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ROZPOČET NÁKLADOV MSKS ZA ROK 2006
ODDIEL 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo
08.2.0 Kultúrne služby
08.2.0. 9 Ostatné kultúrne služby
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu nákladov za rok 2006
600 Bežné výdavky

Skutočnosť
rok 2005
v tis. Sk

Rozpočet
rok 2006
v tis. Sk

Skutočnosť
rok 2006
v tis. Sk

611 Mzdy

2867

3200

3166

99

620 Poistné

920

1220

1047

86

630 Tovary a služby

4383

4636

3385

73

631 Cestovné nákl.

6

7

6

86

632 Energie, voda
a komun.

1633

1600

1079

68

633 Materiál

518

650

480

74

634 Dopravné

96

100

50

50

635 Rut. a štand. údr.

216

500

149

30

637 Služby

1903

1769

1614

92

642 Nemoc. dávky

11

10

7

70

Bežné náklady

8170

9056

7598

84

Kapitálové náklady

833

850

763

90

Náklady spolu :

9003

9906

8361

85

% plnenia

ROZPOČET VÝNOSOV MSKS ZA ROK 2006
08. Rekreácia, kultúra a náboženstvo
08. 2. 0 Kultúrne služby
08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu výnosov za rok 2006
Nedaňové príjmy

Skutočnosť
rok 2005
v tis. Sk

Rozpočet
rok 2006
v tis. Sk

Skutočnosť
rok 2006
v tis. Sk

% plnenia

2166

2102

0

0

- tržba kino

837

1170

1146

98

- tržba z kult. podujatí

342

300

429

143

- tržba z knižnice

132

130

120

93

- ostatné

255

98

38

39

240 Úroky

2

4

1

25

Bežné výnosy

3734

1702

1734

102

300 Granty
dotácia z Min.kult.

5240
40

8204

7295
14

89

Výnosy spolu :

9014

9906

9043

92

212 Príjmy z vlastníctva
z toho – prenájom

223 Poplatky a platby
z nepriem. a náhod. predaja
a služieb – z toho

MsKS v Senci počas sledovaného obdobia hospodárilo s finančnými prostriedkami
a zvereným majetkom podľa schváleného rozpočtu na rok 2006.
V priebehu roka 2006 realizovalo len opravy najnevyhnutnejšieho charakteru,
vzhľadom na rekonštrukciu budovy MsKS. Hospodárením počas roka dosiahlo výnosy
v hodnote 9043 tis. Sk a náklady 8361 tis. Sk, čím dosiahlo zisk 682 tis. Sk. Stav bežného
účtu k 31.12.2006 činil 1183 260,67 Sk.

Výnosy
V porovnaní s predchádzajúcim obdobím stúpli tržby z kina – cca o 333 tis. Sk
a kultúrnych podujatí o 87 tis. Sk, naopak klesli tržby z knižnice. Zásluhu na vyšších
uvedených vyšších tržbách mali kultúrne poukazy vydané Ministerstvom kultúry SR pre
žiakov a študentov – hodnota kult. poukazov 255 tis. Sk.
Tržba prenájom nebola hodnotená, nakoľko od 1.3.2006 prešla fakturácia prenájmu pod MÚ
Senec z dôvodu straty v podnikateľskej činnosti, ktorú k 31.12.2005 vykázalo MsKS. Podľa
zákona o rozpočtových pravidlách museli príspevkové organizácie, ktoré vykázali stratu
v podnikateľskej činnosti l 31.12.2005 túto činnosť ukončiť. Tržba z prenájmu za obdobie 12/2006 bola preúčtovaná ako príspevok od MÚ Senec a po úprave rozpočtu, bola celá
rozpočtovaná výška prenájmu presunutá do položky granty. To isté sa týka aj zúčtovanie
elektrickej energie, ktorá bola vedená v ostatných príjmoch.

Náklady
V roku 2006 najväčšou položkou v oblasti nákladov bola spotreba elektrickej energie
a kúrenie. Nižšia spotreba plynu bola ovplyvnená veľmi miernou zimou . V mesiaci máj bola
prevedená plánovaná úprava kotla. Prerobilo sa kúrenie do kinosály na samostatný okruh,
vzniklo samostatné kúrenie budovy MsKS a kinosály. V prípade havárie kotla na ohrev
teplovzdušného okruhu do kinosály sa dá kúriť otvorením uzatváracích armatúr z okruhu
kúrenia budovy MsKS. V rámci opráv bola opravená strecha na premietacej kabíne
v amfiteátri. V priestoroch amfiteátra boli opravené fasádne nátery a sociálne zariadenia.
Väčšina opráv bola vykonaná vo vlastnej réžii.
Vzhľadom na to, že MsKS vyhralo projekt na rekonštrukciu kultúrneho domu,
realizovali sa iba nevyhnutné opravy na zabezpečenie chodu MsKS a amfiteátra.
Počas sledovaného obdobia boli vykonané revízie plynových kotlov, hasiacich
prístrojov, premietacích prístrojov a komínov. Od 1.10.2006 sa pripojilo oddelenie knižnice
na Malokarpatskú knižnicu v Pezinku na jej knihovnícky program ARL Advance Rapid
Library, ktorý v budúcnosti umožní čitateľom na internete status knihy /, kde sa hľadaná
kniha nachádza /.

Kapitálové výdavky
V oblasti kapitálových výdavkov boli zakúpené 3 ks PC do knižnice a 1 ks PC do
kancelárie MsKS. V rámci dovybavenia knižnice boli zakúpené otočné stoličky, 2 ks scanery,
2 ks klimatizačné jednotky, 2ks kontajnery na smetie a vrtačku.

V závere našej správy o hospodárení v r. 2006 si Vás dovoľujeme informovať o výške
našich fondových účtov , pohľadávok a záväzkov :
Účet 901 – fond dlhodobého majetku
Stav fondu k 1.1.12006
prírastky – nákup
úbytky – odpisy
Stav fondu k 31.12.2006

11 467 975,50 Sk
135 920,00 Sk
684 861,50 Sk
10 919 034,00 Sk

Účet 952 – fond sociálny
Stav fondu k 1.1.2006
Prírastky – tvorba 1%
čerpanie na závodné stravovanie
Stav fondu k 31.12.2006

8 117,90 Sk
29 209,00 Sk
19 377,20 Sk
17 949,70 Sk

Účet 916 – fond reprodukcie
Stav fondu k 1.1.2006
Prírastky
úbytky
Stav fondu k 31.12.2006

2 373 651,04 Sk
684 861,50 Sk
135 920,00 Sk
2 922 592,54 Sk

Pohľadávky a záväzky :
Pohľadávky v lehote splatnosti :
Pohľadávky po lehote splatnosti :
Záväzky v lehote splatnosti :
Záväzky po lehote splatnosti :

0
624 136,03 Sk
12 401,70 Sk
0

Prevádzka kino:
Návštevnosť kina v uplynulom roku stúpla. Jedným z viacerých dôvodov zvýšenej
návštevnosti bolo podľa nášho názoru a mienky Únie filmových distribútorov aj zavedenie
kultúrnych poukazov a širšia filmová ponuka. Držiteľmi kultúrnych poukazov boli nielen
žiaci základných škôl, ale aj stredoškoláci a pedagógovia. Každá oprávnená osoba mala nárok
na štyri poukazy, pričom cena jedného kultúrneho poukazu bola 50,-Sk. Kultúrny poukaz
mohol byť využitý aj na návštevu kina. Veríme, že aj prostredníctvom kultúrnych poukazov
sa podarilo zvýšiť záujem ľudí o túto formu kultúry. Pozitívny efekt je zjavný pri porovnaní
štatistiky návštevnosti a tržieb v minulom a predminulom roku.

Najnavštevovanejšími filmovými žánrami boli v minulom roku detské kreslené filmy a filmy
rodinného typu, najmä komédie. Zdá sa, že tejto skutočnosti sa prispôsobili aj samotní
producenti a filmové distribútorské spoločnosti.
Pokiaľ ide o vekové zloženie návštevníkov nášho kina, dominuje veková kategória od 10 do
35 rokov. Je možné konštatovať, že z kín takmer úplne vymizla stredná veková kategória,
ktorí jednak už nie sú zvyknutí chodiť do kina a filmy určené ich veku sa objavujú na
Slovensku zriedkavo. Filmy pre náročnejších divákov sa objavujú veľmi sporadicky, nakoľko
oslovujú len úzku skupinu divákov.
Návštevnosť letného kina - amfiteátra ovplyvňujú okrem počasia aj také faktory ako
majstrovstvá sveta v hokeji či futbale vysielané v TV, úspešnosť turistickej sezóny, ale aj
konkurenčné formy zábavy.
Cenovo sme dostupným kinom. Priemerné vstupné na jedno filmové predstavenie činí 55-65,Sk. Senecké kino sa v dosiahnutých tržbách v minulom roku umiestnilo na 44. mieste z
celkového počtu 215 kín a 2 videokiná. Z hľadiska návštevnosti a tržieb boli v prvej trojke
najúspešnejších filmov nasledovné filmové predstavenia:
1. Doba ľadová 2 - odohraných bolo niekoľko predstavení, celkový počet návštevníkov bol
cca 1000 a tržba dosiahla 60 000,-Sk
2. Piráti Karibiku: Truhlica mŕtveho muža, celkový počet návštevníkov bol 916 a tržbba
dosiahla 63 610,-Sk
3. Da Vinciho kód - film navštívilo 295 návštevníkov a tržba bola 17 700,-Sk.
Porovnanie rokov:
2005:
Návštevnosť: 16 349
Tržby:
837 194,50,-Sk
2006:
Návštevnosť: 19 335
Tržby:
1.142 525,-Sk

Výstavy 2006:

Február:

Výstava fotografií - Filip Rázga

Marec:

Krása hliny - výstava zo zbierok Vlastivedného múzea v Galante

Apríl:

Výstava obrazov . p. Tomovičová
Súčasní maďarskí ilustrátori v Knižnici
Jarná výstava – výstava prác detí zo ZŠ Mlynskej

Máj:

In memorian – olejomaľby Starého Dunaja pri Šamoríne – Zoltán

Jún:

Výstava prác detí zo ZŠ Tajovskej

Október:

Spomienková výstava II. Ferenca Rákócziho

November: “ Kruh života“ výstava Margity Bošelovej
December: Vianoce doma – Výstava vianočných stolovaní

Varga

Programové oddelenie:
V tomto roku programové oddelenie zabezpečovalo Senecké leto a Veľký letný
karneval. Tieto kultúrne akcie patria k najnáročnejším akciám celého roka.
V kultúrnom stredisku sa konalo množstvo ďalších kultúrnych aj športových akcií. Medzi
najzaujímavejšie patrili paródia z mafiánskeho prostredia Mafiánske historky, ale aj koncert
Honzu Nedvěda, ktorí zožali nečakaný záujem publika. Radošinské naivné divadlo si každým
rokom nájde veľa svojich divákov, inak tomu nebolo ani teraz. Veľkému záujmu turistov
a obyvateľov Senca a okolia sa tešil aj koncert skupiny NO NAME na amfiteátri.
. V kinosále sa konali aj prehliadky divadiel a malých javiskových foriem – Malá Tália, ale aj
športové podujatie Senecká ruka, ktorá si získava každým rokom viac nadšencov. K
tradičným jesenným podujatiam patria aj dni Alberta Molnára Szencziho
Programové oddelenie spolupracuje so školami, ktorým program obohacujeme mnohými
výchovnými koncertmi, filmovými a divadelnými predstaveniami, na ktoré sa použili aj
kultúrne poukazy z projektu Ministerstva kultúry. Školy si v kinosále organizujú každoročne
akadémie svojich žiakov a rozlúčku s deviatakmi, kde sa prezentujú svojimi šikovnými
žiakmi.
V kinosále a vo veľkej miestnosti sa tiež konajú kultúrne a spoločenské aktivity pre
maďarských spoluobčanov, či už je to muzikál, divadlo z Komárna, alebo večery poézie
a rôzne súťaže a prehliadky pre deti aj dospelých.
Vo výstavnej miestnosti sa každý mesiac striedali výtvarníci -amatéri, s profesionálmi.

MESTSKÁ KNIŽNICA SENEC, NÁM. 1.MÁJA 2, 903 01
VYHODNOTENIE ČINNOSTI ZA ROK 2006
Hlavné úlohy
Knižnica sa aj v roku 2006 orientovala pozornosť na naplnenie základných cieľov v oblasti
knihovníctva. Hlavným cieľom bolo zabezpečiť bezproblémový chod knižnice a zabezpečiť
informačné potreby používateľov knižnično – informačných služieb.
Ďalšími významnými cieľmi mestskej knižnice boli :
a./ príprava a spracovanie projektov do grantového systému MK SR
b./ systematické doplňovanie knižničného fondu
c./ stabilizovanie počtu výpožičiek a registrovaných čitateľov
d./ sprístupnenie internetových služieb používateľom ako súčasť rozšírenia knižnično –
informačných služieb
e./ v rámci kultúrno spoločenských aktivít / 92 podujatí / sa kládol dôraz na kvalitu podujatí,
záujem a potreby používateľov
Cieľom bolo nie len budovať dobré meno knižnice, ale najmä propagovať služby, viesť deti
a mládež k pravidelnému čítaniu.
Pokračovali sme vo vybavení knižnice počitačovou technikou, aby sme sa pripravili na nutnú
zmenu knižnično – informačného systému v budúcich rokoch. Pre knižnicu boli zakúpené 4
počítače pre pracovníkov s pripojením na internet a knihovnícky program Advance Rapid
Library, ďalej sme získali 1 počítač s pripojením na internet pre čitateľov z Európskej únie .
V rámci základných služieb sme zrealizovali 50164 absenčných a prezenčných výpožičiek.
.
Počas roka sa viackrát riešila havária vo všetkých oddeleniach, ktorá vznikla pri rekonštrukcii
kultúrneho domu / cez odkrytú strechu systematicky zatekalo do všetkých priestorov
knižnice, pričom bolo znehodnotených minimálne 10 % knižničného fondu./ Pracovníčky
knižnice mali službu a zbierali vodu a zakrývali všetky regáli v sobotu aj v nedeľu,
zakaždým keď pršalo od 3.11.2006.
Senec má 15837 obyvateľov. Z toho 30% sú obyvatelia maďarskej národnosti.
Národnostnému zloženiu obyvateľov mesta zodpovedá aj jazykové zastúpenie literatúry
v knižnici a finančné prerozdelenie na nákup kníh.
Knižničný fond:
Knižničné jednotky spolu:
Z toho
Odborná literatúra pre dospelých :
Krásna literatúra pre dospelých :
Odborná literatúra pre deti:
Krásna literatúra pre deti :

35690
11136
14430
990
9134

Prírastok za rok 2006 činí 1052 zv. v hodnote 239000.- z toho darom sme získali 141 zv.
Všetky knihy zakúpené aj darované v roku 2006 boli riadne zapísané do prírastkového
zoznamu a záznamy zapísané do počítača v knihovníckom programe SMARTLIB /doteraz

sme prepísali 19900 záznamov / a od októbra 2006 do knihovníckeho programu Advance
Rapid Library.
Vypracovali sme tiež projekt na podporu doplňovania knižničného fondu, na základe ktorého
sme získali z Ministerstva kultúra SR sumu 14000.V prírastkovom zozname je zapísaných 66075 zv. v celkovej hodnote 3868291,84 Sk.
V zozname vyradených je zapísaných 30512 zv. v celkovej hodnote 750766,35 Sk.
Skutočný stav k 31.12.2006 je 35690 zv. v celkovej hodnote 3117525,49 Sk.
Ochrana knižničného fondu sa zabezpečovala balením všetkých kníh do fólie z PVC.
Čitatelia:
Celkový počet zaregistrovaných čitateľov v roku 2006 je 1496 z toho požívatelia do 15 rokov
604.
Knižnicu v roku 2006 navštívilo 11577 čitateľov.
Výpožičky:
Výpožičky spolu:
Z toho
Odborná literatúra pre dospelých
Krásna literatúre pre dospelých:
Odborná literatúra pre deti :
Krásne literatúre pre deti:
Výpožičky periodík:
Prezenčné výpožičky :

50164
8576
23379
4635
11223
2351
271

Aj v roku 2006 bol zvýšený záujem používateľov o medziknižničnú výpožičnú službu .
Knižnica zrealizovala 134 výpožičiek.
Poskytli sme 256 registrovaných bibliografických a faktografických informácií.
Kolektívne podujatia:
Knižnice sa snažia pritiahnuť najmä deti, ktoré k nim prestávajú mať vzťah.
Počet registrovaných čitateľov v knižniciach klesá, hoci nie dramaticky. Kritickou kategóriou
sú predovšetkým deti, ktoré prestávajú mať vzťah ku knihám. Knižnice sa ich snažia
pritiahnuť späť.
Tradičné knižnice, ako si ich pamätáme z detstva, sú už minulosťou. Neustále pribúdajú
elektronické služby, ako sprístupňovanie zdrojov a databáz.
Neodmysliteľnou súčasťou knižnično informačných služieb je každoročne realizované
množstvo kolektívnych podujatí pre čitateľov všetkých vekových kategórii. V roku 2006 to
bolo 92 podujatí a 5 výstav s počtom účastníkov 3692.
Boli to prednášky, besedy, kvízy, exkurzie, hlasné čítanie , rozprávkové popoludnie atď. Pri
organizovaní podujatí spolupracujeme so všetkými školamia školskými klubmi. Cieľom je
dobrá spolupráca a najmä výchova a vedenie žiakov k pravidelnému čítaniu. Každoročne
organizujeme súťaž o „KRAĽA ČITATEĽOV „ Ďalej to boli besedy ako napr. O Guľkovi

Bombuľkovi, Maťko a Kubko, Abeceda v rozprávke, Remeslo má zlaté dno, Striga Eulália,
Zlatá brána.
Kvízy : Sto zázrakov Slovenska, Skryté krásy Slovenska, Čo vieš ? Odpovieš ?, Hľadaj
v knižnici,
Pravidelne raz do mesiaca organizujeme podujatie pre dospelých. Ako napr. beseda so
spisovateľkou Evou Siegelovou o jej tvorbe.
Zavítal medzi nás tiež spisovateľ Jaroslav Rezník a predstavil svoju poslednú knihu. Veľký
úspech mala beseda s veštkyňou Ginou. V mesiaci máji sme usporiadali večer ľúbostnej
poézie a v mesiaci september večer poézie pod názvom Jesenná láska. Na besedu prišiel tiež
herec, režisér, recitátor Juraj Sarvaš. Najväčšiu účasť sme zaznamenali na besede
s Radkom Hanykovičom z Čiech pod názvom Pre drogy nemá zmysel umierať. Autor bol
dlhé roky väznený za pašovanie drog v Thajsku. Na besede sa zúčastnilo 450 študentov.
Beseda s Gitou Bošeľovou bola spojená s prezentáciu jej knihy „Kruh života „ a s výstavou
jej vlastných obrazov maľovaných na hodvábe.
Ostatné práce:
-zakladanie vrátených kníh do regálov
-udržiavanie poriadku na regáloch
-denná štatistika výpožičiek
-mesačné vyhodnotenie knižnice
-evidencia čitateľov
-evidencia novín a časopisov
-korešpondencia knižnice
-nákup kníh
-spracovanie nových a darovaných kníh
-odpisovanie opotrebovaných kníh
-upomienky na nevrátené knihy
-propagácia knižnice na školách, v meste a v mestských novinách
-vypomáhanie pri organizovaní „Seneckého leta“
-vypomáhanie pri organizovaní „ Letného seneckého karnevalu“

Rok 2005

Rok 2006

Počet obyvateľov:
15694
Počet návštevníkov:
17677
Počet knižničných jednotiek:
36327
Počet knižnič. jednotiek na 1 čitateľa
22.70
Počet knižnič. jednotiek na 1 obyvateľa
2.31
%náučnej literatúry z celého fondu:
31.57
% beletrie
40.25
%detskej náučnej lit.:
2.90
% detskej krásnej lit.:
25.27

15837
11577
35690
23.85
2.25
31.20
40.43
2.77
25.57

Výpožičky celkom
Počet výpožičiek na 1 čitateľa:
Počet výpožičiek na 1 obyvateľa :

53640
33.52
3.41

50164
33.53
3.16

Počet čitateľov celkom:
% z počtu obyvateľov

1600
10.19

1496
9.44

Príjmy od obyvateľov
Nákup kníh:
Nákup kníh na 1 čitateľa:
Nákup kníh na 1 obyvateľa:
Prírastok:
Úbytok:

Lieskovská Anna

132 00
372000
232.50
23.70

118000
239000
159.75
15.09

1771
189

1052
1689

