tržby za vlastné príjmy z predaja služieb musia
spĺňať podmienku menej ako 50 % celkových výrobných nákladov je pokrytých vlastnými tržbami
(vlastné tržby – 115.175 : výrobné náklady celkom 286.552/ = 40,20 %) .

Plnenie výdavkov
Celkové náklady za uvedené účtovné obdobie sú vo výške 286.552,00 € z plánovaných 296.505,00 € , čo
je 96,60 % a plnenie podľa položiek je nasledovné:
- mzdové prostriedky – pôvodný plán celkom pre celú organizáciu je 81.500,00 €, z toho pre DK 55.000,00 €
a MsK 26.500,00 €. Po úprave – navýšený o 10.000,00 € pre DK. Plán bol upravený na na 91.500,00 €, pričom
skutočnosť za rok 2011 je 91.741,00 €, čo je 100,26 %, z čoho DK je 63.674,00 € z plánovaných 65.000,00 € eur
čo je 99,50 % a v MsK je plnenie 28.067,00 € z plánovaných 26.500,00 € čo je 105,91 %. Úprava predstavuje
navýšenie z dôvodu spomínaného navýšenia počtu pracovníkov, ale i vyplatenia odmeny vo výške 3-mesačných
platov bývalému riaditeľovi APC, rovnako ako vyplatenie 4-mesačného odstupného a preplatenie dovolenky
zamestnankyni, s ktorou bol k 1.10.2011 ukončený pracovný pomer.
- poistné a príspevky do poisťovní - bol úmerne upravený - navýšený k mzdovým prostriedkom keď plán bol
po úprave celkom vo výške 33.220,00 € a skutočnosť je 30.413,00 €, čo je 91,55 %, toto nižšie plnenie je z dôvodu, že odvod do zdravotnej poisťovne je ohraničený maximálnou výškou pri vyplácaní odstupného. Poistné
a odvody v DK boli naplánované vo výške 22.450,00 €, skutočnosť predstavuje 21.173,00 €, čo je 94,31 % a
v MsK plán 10.770,00 € a skutočnosť predstavuje 10.266,00 €, čo je 95,32 %.
- reprezentačné – plán 350,00 € a skutočnosť je 294,00 €, čo je 84,00 %
- tovary a služby - plán na rok 2011 celkom je 171.435,00 € a skutočnosť predstavuje 164.104,00 €, čo je
95,72 %. V tejto položke je zahrnutý nákup kancelárskeho a propagačného materiálu, čistiacich prostriedkov,
kníh a časopisov a tlačív do knižnice, spotreba pohonných hmôt, tonerov, drobného materiálu na opravu ako
aj drobného hmotného majetku v sume v sume 19.231,00 €, z čoho najviac je čerpané na nákup kníh a časopisy sú vo výške 2.786,00 €, drobného hmotného majetku vo výške 5.783,00 € a materiálové náklady na akcie
a podujatia vo výške 4.229,00 €.
Náklady na spotrebu energie sú v celkovej výške 61.497,00 €, z čoho v DK predstavujú čiastku 39.912,00 €
a v MsK je to 21.585,00 € v uvedenej sume je zahrnuté aj vyúčtovanie - doplatok plynu v DK za rok 2010 vo
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výške 4 179,04 eur. Zvyšnú časť tvoria náklady na služby vo výške 83.376,00 €, kde najväčšiu časť predstavujú
náklady vo výške 52.936,00 € súvisiace so zabezpečením akcií a podujatí, ako sú honoráre, poplatky SOZA,
príkazné zmluvy, Zmluvy o dielo, náklady spojené s osvetľovaním a ozvučovaním týchto podujatí.
Ďalej sú tu zahrnuté náklady na poštovné a telekomunikačné služby, propagačné a tlačiarenské služby, prenájom priestorov, tlačiarne a LED panelu, prepravné, ochrana objektu, požiarna ochrana, príspevky na stravovanie, údržba softvérow, vedenie účtovníctva, odvoz komunálneho odpadu a pod.

AKTÍVA (majetok v €)
Druh majetku
Dlhodobý hmotný majetok:
Dlhodobý finančný majetok
Krátkodobé pohľadávky
z toho: - odberatelia
- pohľ. voči zamest.
Finančný majetok:
z toho: - bankové účty
pokladňa
ceniny
Časové rozlíšenie
Náklady budúcich období

stav k 31.12.2011
396 084
396 084
4 174
4 139
35
16 134
11 856
1 302
2 976
1 142
1 142

Spolu aktíva

417 534

PASÍVA (zdroje krytia v €)

stav k 31.12.2011

Zákonny rezervný fond
Dlhodobé záväzky- sociálny fond
Výsledok hospod. bežného obdobia, zisk
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami ver.správy
Krátkodobé záväzky
z toho:
dodávatelia
záväzky voči zamestnancom
záväzky voči soc.
záväzky daňové
nevyfakturované dodávky
iné záväzky

2 757
209
128
7 182
396 084
11 174

Spolu pasíva

417 534

747
5 038
2 254
783
2 012
340
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