Hospodárenie príspevkovej organizácie
Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho –
Egressy Béni Városi Művelődési Központ,
Hradná č. 1 Komárno,
Celkové výnosy k 30.06.2020
Celkové náklady k 30.06.2020
Hospodársky výsledok: strata

195 107,23 EUR
214 733,69 EUR
- 19 626,46 EUR

V zmysle § 24 ods. 1) zákona č. 523/2004 Z.z. zákona o rozpočtových pravidlách verejnej
správy, v znení neskorších zmien od roku 2020 aj MsKS ako príspevková organizácia mesta
hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov.
Výsledok finančného hospodárenia k 30.6.2020
Celkové rozpočtové príjmy vrátane finančných operácií
Celkové rozpočtové výdavky
Výsledok finančného hospodárenia:

183 821,25 EUR
190 870,65 EUR
- 7049,40 EUR

Rozpočet Mestského kultúrneho strediska Komárno na rok 2020 bol schválený
uznesením č. 695/2020 na 15. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa
27. februára 2020 nasledovne: vlastné príjmy 153 660,- eur, bežné transfery z rozpočtu mesta
250 000,- eur, príjmy spolu: 403 660,- eur a bežné výdavky 403 660,- eur.
Výsledok finančného hospodárenia ovplyvnili aj dodatočne získané dotácie jednak zo
štátneho rozpočtu, jednak z rozpočtu mesta ako aj z rozpočtu VÚC a zo zahraničia.
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. Okrem organizovania rôznych podujatí, zabezpečuje aj správu a údržbu kultúrneho
domu na Hradnej ul. č. l Komárno, prednej časti Dôstojníckeho pavilónu, kultúrneho domu
Kava. Kultúrny dom v Novej Strážy je v prenájme Občianskeho združenia ÉS, ktorý
uskutočnil renovácie domu, strechy a javiska.
Skutočné príjmy z vlastnej činnosti za rok 2020 boli vo výške 32 789,29 eura, plnenie
rozpočtu 21,33%.V plnení sú započítané príjmy z prenájmu priestorov MsKS v hodnote
11 687,29 eura, za dodanie služieb 21 102 eura.
V januári bolo organizovaných 5 predstavení a 9 ostatných kultúrnych programov, vo
februári 4 predstavenia a 8 ostatných kultúrnych programov, z čoho najvýznamnejšie boli
novo-organizované -Novoročný koncert – Budapest Bár, dňa 1.1.2020 a vo februári
celodenný program KULT-TÁR-HÁZ /Kultúrházak éjjel – nappal/, Kultúrny dom vo dne v
noci, uskutočnené 15.2.2020, program otvorených dverí divadiel. Od rána až do večera, na
viacerých miestach v hlavnej budove sa prezentovali naše súbory, uskutočnili skúšky
s voľným vstupom publika. Program bol ukončený tanečným domom pre dospelých
o polnoci.
Za hodnotené obdobie môžeme konštatovať, že organizácia by vedela dosiahnuť
vytýčené ciele, ale od 9.3.2020 boli budovy uzatvorené kvôli štátnym opatreniam COVID 19.

Pri dodržiavaní aktuálnych opatrení v súvislosti s COVID 19
sme pripravili
a 30.4.odvysielali večerný galaprogram LEHÁR 150 v elektronickej forme, vytvorili novú
webovú stránku Lehár 150, a Facebookovú stránku
Počas mája a júna boli organizované a uskutočnené ďalšie predstavenia, a to
v spolupráci s Jókaiho divadlom z Komárna a Divadlom Thália z Košíc: TRIANON 100spomienkové podujatie k výročiu Trianonskej dohody uskutočnené 6. jún 2020 o 19:00 hod.
vo veľkej sále MsKS Béni Egressyho pre prvých 100 osôb – podľa aktuálneho opatrenia,
a online rezervovania. Po prvý krát sme vyskúšali LIVE stream cez www.youtube.com,cez
našu webovú stránku a Facebookovú stránku, ako aj na stránkach spoluorganizátorov – podľa
štatistík spoluorganizátorov sme mali približne 18.000 online záujemcov.
V júni podľa aktuálnych opatreniach verejného zdravotníctva sme mali ďalšie dve
predstavenia pre deti a mládež uskutočnené 13.6.2020.
Od 9.marca sme mali uzavretú budovu. Jedine Komárňanská Tanečná Dielňa pod
vedením Gábora Gálika mala počas tohto obdobia online skúšky. Každej skupine bolo od
1.6.2020 podľa nariadenia vlády a za podmienky dodržania prísnych hygienických opatrení,
umožnené začať svoje aktivity v budovách MsKS.
V júli boli uskutočnené tri týždňové, denne detské tábory - divadelný, tanečno-folklórny
a baletný.
MsKS Komárno sa ako kultúrna inštitúcia so samostatnou právnou subjektivitou
úspešne zapojila do viacerých projektov o získanie finančných prostriedkov z BGA, NKA,
VÚC, MK SR. Do 30.6.2020 získala organizácia dotáciu od NKA v celkovej hodnote
24783,43 eur.
Počas roka 2020 nám boli odsúhlasené dotácie z Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín - na denné detské tábory /2000,- €/, na fungovanie Komarňanskej
Tanečnej Dielne / 6000,- € /, na hosťovanie Divadla Thália Színház z Košíc /3500,- €/, na
vytvorenie divadelného predstavenia od Beáty Gerendás: Reunion / 36 740,- €/, na hudobnú
cenu Harmónia Díj / 7000, -€/.
Vedenie a zamestnanci MsKS realizovali počas koronakrízy obnovenie vonkajších
a vnútorných priestorov. Nakúpili sme materiál potrebný na realizáciu, ostatné služby sme
uskutočnili z vlastných síl. Vyčistili sme a dali do poriadku okolie hlavnej budovy. Počas
júna sme začali obnovu dolných priestorov, ako vymaľovanie chodby. Máme v pláne
realizáciu obnovy zrkadlovej sály.
V roku 2020 boli celkové výdavky vynaložené na plnenie cieľov a poslania MsKS vo
výške 1900870,65 eur, čo je čerpanie na 47,29 %.

Aktivita 5.2:

Podpora kultúrnych domov

Zámer aktivity:

Kultúrny život obyvateľov mesta a mestských častí

Zodpovednosť:

Mestské kultúrne stredisko v Komárne

Rozpočet aktivity:
Rozpočet

Schválený 2020

Upravený 2020

Skutočnosť
k 30.06.2020

%

v EUR

250 000

250 000

124 998

50

Ciele a výstupy:
Cieľ

Zvýšiť kultúrne aktivity obyvateľov mesta

Zabezpečiť možnosti organizovania
kultúrnych aktivít komunitným skupinám

Merateľný ukazovateľ

k 30.6.2020

počet usporiadaných podujatí MsKS
celomestského charakteru za rok I.polrok 2020

32

z toho počet zorganizovaných programov pre deti

7

celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí
za I polrok 2020

23750

Z toho: online sledovanie

18 000

počet záujmových združení (krúžkov s činnosťou
umeleckého zamerania)

17

počet aktivít záujmových združení za rok

8

Aktivitu predstavujú činnosti: Činnosť kultúrnych stredísk v meste a v mestských častiach (Kava), Dôstojníckeho pavilónu a MsKS.

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.
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 Komárňanská tanečná dielňa, Dunaj, Dunajíček a Mamičky od
Dunaja, úspešné divadelné súbory Gimisz, Divadelný krúžok, slovenský súbor Schod
a tanečné súbory Balettissimo a Junior klub.
Pre verejnosť v kultúrnych domoch v Kave a v Novej Stráži boli organizované kultúrnospoločenské a športové podujatia a špeciálne pre deti boli organizované podujatia pod názvom
Dom hier.

A.1.2 57. ROČNÍK JÓKAIHO DNÍ
Kvôli opatreniam týkajúce sa pandémie COVID-19 festival bol odložený na neskorší dátum:
5.-9. novembra 2020

A.10. SPEVÁCKE ZBORY
A.10.1 MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR CONCORDIA
vedúci: István Stubendek
nacvičujú 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. Je to jubilejný 40. ročník založenia speváckeho zboru.
Plánované koncerty a slávnosti boli kvôli opatreniam týkajúce sa pandémie COVID-19
odložené na jesenné mesiace. Vystúpenia sa v I. polroku neuskutočnili.
A.2 FOLKLÓRNE SÚBORY
A.2.2 FS DUNAJ, FS MAMIČKY OD DUNAJA
vedúci: Ľudovít Gallovich
počet členov: 17 – tanečníci, hudobníci, speváci, nacvičujú 2x týždenne.
Súbor Dunaj bol zlúčený 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.4.4 ŽENSKÝ KOMORNÝ ZBOR KANTANTÍNA
vedúca - dirigentka: Katarína Čupková
nacvičujú 1x týždenne, počet členov: 10
Zbor od svojho založenia pracuje 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. Kvôli opatreniam týkajúce sa pandémie COVID-19
plánované koncerty boli odložené na jesenné mesiace. Vystúpenia sa v I. polroku
neuskutočnili.

A.5 TANEČNÉ SÚBORY
A.5.1 KOMÁRŇANSKÁ TANEČNÁ DIELŇA
Základná škola 1-4. ročník
Vedúci: Katalin Madari a János Nagy
Počet členov: 35, nacvičujú 2x týždenne
Cieľom detského folklórneho súboru je oboznámiť deti s ľudovým tancom, ľudovou hudbou a
ľudovými tradíciami, ktoré majú dôležitú úlohu vo formovaní kolektívu a posilňovaní
identity.
Vedúci súboru s deťmi naštudovali 2 choreografie, s plánom ich predstavenia na
Komárňanských dňoch a na programoch v Komárne a v jeho okolí.
Plánovali sme vystúpenia na viacerých miestach v Komárne, s cieľom prilákať čo najviac
záujemcov.
A.5.2 KOMÁRŇANSKÁ TANEČNÁ DIELŇA
Základná škola 5-9. ročník
Vedúci: Gálik Gábor a Gálik Klaudia
Počet členov: 10, nacvičujú 2x týždenne
Sú to hlavne školáci základných škôl. Ich hlavným cieľom je zabezpečiť ďalšiu generáciu
tanečníkov pre veľký súbor. Súbor sa v roku 2020 zaoberá s jedným tanečným materiálom, a
to sú tance z Žitného ostrova.
A.5.3 KOMÁRŇANSKÁ TANEČNÁ DIELŇA
Ľudový tanec pre mládež a dospelých
Vedúci: Gálik Gábor a Gálik Klaudia
Počet členov: 30, nacvičujú 2x týždenne
Súbor sa v roku 2020 zaoberá s dvoma tanečnými materiálmi. Tanečný materiál zo Žitného
ostrova, a zo Sedmohradska.
A.5.4 KOMÁRŇANSKÁ TANEČNÁ DIELŇA
Folklórny súbor Árpád Feszty – Feszty Árpád Táncegyüttes
Vedúci: György Korpás
Lektori: Gémesi Zoltán, Marika Horváth
Počet členov: 22, nacvičujú 2x týždenne
Súbor pokračoval v práci z minulého roku, nacvičoval tance s novými členmi. Sú to tance zo
Sedmohradska („Mezőkölpény”), tance z oblasti Rábaköz a Buza.
Folklórny súbor mal naplánované viaceré vystúpenia.
A.5.5 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.
A.5.6. KURZ DETSKÉHO BALETU BALETTISSIMO
Vedúci: PhD, Süll Tamás
Počet členov: 37, nacvičujú 2x týždenne v dvoch vekových skupinách
Kurzy s malými a väčšími deťmi prebiehal pravidelne v utorok a vo štvrtok pod vedením
baletmajstra. Cviky sú na zemi v ľahu a v sede, pri žrdi postojom k stene. Veľký priestor
dostáva improvizácia tanca, ako ju samé deti prežívajú. Hlavným cieľom je, aby deti prežívali
radosť z pohybu a hudby, aby sa ich záujem a tanec prehĺbil, a boli motivované v ďalších
rokoch o vážnu prácu s pohybom a tancom. Mesačne raz je hodina na javisku, aby sa deti
oboznámili a spriatelili sa s javiskom, a pocitom na javisku. Koncert pre verejnosť, ktorú
máme naplánovaný na koniec, sme teraz preložili na koniec roka, tj. V priebehu decembra,
dĺžka predstavenia cca 40 minút.

A.13 DIVADELNÉ SÚBORY
A.13.1 ŠTUDENTSKÝ DIVADELNÝ SÚBOR GIMISZ
vedúca: Monika Bajkai Csengel
Študentský divadelný súbor je spoločným súborom MsKS a Gymnázia Jánosa 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.13.2 STREDNÝ GIMISZ
Vedúca: Monika Bajkai Csengel
Počet členov: 28, nacvičujú 1x týždenne
Veková kategória členov je od 15 do 18 rokov (I.-III. ročník). V školskom roku 2019/2020
pripravovali divadelnú hru od Ményhérta Lengyela Kráľovstvo Sancha Panzu, premiéra bola
kvôli opatreniam týkajúce sa pandémie COVID-19 odložená na jesenné mesiace. Vystúpenia
sa v I. polroku neuskutočnili.

A.13.3 VEĽKÝ GIMISZ
Vedúca súboru: Monika Csengelová
Počet členov: 25, nacvičujú 1x týždenne
Veková kategória členov je od 18 do 19 rokov, štvrtý ročník gymnázia. V školskom roku
2019/2020 pripavili premiéru maďarského muzikálu Vajda Katalin: Milenci z Ancony.
28. januára - 2 vystúpenia s muzikálom pre základné a stredné školy okresu a mesta
Komárno
28. januára - večerné vystúpenie pre verejnosť s muzikálom
29. januára - 2 vystúpenia s muzikálom pre základné a stredné školy okresu a mesta
Komárno

A.13.4 MALÝ GIMISZ
Vedúca: Monika Bajkai Csengel
Počet členov: -

Veková kategória členov je od 11 do14 rokov (I.-IV. ročník osemročného gymnázia). Od
začiatku školského roka 2019/2020 skupina pauzuje z dôvodu malého počtu prihlásených
žiakov.
A.13.5 DIVADELNÝ KRÚŽOK
Vedúci: Róbert Laboda
Počet členov: 34, nacvičujú 1x týždenne
Cieľom krúžku je rozvíjať hudobno-pohybový prejav detí, kultúru rečového prejavu
a podieľať sa na príprave kultúrnych programov, dramatických pásiem, rozhlasových relácií.

