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1 Základná charakteristika
Mestské kultúrne stredisko
Námestie Slobody 14/18
050 01 Revúca
Príspevková organizácia s právnou subjektivitou bola zriadená :
Mestské kultúrne stredisko Revúca k 1. januáru 1985 uznesením č. 78/85 a dodatkom
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Revúcej č. 2 C zo dňa 20.12.1990

IČO: 138 789
DIČ: 2020724541
Telefón : 058/28 515 71
0917 445 839
E-mail : sekretariat@msksrevuca.sk
Zriaďovateľ: Mesto Revúca
Riaditeľ: Bc. Mária Margetová
poverená vedením MsKS
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2 HLAVNÉ ÚLOHY
Poslaním Mestského kultúrneho strediska je starostlivosť o kultúrny, duchovný a spoločenský
rozvoj mesta Revúca. Pre splnenie tejto úlohy bola táto organizácia zriadená a vykonáva tieto
činnosti :
1. Prispieva k zvyšovaniu všeobecného a odborného vzdelávania občanov.
2. Rozvíja prácu s literatúrou, požičiava knihy, časopisy a iné informačné pramene,
organizuje kultúrno-výchovnú činnosť s využitím literatúry, zabezpečuje informačné
služby občanom.
3. Sprístupňuje historické hodnoty príslušného územného celku, sústavnú pozornosť
venuje údržbe a správe kultúrnych pamiatok a pamätných miest, ochrane chránených
území a objektov na území mesta.
4. Publikačnou činnosťou sprístupňuje verejnosti informácie o historických a súčasných
udalostiach v regióne, podieľa sa na propagácii mesta a aktivít jeho obyvateľov.
5. Združuje kultúrne a umelecké aktivity záujmovej a umeleckej činnosti v meste.
Získava a združuje záujemcov o aktívnu umeleckú činnosť. Zriaďuje krúžky a súbory
ZUČ.
6. Organizuje kultúrny a spoločenský život pre dospelých, deti i mládež, zodpovedajúci
ich súčasným potrebám.
7. Súčasťou kultúrno-výchovnej činnosti je:
- organizovanie prednášok, kurzov a iných kultúrno-vzdelávacích akcií za úhradu /vstupné,
kurzovné/
- organizovanie výstav všetkého druhu so vstupným i bez vstupného
- organizovanie stáleho kina, alebo jednorázových filmových predstavení za náhradu
/vstupné/
- organizovanie divadelných vystúpení, koncertov umelcov profesionálov i amatérov za
vstupné
- organizovanie plesov a ďalších kultúrno-spoločenských akcií pri vyberaní vstupného
- vystúpenia vlastných súborov ZUČ pre cudzích usporiadateľov za náhradu nákladov
- príležitostné a krátkodobé prenajímanie miestností na základe cenníka schváleného
mestským zastupiteľstvom, prípadne požičiavanie špeciálneho vybavenia a sprostredkovania
služieb spojených s používaním prenajatých priestorov
- požičiavanie nebytových prostriedkov do dočasného užívania
- zverejňovanie inzercií podľa platného cenníka
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3 PERSONÁLNE OBSADENIE
Bc. Mária Margetová – poverená vedením MsKS, ekonóm
Katarína Ružániová – pokladník
Mgr. Martina Urbanová – kultúrny referent
Bc. Vladimír Oravec – kultúrny referent
Jozef Gorel – vedúci technickej prevádzky
Ondrej Slamčík – pomocný technický pomocník
Mária Agnetiová - upratovačka
Emília Palečeková - upratovačka
Soňa Samková – odborný knihovník
Monika Meriačová - knihovníčka
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4 ZAMESTNANCI NA DOHODU
Milan Ružáni – vedúci kina KLUB
Ing. Mariana Poprocká – vedúca tanečnej skupiny DFS Lykovček
Ing. Alena Ďurkovičová – vedúca tanečnej skupiny DFS Lykovček
Mgr, Natália Poprocká – vedúca hudobnej skupiny DFS Lykovček
Peter Poboček - fotograf
Vojtech Puškáš – výtvarník
Milan Kubej – správca a upratovanie KD Revúčka (do 13.10.2015)
Ľubomír Repák – správca a upratovanie KD Revúčka (od 15.10.2015)
Pomocné práci pri rekonštrukcií Mestského domu kultúry:
Dáša Fabová
Jozef Gorel
Erik Húsaník
Dalimír Kontra
Vladimír Marget
Ondrej Slamčík
Miloš Siman
Jozef Šotek
Pomocné práce pri organizácií Dní mesta:
Kristína Galová – moderovanie
Márius Garláthy - ozvučovanie
Martin Gorel – ozvučovanie
Miroslava Knihová – príprava výstavy
Lucia Koreňová – príprava výstavy
Barbora Vrabcová – príprava výstavy/moderovanie
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5 REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO DOMU KULTÚRY
Vo februári 2014 sa Mestský dom kultúry v Revúcej dožil svojho 50. výročia, ku ktorému
dostal darček v podobe rozsiahlej rekonštrukcie, ktorá sa začala realizovať ešte v októbri
2013 a ktorej investorom bolo mesto Revúca za spoluúčasti dotácie Úradu vlády Slovenskej
republiky. Úrad vlády SR na ňu poskytol finančnú pomoc v hodnote 100 000 € a Mesto
Revúca hradilo rekonštrukciu z rezervného fondu sumou 132 500 € a formou úveru sumou
104 000 €. Aj vďaka týmto finančným prostriedkom sa plánovaná rekonštrukcia mohla
uskutočniť, aby sa v piatok 20. júna 2014 pri príležitosti 17. ročníka Dní mesta Revúca
mohol zrekonštruovaný Mestský dom kultúry slávnostne otvoriť. Kultúrna činnosť bola
z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie až do tohto termínu pozastavená.
V budove sa uskutočnila oprava a nátery strešnej konštrukcie, vymenili sa okná a vonkajšie
vstupné dvere, celý objekt sa vynovil vonkajším náterom, vymenili sa vykurovacie rozvody
a nainštalovali sa nové radiátory, kompletne sa zrekonštruovali sociálne priestory objektu,
vo vestibule, na schodisku a v spoločenskej miestnosti Alfa sa urobili nové stierky, znížili sa
stropy a vymenili sa stropné svietidlá, v tanečnej časti sa pokládli nové parkety a vo zvyšnej
časti miestnosti sa položil nový koberec. Súčasťou spoločenskej miestnosti Alfa je aj
kuchynka, ktorá sa od sály oddelila novými rolldoor-mi, vybavila sa novou kuchynskou
linkou a keramickou dlažbou. Do vymaľovanej knižnice sa kúpili nové regále a vo vstupnej
hale sa dokončujú nové kancelárske priestory. Nakúpilo sa interiérové vybavenie a v
budúcnosti s plánujú ešte aj ďalšie interiérové úpravy.
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6 KULTÚRNA ČINNOSŤ
6.1 Podujatia pre deti a rodičov
Dátum:
4.3. 2014
24.10. 2014
7.12.2014
21.12.2014

Názov:
Fašiangový sprievod mestom
Gemerská podkovička
Mikulášsky večierok
Betlehemské svetlo

Miesto:
Námestie pred Kohútom
divadelná sála MsDK
kultúrny dom Revúčka
tribúna pri Rímskokat. kostole

6.2 Podujatia pre materské školy a I. stupeň základných škôl
Dátum:
25.3. 2014
20.11. 2014

Názov:
Detská divad. Revúca - 2 predstavenia
Divad. predstavenie divadla ACTORES

Miesto:
Gymnázium Martina Kukučína
divadelná sála MsDK

6.3 Podujatia pre II. stupeň základných škôl
Dátum:
25.3. 2014
20.11. 2014

Názov:
Detská divad. Revúca - 2 predstavenia
Divad. predstavenie divadla ACTORES

Miesto:
Gymnázium Martina Kukučína
divadelná sála MsDK

Uvedených podujatí sa zúčastnili všetky revúcke materské a základné školy: MŠ na Ul. Vl.
Clementisa, MŠ na Sládkovičovej ulici, Katolícka MŠ, ZŠ na Hviezdoslavovej ulici, ZŠ
J.A.Komenského, ZŠ I.B. Zocha.

6.4 Kultúrne podujatia pre dospelých
Zábavné, športové, súťažné a spomienkové podujatia:
Dátum:
24.1 2014
9.5. 2014
7.6. 2014
20.6. 2014
27.8. 2014
27.8. 2014
1.10.2014
18.10.2014

Názov:
Oslavy oslobodenia mesta
Oslavy víťazstva nad fašizmom
Stavanie mája
Oceňovanie osobností
Oslavy SNP
Múzeum na kolesách
Mesiac úcty k starším
Na ľudovú nôtu
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Miesto:
Námestie pri pomníku
Námestie pri pomníku
pred kult. domom Revúčka
divadelná sála MsDK
námestie pri pomníku
dopravné ihrisko
divadelná sála MsDK
divadelná sála MsDK

27.10.2014
29.10.2014
7.12.2014
12.12.2014
25.12.2014

Vtipnejší vyhráva
Krst knihy Dušana Dubovského
Malá škola pečenia s A. Polákovou
Súťaž o najlepšiu domácu pálenku
a vianočné pečivo
Štefanská zábava

divadelná sála MsDK
spoloč. miestnosť ALFA
spoloč. miestnosť ALFA
spoloč. miestnosť ALFA
spoloč. miestnosť ALFA

Hudobné podujatia:
Dátum:
27.4.2014
6.12.2014
12.12. 201
13.12.2014
14.12.2014
21.12.2014

Názov:
Veľkon. koncert speváckych zborov
koncert skupiny FRAGILE
Benefičný večer Slov.červeného kríža
Koncert S. Tomečka a L. Slamčíkovej
„Vianoce v kostole“
„Vianočný čas, prišiel k nám“

Miesto:
Rímskokatolícky kostol
divadelná sála MsDK
divadelná sála MsDK
divadelná sála MsDK
Rímskokat. kostol v Revúcej
Rímskokat. kostol v Revúcej

6.5 XVII. ročník Detskej divadelnej Revúcej
V utorok 25. marca 2014 sa v MsKS uskutočnil 17. ročník súťaže detských divadelných
vystúpení – DETSKÁ DIVADELNÁ REVÚCA. Deti ZŠ J. A. Komenského, ZŠ na
Hviezdoslavovej ulici a ZUŠ Rimavská Sobota si pre žiakov a porotu pripravili 4 divadelné
predstavenia, ktoré boli rozdelené do 2 blokov.1. blok, určený pre 1. stupeň ZŠ začal o 9:00 a
druhý blok, vhodnejší pre 2. stupeň bol o 10:30.
Výsledky:
1. miesto – „BOHYNKY“
DDS FACKA a ZAUŠKO pri ZUŠ v Rimavskej Sobote
Réžia: Ing. Barbora Olejníková
2. miesto – „DREVENÁ KRAVA“
DDS KORUNKA pri ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej
Réžia: Mgr. Katarína Hrbálová
3. miesto – „PLYŠOVÝ MEDVEDÍK“
DDS PORTÁL pri ZŠ J. A. Komenského v Revúcej
Réžia: Mgr. Viera Suchá
3. miesto – 4 ROČNÉ OBDOBIA na motívy O DVANÁSTICH MESIAČIKOCH
DDS FACKA pri ZUŠ v Rimavskej Sobote
Réžia: Ing. Barbora Olejníková
Súbory, ktoré skončili na 1. mieste postúpili na krajskú divadelnú prehliadku dramatickej
tvorivosti detí a dospelých „Rozprávkové javisko“, ktorá bola 10.-11. apríla 2014 v Žiari nad
Hronom.
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6.6 XVIII. ročník Dní mesta Revúca
Počas troch letných dní, 20. až 22. júna 2014 sa na námestí pred budovou „Kohút“ v Revúcej
uskutočnil XVIII. ročník Dní mesta Revúca, ktoré zorganizovalo Mesto Revúca a Mestské
kultúrne stredisko v Revúcej.
Boli to tri zaujímavé dni plné zábavy, oddychu a bohatého programu.
V piatok sa po slávnostnom otvorení tohto podujatia, so svojim programom na tribúne
postupne predstavovali deti z materských a základných škôl, zo Základnej umeleckej školy a
tanečného klubu. Po nich ešte vystúpil miestny raper a popoludnie už patrilo folklórnym
skupinám. O 18:00 hodine sa konalo v Mestskom dome kultúry už tradičné OCEŇOVANIE
OSOBNOSTÍ MESTA REVÚCA, pri ktorého príležitosti sa ľudom, ktorí sa významnou
mierou pričinili o rozvoj a šírenie dobrého mena Revúcej, udelili najvýznamnejšie ocenenia
mesta. Súčasťou tohto oceňovania bol aj koncert pop operného tria LA GIOIA. V závere
piatkového večera sa o zábavu postarali miestne skupiny.
Sobotné dopoludnie patrilo miestnym spevokolom, po ktorých nasledovala prehliadka
dychových hudieb - Memoriál Jozefa Meriača. V popoludňajších hodinách nám zahrali
a zaspievali rómske tanečné a spevácke skupiny. O 18:00 hod. sa v Mestskom Dome kultúry
začal muzikálový príbeh z americkej ulice CHAINS v podaní Základnej umeleckej školy
v Revúcej. Večer na námestí prebiehal hlavný program - koncerty slovenských populárnych
hudobných skupín.
Dni mesta nám v nedeľu uzavrel ekumenický duchovný a hudobný program, ktorý sa
uskutočnil v MsDK v Revúcej.
Tieto mestské oslavy boli bohaté nielen na kultúrny program a jarmočné stánky, ale aj na
sprievodné akcie. V piatok sa v areáli ZŠ na Hviezdoslavovej ulici konala Atletická
olympiáda Kalokagatia (súťaž v ľahkej atletike), turnaj v malom futbale pre kategóriu U 13
a Prezentácia ukážok práce policajných psov a psovodov a v Dome športu sa uskutočnila
súťaž v silovom viacboji pre kategóriu juniori a dorastenci.
V sobotu ponúkali žiaci a učitelia Súkromnej strednej odbornej školy pred svojou budovou
gemerské a iné krajové špeciality a tiež ste mohli vidieť 1. Revúcku pivársku burzu.
Na tenisový areál pri futbalovom štadióne ste mohli prísť v sobotu aj v nedeľu povzbudiť
žiakov a dorastencov, ktorí sa zúčastnili tenisového turnaja v dvojhre a v štvorhre. V areáli
ZŠ na Hviezdoslavovej ulici prebiehala Prezentácia práce Hasičského a záchranného zboru
a požiarnej techniky.
Počas Dní mesta nechýbali ani výstavy výtvarných prác umeleckých škôl a do 11. júla sa
môžete prísť do výstavnej siene Mestského Domu kultúry pokochať aj výstavou fotografií zo
života MsDK v Revúcej pri príležitosti jeho 50. výročia.
Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí nám na toto podujatie finančne prispeli, ďalej
účinkujúcim, vďaka ktorým boli tieto Dni mesta bohaté a pestré a v neposlednom rade aj
všetkým návštevníkom, ktorí vytvorili naozaj úžasnú a skvelú atmosféru!
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6.7 I. ročník Šariš festivalu – „My sme Revúca“
V sobotu 23. augusta 2014 sa na Námestí slobody pred budovou Kohút v Revúcej konal
festival pod názvom „MY SME REVÚCA“, ktorý zorganizovalo Mesto Revúca a Mestské
kultúrne stredisko v spolupráci s pivovarom z východného Slovenska. Centrum mesta, ktoré
bolo šiestym mestom v poradí zo série východniarskych festivalov, sa v tento deň zaplnilo
spevom, hudbou a smiechom Revúčanov, ktorí si takéto akcie naplno užívajú.
Program sa začal o 14:00 hod. vystúpením revúckych rockových skupín Quoli Čomu a All in
Band. Po nich nasledovali východňarské kapely Freedeggs (pop-punk), Žobráci (country) a
The Fusion (pop-rock). Skupina Peter Bič Project to na pódiu „odpálila“ okolo 20:00 hod. a aj
napriek tomu, že po ich vystúpení začalo pršať, Revúčanov to neodradilo od toho, aby si s
hlavným headlinerom večera Katkou Knechtovou zaspievali jej známe hity a na námestí
vydržali až do konca. Celú akciu moderoval obľúbený moderátor Milan „Junior“ Zimnýkoval,
ktorý tiež pochádza z východného Slovenska.
Keďže podujatia „My sme východ“ vznikajú v spolupráci s mestami a ich primátormi, každé
mesto priamo na podujatí ocenilo za zásluhy pri budovaní dobrého mena mesta, dvoch
vzácnych rodákov symbolickou pozlátenou tehlou. Prvou ocenenou bola záhradná architektka
Patrícia Černáková, tvár slovenskej permakultúry. Patrí k najlepším diplomovaným
permakultúrnym dizajnérom na Slovensku. Ako dcéra priekopníka permakultúry v
Československu, Karola Končka, sa s permakultúrou stretávala už od detstva. Dnes sa venuje
navrhovaniu záhrad a verejných priestorov, lektorovaniu kurzov so zameraním na
permakultúru a eko-záhradníctvo a eko-staviteľstvo a uverejňuje články o permakultúre.
Otvorila si samostatnú prax v navrhovaní a uskutočňovaní architektonicko-sadovníckych diel
v krajine.
Druhá ocenená Tatiana Brezinská Čuperková, úspešná spisovateľka „Evitoviek“, ktorá
v priebehu dvoch rokov vydala tri knihy, sa podujatia nemohla zúčastniť a tak ocenenie z rúk
viceprimátorky za ňu prevzala jej sestra. Tatiana bola najskôr športová novinárka, dnes je
autorka príbehov, ktoré chytia sa srdce. Na konte má už tretiu Evitovku. Jej predchádzajúce
dve – „Nájdem si ťa v Ríme“ a „Klamár“ sa stretli s mimoriadnym úspechom. V románe
„Jeden a pol ženy“ sa Táňa vracia k svojej obľúbenej téme – cestovaniu a láske.
Viceprimátorka mesta Ing. Viera Hanesovská sa obom oceneným poďakovala za výbornú
reprezentáciu nášho mesta a popriala im veľa ďalších úspechov.
Ďakujeme všetkým organizátorom, skvelým účinkujúcim, úžasnému moderátorovi a v
neposlednom rade všetkým tým, ktorí prišli a na námestí vytvorili super atmosféru!

6.8 XV. ročník jazdy sv. Huberta a 2. ročník regionálnych poľovnícko – rybársko –
včelárskych slávností
Jesenné oslavy Svätého Huberta sú na Slovensku dosť rozšírené a k tomuto ročnému obdobiu
neodmysliteľne patria. Ani Revúca nebola výnimkou a v sobotu 27. septembra 2014 sa jej
námestie zaplnilo rodičmi, starými rodičmi, detičkami, poľovníkmi, rybármi, včelármi,
lesníkmi, koníčkarmi, ale aj vôňou poľovníckych a rybárskych špecialít, pretože sa konal XV.
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ročník Jazdy svätého Huberta a 2. ročník jesenných slávností poľovníkov, rybárov a včelárov,
ktorý zorganizovalo Mesto Revúca, Mestské kultúrne stredisko v Revúcej, Lesy Slovenskej
republiky odštepný závod Revúca, Mestské lesy Revúca, Občianske združenie Príroda-láska
moja, Obvodná poľovnícka komora v Revúcej, Miestne organizácie Slovenského rybárskeho
zväzu Revúca a Jelšava a Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov v Revúcej.
O 10:00 hodine sa za krásneho slnečného počasia začal slávnostný ceremoniál, v rámci
ktorého sa na tribúne okrem hlavných organizátorov tohto podujatia privítali aj vzácni hostia
z Českej republiky. Svojou návštevou nás poctil starosta družobného mesta Litovel Ing.
Zdeněk Potužák, I. místostarosta Petr Šrůtek, II. místostarosta David Baroň, a traja členovia
Mestskej rady: Miloslav Číhal, Hedvika Weberová a Alena Šromová. Po poďakovaní sa
sponzorom a po príhovoroch organizátorov prebiehalo dekorovanie jazdcov, ktorého sa ujala
pani primátorka Revúcej a pán starosta mesta Litovel. Potom už nasledoval veľkolepý
sprievod mestom. Ako prvý šiel alegorický voz s trofejou a vyzdobený čečinou, za ním šli
poľovné psíky a potom jazdci na koňoch, za ktorých sa už postupne zoraďovali návštevníci
tejto akcie.
Kto zostal na námesti, mohol sa započúvať do nádherných tónov dychových hudobných
nástrojov Dychovej hudby Gemerčanka. Po príchode sprievodu sa detičky mohli povoziť na
voze, ale aj si zajazdiť na koníkovi. Jazdci na koňoch z OZ Príroda – láska moja sa presunuli
do Muráňa, kde prebiehal dostih. Na pravé poludnie sa udeľovali pasovacie listy novým
poľovníkom. Kultúrny program nám otvorili materské a základné školy, po ktorých nám
vystúpil DFS Lykovček. Svoj talent nám ukázali aj žiaci zo ZUŠ, či spevokol Úsvit. Okrem
kultúrneho programu boli na námestí pripravené rôzne prezentácie, výstavy, ukážky, detské
atrakcie i súťaže. Program na námestí sa ukončil vyhodnotením všetkých súťaží. Najlepšou
karnevalovou maskou jesene sa stala Stonožka zo ZŠ I.B. Zocha a zároveň táto škola vyrobila
aj najkrajšiu ikebanu. Víťazmi v súťaži o najkrajšiu tekvicu sa stali Samuel Čellár a Anička
Lacovičová zo ZŠ J.A.Komenského. Dadka Hlačinová so svojim psíkom Blekym zvíťazila
v súťaži o najposlušnejšieho psíka. Najrýchlejší v pílení dreva boli Lukáš Černický a Štefan
Fodor. Súťaž v sekaní sekerou na presnosť vyhral Peter Rusnák.
Bodku za XV. ročníkom Jazdy sv. Huberta urobil „Posledný súd“ – celkové zhodnotenie akcie
a zábava koníčkarov v Mestskom dome kultúry.

6.9 Revúcke kultúrne Vianoce
V piatok 5. a v sobotu 6. decembra revúcke námestie doslova dýchalo predvianočnou
atmosférou. Pre obyvateľov a jej návštevníkov bol okrem vianočných trhov, tradičnej
kapustnice, výborného punču, vareného vínka a horúcej medoviny, pripravený aj pestrý
predvianočný kultúrny program, ktorý zorganizovalo Mesto Revúca a MsKS v Revúcej.
V piatok o 9:00 sa pred budovou Súkromnej strednej odbornej školy uskutočnila prezentácia
vianočných gastro špecialít. O 9:30 sa v pásme programu „Vianoce očami detí“ predstavili
deti z materských a základných škôl a o 10:00 hodine sa otvorila súťaž vo varení kapustnice,
do ktorej sa zapojilo až 10 tímov. Pred obedom sme sa zahriali pri rómskych tancoch a
pesničkách a po ich vystúpení sa súťaž vo varení kapustnice vyhodnotila. Najlepšiu
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kapustnicu uvarila Mestská časť Revúčka, druhé miesto patrilo Úradu práce, sociálnych detí
a rodiny a na treťom mieste sa umiestnila ZŠ J.A.Komenského. Ceny do súťaže venovalo
Mesto Revúca spolu s Mikroregiónom Magnezit. Bez cien však nakoniec neodišlo žiadne
družstvo a ani porotcovia. Revúčania sa mohli pokochať aj Živým Betlehemom, ktorý
zorganizovalo Centrum voľného času. O 14:00 hodine nám zaspievali a zavinšovali deti a
učitelia Základnej umeleckej školy v Revúcej a o 14:30 deti z DFS Lykovček.
O 15:00 hodine sa podával Vianočný punč, no tohto roku trochu netradične. V stánku
s punčom bola pokladnička, do ktorej mohli ľudia prispievať na operáciu trojročného
Sebastiánka, ktorý má detskú mozgovú obrnu, a ktorému fyzioterapia pomáha iba
v obmedzenej miere. Chvíle pri punči nám spríjemnil Mikuláš so svojim veselým program a
sladkým prekvapením, ktorý nám aj spolu so svojimi pomocníkmi o 16:00 hodine rozsvietil
vianočný stromček. Všetci tí, ktorí vydržali až do konca, mohli vidieť nádherný ohňostroj.
V sobotu na námestí od 10:00-tej hodiny prebiehala ochutnávka zabíjačkových špecialít,
počas ktorej sa o pestrý kultúrny program ako prvý postaral spevokol ÚSVIT pri Základnej
organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska v Revúcej. O 10:30 ľudí rozospieval a pozabával
ľudový program folklórneho súboru ŠUMIAČAN, po ktorom zahrala a zaspievala dychová
hudba GEMERČANKA.
Večer sa tohtoročný predvianočný jarmok zakončil koncertom známej skupiny Fragile.
6.9.1 Pečenie s Adrianou Polákovou
V piatok 5. decembra obyvatelia a návštevníci Revúcej videli na námestí pestrý kultúrny
program, zacítili vôňu vianočnej kapustnice, ich očiam tiež ulahodil aj krásny ohňostroj,
Mikuláš deťom rozdal sladkosti a rozsvietil vianočný stromček.. V sobotu si mohli pochutnať
na výborných zabíjačkových špecialitách, a večer si vychutnali koncert hudobnej skupiny
Fragile... Ale keďže ku Vianociam patrí neodmysliteľne aj pečenie, Mestské kultúrne
stredisko načrelo aj do tohto súdka a v nedeľu 7. 12. revúčanov poctila svojou návštevou
moderátorka markizáckeho telerána – Adriana Poláková, ktorá je zároveň aj autorkou kníh
o pečení. V novej kuchyni, ktorá je súčasťou spoločenskej miestnosti Alfa, ukázala nielen
svoje tipy, triky, grify a nápady a odprezentovala svoje knihy, ale aj ukázala, že pečenie môže
byť príjemnou predvianočnou zábavou. Dokazuje to aj vo svojich knihách, ktoré si milovníci
sladkého mohli zakúpiť a dať podpísať priamo na akcii. Knihy NAPEČENÉ S LÁSKOU,
NAPEČENÉ S LÁSKOU 2, KOLÁČ MOJEJ MAMY a AKO HRAVO ZVLÁDNUŤ
DOMÁCNOSŤ, by pri vianočnom pečení určite nemali chýbať žiadnej domácej gazdinke.
Môžu tak poslúžiť ako dobrý tip na praktický vianočný darček buď pre seba, alebo pre svojich
najbližších. Táto úspešná a veľmi milá moderátorka svojim divákom a fanúšikom
porozprávala kuchárske príhody z detstva a napiekla chutné labute, s ktorými jej pomohli aj
štyria malí pomocníci a na ktorých si všetci pochutnali. Na záver sa všetkým poďakovala za
pozornosť, urobila si spoločné fotografie a popriala krásne vianočné sviatky.
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6.9.2 Súťaž o najlepšie domáce pečivo a pálenku
Prešiel rok a Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska spolu s Mestským
kultúrnym strediskom opäť zorganizovali akciu pod názvom VIANOCE U NÁS DOMA, na
ktorej sa v piatok 12. decembra vyhodnotilo najlepšie domáce pečivo a pálenka.
Po vystúpení ZŠ na Hviezdoslavovej ulici pod vedením p. učiteľa Ondreja Barana sa ešte
pripomenuli pravidlá oboch súťaží a začalo sa so samotným vyhodnocovaním najlepšieho
domáceho pečiva. „Zákusková“ porota v zložení Bc. Ľudmila Ďurďáková (predsedkyňa), Bc.
Mária Margetová a Terka Kolesárová na základe vzhľadu, chuti, vône a celkovej estetickej
úrovene pečiva udelili 3. miesto Emílii Švecovej z Revúcej, 2. miesto patrilo Elene Labošovej
z Muránskej Lehoty a túto súťaž vyhrala Mária Šempergerová z Tornale. Potom nasledovalo
vyhodnotenie najlepšej domácej pálenky, kde hlavnými kritériami boli vzhľad, chuť, vôňa
a objemové % súťažnej vzorky. „Pálenková“ porota v zložení Ing. Milan Brdársky(predseda),
Ing. Jozef Krušina, Stanislav Sutoris, Ján Berente a Karol Polák rozhodla, že na 3. mieste sa
so svojou slivovicou umiestnil Milan Hustina z Revúcej, na 2. mieste skončil Dušan Štefanár
z Muráňa s hruškovicou a cenu za najlepšiu pálenku si odnáša Ing. Marián Kováč
s marhuľovicou. Celý program ukončil výborný fujarista Tomáš Vaculčiak, ktorý na fujare
nielen hrá, ale ich aj vyrába.
6.9.3 Koncert Samuela Tomečka a Lenky Slamčíkovej
V sobotu 13. decembra o 18:00 hod. sa Mestskom dome kultúry konal koncert talentovanej
speváčky z Revúcej – Lenky Slamčíkovej a Samuela Tomečka. Na začiatku Lenka privítala
všetkých divákov a na gitare zahrala a zaspievala známe pesničky a nechýbali ani tie, ktoré
sama napísala a zložila. Potom Lenku vystriedala revúcka kapela ALL IN, ktorá bola hosťom
programu a ktorá tiež hrala pesničky z vlastnej tvorby. Po krátkej prestávke už pódium patrilo
známemu spevákovi – účastníkovi slovenskej Superstar a spevákovi v šou Milujem Slovensko
– Samuelovi Tomečkovi aj so skupinou, ktorý zaspieval známe i svoje pesničky a potom
Lenku doprevádzal na klávesoch. Na záver sa talentovaná Revúčanka poďakovala Samuelovi,
rodičom, priateľom a blízkym, ktorí ju prišli podporiť a tiež Mestskému kultúrnemu stredisku
v Revúcej, ktoré tento koncert zorganizovalo.
6.9.4 Koncert speváckych zborov
Počas tretej adventnej nedele sa v Rímskokatolíckeho kostole sv. Vavrinca v Revúcej
uskutočnil koncert speváckych zborov, ktorý zorganizovalo Mestské kultúrne stredisko
a Rímskokatolícka cirkev v Revúcej. Ako prví pred preplneným kostolom divákov vystúpili
žiaci Základnej umeleckej školy, po ktorých zaspieval Rímskokatolícky ZBOR SV.
ANTONA z Revúcej pod vedením Danky Ďurianovej. Pozvanie prijal aj spevácky zbor
NÁDEJ pri ECAV v Revúcej pod vedením Jarka Petra. Hosťom podujatia bol tohto roku
evanjelický spevokol LECHEM z Chyžného pod vedením pani farárky Emílie Volgyiovej. V
závere nemohol chýbať spevácky zbor QUIRIN pri ZUŠ v Revúcej, ktorý svojim vystúpením
pohladil dušu nielen všetkým divákom, ale aj organizátorom.
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Potom sa pán farár Pavel Bodnár spevokolom poďakoval za ich krásny program a všetkým
poprial krásne, požehnané a radostné vianočné sviatky. Na záver si všetci spoločne zaspievali
Tichú noc.
6.9.5 Príchod Betlehemského svetla
Štvrtú adventnú nedeľu v Revúcej o kultúru nebola núdza. O 15:00 hodine sa pri
Rímskokatolíckom kostole sv. Vavrinca odovzdávalo Betlehemské svetlo, ktoré do mesta už
osemnásty krát doniesla vedúca bývalého skautského oddielu „Skalka“ Mária Sviežená, ktorá
celý program otvorila. Ľuďom, ktorí si prišli odpáliť plamienok aj pre svoje domácnosti
zároveň odkázala, aby sa nebáli tieňov, pretože tie znamenajú, že na blízku je svetlo.
Potom sa mnohopočetnému publiku tradične prihovorila primátorka mesta Eva Cireňová,
rímskokatolícky pán farár Pavel Bodnár a evanjelická pani farárka Danica Hudecová. Zaželali
krásne, požehnané Vianoce a šťastný nový rok 2015. Po príhovoroch si mohli veriaci
vychutnať program, ktorý pre nich pripravila Katolícka materská škola svätej rodiny,
základná škola Ivana Branislava Zocha a Zbor sv. Antona. Odovzdávanie betlehemského
svetla organizuje mesto Revúca a Mestské kultúrne stredisko v spolupráci s Rímskokatolíckou
cirkvou.
6.9.6 Koncert sláčikového kvarteta Beat-oh-when quartet z Banskej Bystrice
Počas štvrtej adventnej nedele sa o 18:00 hodine v Mestskom dome kultúry uskutočnil
koncert sláčikového kvarteta z Banskej Bystrice BEAT OH WHEN QUARTET, ktorý
zorganizovalo Mestské kultúrne stredisko v Revúcej. Andrej KRAJČOVIČ (viola), Ľuboš
MELNIČÁK (2. husle), Branislav BIELIK (violončelo) a Zuzana GAŠPAROVÁ (1. husle)
svojimi nástrojmi a obrovským talentom divákom otvorili srdcia a ukázali im svoje
obdivuhodné umenie. Všetci štyria sú profesionálni hudobníci pôsobiaci v rôznych
umeleckých zoskupeniach nielen na Slovensku. Interpretujú známe diela klasickej hudby ale
aj úpravy známych piesní.
Program s názvom „Vianočný čas, prišiel k nám“ v divákoch zanechal príjemný pocit a
radosť z krásne prežitého nedeľného večera.

6.10 Plán kultúrnych podujatí v roku 2015
termín:
január január –
január –
február február –
február –

názov podujatia:
HASIČI HASIČOM (v spolupráci s Mestom Revúca, KR a OR HaZZ)
GEMERSKÝ PLES
70. OSLAVY OSLOBODENIA MESTA – (v spolupráci so SZPB)
FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD MESTOM
POCHOVÁVANIE BASY (v spolupráci so ZO JDS)
VYHLÁSENIE NAJLEPŠÍCH ŠPORTOVCOV (tanečná show OLD SCHOOL
BROTHERS) (v spolupráci s Mestom Revúca)
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február - OSLAVY MDŽ (koncert O. WEITERA a A.FISCHER)(v spolupráci so ZO JDS)
febr.-apríl – PATCHWORK KURZY
marec PROFESIONÁLNE VYSTÚPENIE - LÁÁSKA
marec –
DETSKÁ DIVADELNÁ REVÚCA (v spolupráci s GMOS)
(súťaž detských divadelných vystúpení)
marec –
DIVADLO OČAMI DETÍ (v spolupráci s GMOS)
(detská výtvarná súťaž)
apríl PROFESIONÁLNE VYSTÚPENIE – KTO ZHASOL SVETLO
apríl PREHLIADKA ŠKOLSKÝCH DETSKÝCH
DIVADELNÝCH SÚBOROV ZŠ I. B. ZOCHA
apríl (9:00 a 11:00) – VÝCHOVNÝ KONCERT PRE MŠ, ZŠ
máj ZOCHOVA DIVADELNÁ REVÚCA (v spolupráci s GMOS)
(krajská súťažná prehliadka amatérskeho divadla)
máj autorská výstava v rámci ZDR
máj –
DEŇ MATIEK (profesionálne vystúpenie KOLLÁROVCI)
máj –
OSLAVY VÍŤAZSTVA NA FAŠIZMOM (v spolupráci so SZPB)
máj „LYKOVČEK VŠETKÝM MAMÁM“
(vystúpenie DFS Lykovček)
máj AKADÉMIA – MŠ SLÁDKOVIČOVA
máj AKADÉMIA - ZŠ KOMENSKÉHO
máj AKADÉMIA - ZŠ HVIEZDOSLAVOVA
máj –
KONCERT ZUŠ
jún –
PROFES. VYSTÚPENIE – HLASY: RICHARD MULLER & FRAGILE
jún –
DNI MESTA REVÚCA 2015 (v spolupráci s Mestom Revúca)
jún OCEŇOVANIE OSOBNOSTÍ (profesionálne vystúpenie PAVOL
HAMMEL) (v spolupráci s Mestom Revúca)
júl SLOVENSKÉ FILMOVÉ LETO
august –
SPOMIENKOVÁ SLÁVNOSŤ 71. VÝROČIA SNP (v spolupráci so SZPB)
september - PROFESIONÁLNE VYSTÚPENIE – RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO
september- 16. ROČNÍK HUBERTOVEJ JAZDY (v spolupráci s Mestom Revúca)
september - autorská výstava v rámci HJ
október MESIAC ÚCTY K STARŠÍM (v spolupráci so ZO JDS)
október – GEMERSKÁ PODKOVIČKA (v spolupráci s GMOS)
október – PROFESIONÁLNE VYSTÚPENIE – IMRE A GEJZA, alebo STAND UP
KOMÉDIA
november – NA ĽUDOVÚ NOTU
november - (9:00 a 11:00) – VÝCHOVNÝ KONCERT PRE MŠ, ZŠ, SŠ (Deň študentstva)
december- REVÚCKE KULTÚRNE VIANOCE 2015 (v spolupráci s Mestom Revúca)
(vianočné trhy a program na námestí, vystúpenia v MsDK - Lykovček, Happy
dance, ZUŠ, koncert cirkevných zborov, súťaž o najlepšie pečivo a pálenku,
Betlehemské svetlo)
december – PROFESIONÁLNE VYSTÚPENIE - LÚČNICA
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6.11 Výstavnícka činnosť
Výstavy vo výstavnej miestnosti MsDK
Dátum
25. 3 – 8.4.
20.6. - 11.7.
24. - 27.12.

Názov
Divadlo očami detí
Kultúra v čase
Ľudovoumelecké remeslá

Vystavovateľ
výtvarné práce žiakov MŠ a ZŠ (v GMK)
fotogragfie – činnosť počas 50 rokov MsDK
autorské „hand made“ práce kurzu seniorov

6.12 Záujmová činnosť pri MsKS v Revúcej
 Detský folklórny súbor Lykovček
 Tanečný klub Happy Dance
6.12.1 Detský folklórny súbor Lykovček
DFS LYKOVČEK pri MsKS Revúca vznikol v roku 1993 pod vedením pani Evy Skalskej
a Ing. Mariany Poprockej. Počas svojej existencie dosiahol viaceré úspechy. Od svojho
vzniku sa pravidelne zúčastňuje na regionálnych súťažiach detského tanečného a hudobného
folklóru. Môže sa pochváliť mnohými víťazstvami a postupmi na krajské kolá.
V súčasnosti má DFS Lykovček 60 členov v troch zložkách: tanečnej, speváckej
a hudobnej pod vedením Ing. Mariany Poprockej, Ing. Aleny Ďurkovičovej, Mgr. Natálie
Poprockej a Mgr. Anny Joachimovej. Vek detí sa pohybuje od 5 rokov do 17 rokov a nácviky
majú dvakrát do týždňa v MsDK v Revúcej.
Hudobnú zložku tvoria títo dospelí hudobníci –
Mgr. Natália Poprocká – cimbal
Mgr. Anna Joachimová – 1. husle
DFS Lykovček spracúva tradičný hudobný a tanečný folklór stredného a horného
Gemera, jeho piesne, tance, zvyky, hry. V hovorenom slove, v spevoch aj pri tancoch používa
nárečie, ktoré je v tejto oblasti veľmi rozmanité a zložité.
Počas roka sa DFS zúčastňuje mnohých vystúpení pre mesto Revúca, pripravuje vlastné
programy k Vianociam, ku Dňu Matiek, k oslavám Dní mesta, usporadúva rôzne vystúpenia
pre okolité mestá a obce. Každoročne sa zúčastňuje na folklórnych slávnostiach Klenovská
rontouka v Klenovci a v posledných rokoch aj na Detskom folklórnom festivale
KOLOVRÁTOK v Heľpe.
VYSTÚPENIA, SÚŤAŽE A ÚSPECHY DFS LYKOVČEK
4.3. –
Účasť v maskách a vystúpenie na Fašiangovom sprievode v Revúcej
11.3. –
Vystúpenie k MDŽ v domove dôchodcov „Cilka“ v Revúcej
28.-30.3. – Sústredenie v Krokave – príprava súťažných programov a choreografii
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25.4. –

Regionálna súťaž - Detský hudobný festival Hnúšťa
 DSS - strieborné pásmo
 DĽH - strieborné pásmo s postupom na krajskú súťaž
7.5. Krajská prehliadku detských folklórnych súborov v Kokave nad Rimavicou Detský hudobný festival
 DĽH – bronzové pásmo
12.5. –
Vystúpenie ku Dňu matiek pre Jednotu dôchodcov Slovenska v Revúcej
25.5. –
Detský festival – Kolovrátok Heľpa
7.6. –
Vystúpenie na Dňoch mesta Jelšava
20.6. –
Vystúpenie na Dňoch mesta Revúca
27.6.-29.6. – Folklórne slávnosti v Klenovci - Klenovská rontouka
27.9. –
Vystúpenie na Hubertovej jazde v Revúcej
27.9. –
Vystúpenie na Dňoch obce Gemerské Teplice
4.10. –
Účasť na Tanečnej dielni v Rimavskej Sobote
18.10. – Vystúpenie na Spomienkovej slávnosti na O. Hericha v Revúcej - Na Ľudovú
nôtu
24.10. – Festival detských folklórnych súborov v Revúcej - Gemerská podkovička
26.10. – Vystúpenie v Revúčke
27.10. – Vystúpenie v zábavnom programe v MsDK Revúca - Vtipnejší vyhráva
6.11. –
Vystúpenie na Roztratených zrnkách v Jelšave
4.12. –
Vystúpenie pre zdravotne postihnutých
5.12. Vianočné vystúpenie na námestí počas jarmoku v Revúcej
5.12. Živý betlehem na námestí v Revúcej
9.12. –
Vianočné vystúpenie pre rodičov – „Od jesene do Vianoc“
10.12. – Vianočné vystúpenie v domove dôchodcov „Cilka“ v Revúcej
10.12. – Vianočné vystúpenie v Mokrej Lúke
12.12. – Účasť na Benefičnom programe Slovenského Červeného kríža v Revúcej

6.12.2 Tanečný klub Happy dance
Tanečný klub HAPPY DANCE bol založený pri Mestskom kultúrnom stredisku v Revúcej
na jeseň v roku 2003. Kolektív v tomto roku oslavuje 11. výročie svojho založenia. Členovia
klubu počas jedenásťročného pôsobenia majú za sebou rad úspešných súťaží, vystúpení
a celovečerných programov. Tanečný klub Happy Dance úzko spolupracuje s tanečnou školou
Schwartz tanz a so sesterským klubom Sambed z Rožňavy. Počas celého roka vystupujú na
rôznych kultúrnych podujatiach a plesoch.
Deti a mládež vo veku od 6 rokov, ktoré každoročne navštevujú tento klub sa venujú rôznym
tanečným štýlom, no prioritou sú spoločenské tance, čiže štandardné a latinskoamerické
tance. Činnosť kolektívu je tiež zameraná na oblasť nefolklórneho tanca t.j. na moderný,
jazzový a disko tanec ako aj na klasický tanec. V súčasnosti kolektív eviduje 23 členov.
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O odborný rast členov sa starajú skúsení odborníci :
1. Július Schvarcz – dipl. učiteľ tanca, tréner tanečného športu a medzinárodný rozhodca.
2. Dalma Bekeová - tréner tanečného športu
VYSTÚPENIA, SÚŤAŽE A ÚSPECHY TK HAPPY DANCE
21. 9.2014 – LAT Dospelí D –EUROPA SC DANCE CUP
 Matej Asztaloš a Danka Burčáková – 1. miesto
27. 9.2014 -

LAT Dospelí D – Parketový tiger 2014 (19. ročník)
 Matej Asztaloš a Danka Burčáková – 1. miesto

12.10.2014 - LAT Dospelí D – Zlatá putňa Tokaja (19. ročník)
 Matej Asztaloš a Danka Burčáková – 1. miesto
19.10.2014 - LAT Dospelí D – STOP SHOP DANCE CUP 2014 (O pohár primátora LM)
 Matej Asztaloš a Danka Burčáková – 1. miesto
15.11.2014 – LAT Dospelí D - Zvolenský tanečný pohár
 Matej Asztaloš a Danka Burčáková – 1. miesto
13. 4.2014 -

Deti II E – Parketový tiger 2014
 Tomáš Buchta a Lea Sviežená – 6. miesto, 12. miesto v JUNIOR I E

26. 4.2014 – Deti II E- PegaFun Dance Cup 2014
 Tomáš Buchta a Lea Sviežená – 3. miesto
7.12.2014 –




Deti II D STT- Rožňavský pohár 2014 – Memoriál Lukáša Rybára
 Tomáš Buchta a Lea Sviežená – 5. miesto
Deti II D LAT - Rožňavský pohár 2014 – Memoriál Lukáša Rybára
 Tomáš Buchta a Lea Sviežená – 6. miesto
JUNIOR I D STT - Rožňavský pohár 2014 – Memoriál Lukáša Rybára
 Tomáš Buchta a Lea Sviežená – 7. miesto
JUNIOR I D LAT - Rožňavský pohár 2014 – Memoriál Lukáša Rybára
 Tomáš Buchta a Lea Sviežená – 6. miesto

20. 6.2014 – Tanečné vystúpenie pre občanov mesta v rámci Dní mesta Revúca
Vianoce s Happy Dancom- tanečné vystúpenie detí v rámci programu Vianoc

Deti tanečného klubu Happy Dance dosahujú pekné miesta v rámci súťaží SR. Zúčastňujú sa
Letných tanečných sústredení na Zemplínskej Šírave a taktiež zimných sústredení kde
získavajú nové tanečné kreácie.
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6.13 Prenájmy
Mestské kultúrne stredisko prenajíma priestory v rámci dlhodobého a krátkodobého prenájmu.

6.13.1 DLHODOBÝ PRENÁJOM
Eva Berová
Autoškola DOMIK
6.13.2 KRÁTKODOBÝ PRENÁJOM
Divadelná sála
Kino Klub Revúca - filmové predstavenia –
Nácviky DFS Lykovček –
Nácviky Tanečný klub Happy Dance –
Divadelné predstavenia –
6x
Nácviky – MŠ, ZŠ a ZUŠ - 9x
Kultúrne podujatia –
15x
Spoločenská miestnosť ALFA
Zastupiteľstvá –
Kultúrne podujatia –
Rodinné oslavy –
Svadby –
Stužková, zábavy/Štefanská/Schôdze a školenia Nácviky ZUŠ –
Nácviky Tanečný klub Happy Dance –
Bábková sála
Výpredaje Prezentácie Pultúrne podujatia Nácviky DFS Lykovček Nácviky Biela Ruža –
ZUMBA –
Charita –
Schôdze –

38x
15x
1x

1x
10x
2x
1x
2x
8x
2x
8x

26x
1x
1x
1x
4x
14x
8x
1x

Výstavná miestnosť
Kurzy –
5x
Šatne 3x
Voľby –
1x
Výstavy – 2x
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Zasadačka
Kurzy –
školenia a schôdze šatnebesedy prednášky –

29x
2x
1x
1x
3x

Klubovne
školenia a schôdze prednášky –

4x
2x

Kultúrny dom v Revúčke
plesy a zábavy 2x
kultúrne podujatia 8x
schôdze 8x
výpredaje 2x
rodinné oslavy 3x
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7 KINO KLUB REVÚCA

V priebehu roka 2012 bolo zo strany distribútorov ukončené distribuovanie 35 mm filmov.
Vzhľadom na uvedenú skutočnosť bolo potrebné nájsť riešenie ako zachovať kino v meste
Revúca. A tak po dohode s vedením mesta a po schválení MsZ bolo zakúpené zariadenie na
premietanie DVD, zároveň bolo zakúpené aj nové premietacie plátno.
Od polovice júla 2013 bolo premietanie v rámci letných prázdnin až do konca augusta
prerušené. V mesiaci september 2013 bolo odpremietaných 8 filmových predstavení. Od
októbra bolo premietanie pozastavené, nakoľko začala prebiehať rekonštrukcia Mestského
kultúrneho strediska v Revúcej. S premietaním filmov sa začalo až od polovice augusta 2014.
Pre porovnanie uvádzame výsledky za rok 2013:
Rok 2013:
Počet predstavení – 53
Počet návštevníkov -1184
Priemer na 1 predstavenie 16 návštevníkov.
Rok 2014:
Počet predstavení – 34
Počet návštevníkov – 1093
Priemer na 1 predstavenie 32 návštevníkov.
Návštevnosť je spôsobená hlavne neskorším uvádzaním premiérových filmov na nosičoch
DVD, alebo Blu-ray. V budúcnosti by sme chceli získať z audivizuálneho fondu dotáciu na
digitalizáciu kina/2D/.
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8 MESTSKÁ KNIŽNICA SAMUELA REUSSA
Činnosť Mestskej knižnice Samuela Reussa v Revúcej bola v roku 2014 zameraná na plnenie
úloh, ktoré vyplývajú z jej základných legislatívnych dokumentov, ako univerzálnej knižnice,
kultúrnej a vzdelávacej inštitúcie. Zabezpečovala základné i špecializované knižničnoinformačné funkcie pre svojich používateľov. Knižnica kládla najväčší dôraz na prácu
s detským čitateľom.

8.1 Čitatelia a návštevníci
Počet čitateľov spolu:
dospelí:
deti:
Počet výpožičiek spolu:
Nákup literatúry:
z toho z rozpočtu MK SR:
dary:
Prírastok kníh:

688
593
95
16 667
1552,25 Є
1200 Є
270 Є
242 ks

TRŽBY :
zápisné :
1537,80 Є
upomienky :
72,10 Є
MVS :
120,50 Є
_________________________________________________
spolu :
1730,40,- Є

8.2 Medziknižničná výpožičná služba
Zrealizovali sme 105 vypožičaných kníh z iných knižníc pre svojich používateľov a 228
xerokópií článkov.
V roku 2013 Mestská knižnica Samuela Reussa požiadala o poskytnutie dotácie
z rozpočtu MK SR na nákup novej literatúry. Schválením požiadavky nám MK SR schválilo
sumu 1.000 Eur. V tejto hodnote bola v II. polroku 2014 zakúpená literatúra.

8.3 Kultúrno-vzdelávacia činnosť
Knižnica roku 2014 uskutočnila 27 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 472 účastníkov.
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8.4 Akcie uskutočnené v Mestskej knižnici Samuela Reussa
Kultúrno-výchovné podujatia MsK 2014
30.9.
1.10.
8.10.
10.10.
16.10.
17.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
27.10.
27.10.
28.10.
28.10.
5.11.
6.11.
7.11.
11.11.
12.11.
13.11.
20.11.
21.11
24.11.
25.11.
28.11.
10.12.
11.12.

Knižnica Vás víta - informatická príprava /MŠ Sládkovičova-16detí/
Poďme spolu do knižnice - informatická príprava /MŠ Clementisova-21detí/
Knižnica Vás víta - informatická príprava /MŠ Clementisova-17detí/
Veselá abeceda - zážitkové čítanie /ZŠ Hviezdoslavova 1.A-19detí/
Chutne a zdravo-rozprávanie o zdravej výžive /MŠ Sládkovičova-33detí/
Významní svetoví a slovenskí historici - prednáška /PSLG 1roč.-15študentov/
Veselá abeceda - zážitkové čítanie /ZŠ Hviezdoslavova 1.B-14detí/
Veselá abeceda - zážitkové čítanie /ZŠ J.A.KOmenského 1.A-22detí/
Veselá abeceda - zážitkové čítanie /ZŠ I.B.Zocha 1.B-15detí/
Veselá abeceda - zážitkové čítanie /ZŠ I.B.Zocha 1.A-19detí/
Rozprávkové postavičky - literárne dopoludnie /MŠ Clementisova-22detí/
Vznik knihy a písma - prednáška /SSOŠ 1.A-15študentov/
Abeceda spať mi nedá - hlasné čítanie /ZŠ Hviezdoslavova 2.A-17detí/
Abeceda spať mi nedá - hlasné čítanie /ZŠ Hviezdoslavova 2.B-19detí/
Veselá abeceda - zážitkové čítanie /ZŠ J.A.Komenského 1.B-17detí/
Môj anjel sa vie biť - zážitkové čítanie /ZŠ Hviezdoslavova 4.B-12detí/
Maťko a Kubko - zážitkové čítanie /ZŠ J.A.Komenského 3.B-12detí/
Vitajte v knižnici - informatická výchova /ZŠ Sirk 5.roč.-12detí/
Zvieratkovo - zážitkové čítanie /MŠ Clementisova 20detí/
Maťko a Kubko - zážitkové čítanie /ZŠ J.A.Komenského 3.A-22detí/
Rozprávky z machového lesa - zážitkové čítanie /MŠ Sládkovičova-17detí/
Maťko a Kubko - zážitkové čítanie /ZŠ I.B.Zocha 2.A-16detí/
Ako sa meria čas - rozprávanie o roku /MŠ Clementisova-21detí/
Ako sa meria čas - rozprávanie o roku /MŠ Sládkovičova-12detí/
Danka a Janka - zážitkové čítanie /ZŠ I.B.Zocha 3.A-14detí/
Tradície naživo - Vianoce-literárne dopoludnie /ZŠ Hviezdoslavova 3.B-15detí/
Rozprávky pod stromček - zážitkové čítanie /ZŠ Hviezdoslavova 3.A-18detí/

8.5 Najčítanejšie knihy za rok 2014

BELETRIA
1. Dán, D.: Nevinným sa neodpúšťa
2. Kepler, L.: Uspávač
3. Silva, D.: Angličanka
4. Baloghová, M.: Žiadosť o ruku
5. Keleová-Vasilková, T.: Liek na smútok
25

6. Pronská, J.: Láska a česť
7. Mankell, H.: Muž,ktorý sa usmieval
8. Jonasson, J.: Storočný starček,ktorý vyliezol oknom a zmizol
9. Nesbo, J.: Netopierí muž
10. Freemanová, M.: Maják stratených nádejí
KNIHY PRE DETI A MLÁDEŽ
1. Brezina, T.: ostrov desivých goríl
2. Brezina, T.: Monštrum z dračieho jazera
3. Leighová, S.: Koník mojich snov
4. Lampard, F.: Franklinov kúzelný futbal
5. Simon, F.: Pomsta grázlika Gaba
6. Mongredien, S.: Hľadá sa mačiatko
7. Mongredien, S.: Mačiatka a ich nový domov
8. Futová, G.: Brata musíš poslúchať
9. Gehmová, F.: Záchrana upírov
10. Šulajová, Z.: Džínsový denník 4

8.6 Propagácia knižnice
Obyvateľov mesta informujeme o našich aktivitách a o knižných novinkách zakúpených do
MsK prostredníctvom Revúckych listov. Na propagáciu práce knižnice slúži vitrína
umiestnená pred budovou MsKS.
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9 CELKOVÉ HOSPODÁRENIE MsKS REVÚCA ZA ROK 2014
Skutočnosť
k
31.12.2014

Účet

Náklady v EUR

Účet

50

Spotrebované nákupy

56 787,01 60

501
502
51
511

Spotreba materiálu
Spotreba energie
Služby
Opravy udržiavanie

24 392,96 602
32 394,05
36 612,86
1 874,23

512

Cestovné

513
518
52
521
521
524

Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Osobné náklady
Mzdové náklady zamestnanci
Mzdové náklady OOV mzdy
Zákonné sociálne poistenie

527

Zákonné sociálne náklady

54
549

Ostatné náklady na prev.činn.
Preventívne prehliadky

55

Odpisy, rezervy a opr. polož.

1 101,84 64

553
56
568

Tvorba rezervy na dovolenku
Finančné náklady
Ostatné finančné náklady

1 101,84 644
403,49 648
403,49

64,40
214,39
34 459,84
109 063,21
68 254,40
9 231,25
26 914,41
4 663,15
30,00
30,00

66
662
69
691

693

697
Náklady celkom

203 998,41

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK CELKOM:

3 897,88
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Výnosy v EUR
Tržby za vlastné výkony a
tovar
Upomienky stratené knihy MsK
Členské MsK, MVS
Za výstavy
Ostatné kult. a spol. akcie (
ZDR,DDR )
Amatérske vystúpenia
Profesionálne vystúpenia
Vstupné kino
Inzercia MsKS
Príjem ZUČ
Zápisné tanečný klub
Ostatný príjem, z kult.činnosti –
tombola
Reklama kultúrne podujatia
Služby – obrusy, ozvučenie...
Ost. výnosy z prevádzkovej
činnosti
Penále a úroky z omeškania
Krátkodobý prenájom
Dlhodobý prenájom
Krátkodobý prenájom Revúčka
Finančné výnosy
Úroky z bežných účtov
Výnosy z transferov
Prevádzková dotácia
Kultúrne akcie
Dni mesta
Nevyčerpaná dotácia MÚ – z r.
2013
MK – kultúrne poukazy
MK – nákup kníh
MK – kroje Lykovček
MK – na ľudovú nôtu
ÚPSVaR – aktivačná činnosť
ÚPSVaR - §50j
Transfer BBSK – recepty starej
mamy
Výnos z grantu – dar kultúrne
podujatia
Výnosy celkom

Skutočnosť
k
31.12.2014
14 984,16
187,56
1 668,00
0,00
89,40
0,00
10 834,00
599,00
267,20
788,00
245,00
56,00
50,00
200,00
14 336,77
172,11
7 554,64
5 720,02
890,00
1,79
1,79
178 573,57
146 022,06
7 257,95
9 502,07
7 000,00
1 537,00
1 200,00
1 500,00
800,00
1 645,81
958,68
900,00
250,00
207 896,29

9.1 Hospodárenie MsKS Revúca – vlastné príjmy za rok 2014
Účet

Náklady v EUR

50

Spotrebované nákupy

501
51
511
512

Spotreba materiálu
Služby
Opravy a udržiavanie
Cestovné

513

Náklady na reprezentáciu

518
52
521
521
524
527
54
549
56

Ostatné služby
Osobné náklady
Pracovné jubileum SF
Mzdové náklady zamestnanci
Zákonné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Ostatné náklady na prev.činn.
Preventívne prehliadky
Finančné náklady

568

Ostatné finančné náklady

Skutočnosť
k
31.12.2014

Účet

6 257,15 60
6 257,15 602
15 963,13
784,23
64,40
214,39
14 900,11
5 722,88
95,00
1 449,00
539,58
3 639,30
30,00
30,00
403,49
403,49 64
644
648

66
662
Náklady celkom
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK :

28 376,65
946,07
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Výnosy v EUR
Tržby za vlastné výkony a
tovar
Upomienky stratené knihy MsK
Členské MsK, MVS
Za výstavy
Burza
Ostatné kult. a spol. akcie (
ZDR,DDR )
Amatérske vystúpenia
Profesionálne vystúpenia
Vstupné kino
Inzercia MsKS
Príjem ZUČ
Zápisné tanečný klub
Ostatný príjem, z kult.činnosti
Reklama kultúrne podujatia
Služby – obrusy, ozvučenie...
Ost. výnosy z prevádzkovej
činnosti
Penále a úroky z omeškania
Krátkodobý prenájom
Dlhodobý prenájom
Krátkodobý prenájom Revúčka
Finančné výnosy
Úroky z bežných účtov
Výnosy celkom

Skutočnosť
k
31.12.2014
14 984,16
187,56
1 668,00
0,00
0,00
89,40
0,00
10 834,00
599,00
267,20
788,00
245,00
56,00
50,00
200,00
14 336,77
172,11
7 554,64
5 720,02
890,00
1,79
1,79
29 322,72

9.2 Rozpis prijatých dotácií a ich čerpanie
Prevádzková dotácia:
Prijatá prevádzková dotácia v r. 2014
Prijatá dotácia
SPOLU:

Čerpanie prevádzkovej dotácie v r. 2014

150 598,00 Čerpanie dotácie
Vrátená dotácia
150 598,00 SPOLU:

146 022,06
4 575,94
150 598,00

Nevyčerpané prostriedky zriaďovateľa z r. 2013:
Nevyčerpané prostriedky z r. 2013
Čerpanie v r. 2014
Prenesená dotácia z r. 2013
SPOLU:

7 000,00 Čerpanie
Vrátené
7 000,00 SPOLU:

7 000,00
0,00
7 000,00

Dotácia na kultúrne akcie:
Prijatá dotácia na kultúrne akcie v r. 2014
Čerpanie dotácie na kultúrne akcie v r. 2014
Prijatá dotácia
11 360,00 Čerpanie dotácie
7 257,95
Vrátená dotácia
4 102,05
SPOLU:
11 360,00 SPOLU:
11 360,00
Dotácia na Dni mesta:
Prijatá dotácia na Dni mesta v r. 2014
Čerpanie dotácie na Dni mesta v r. 2014
Prijatá dotácia
10 000,00 Čerpanie dotácie
9 502,07
Vrátená dotácia
497,93
SPOLU:
10 000,00 SPOLU:
10 000,00

Dotácia – Ministerstvo kultúry – nákup kníh:
Prijatá dotácia MK – nákup kníh v r. 2014
Čerpanie dotácie MK – nákup kníh v r. 2014
Prijatá dotácia
1 200,00 Čerpanie dotácie – nákup kníh
1 200,00
SPOLU:
1 200,00 SPOLU:
1 200,00

Dotácia – Ministerstvo kultúry – kultúrne poukazy:
Čerpanie dotácie MK – kult. poukazy v r.
2014
1 537,00 Čerpanie dotácie
1 537,00
1 537,00 SPOLU:
1 537,00

Prijatá dotácia MK – kult. poukazy v r. 2014
Prijatá dotácia
SPOLU:

Dotácia – Ministerstvo kultúry – kroje Lykovček:
Prijatá dotácia MK – kroje Lykovček v r.
2014
Prijatá dotácia
1 500,00
SPOLU:
1 500,00

Čerpanie dotácie MK – kroje Lykovček v r.
2014
Čerpanie dotácie
1 500,00
SPOLU:
1 500,00
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Dotácia – Ministerstvo kultúry – kultúrna akcia Na ľudovú nôtu:
Čerpanie dotácie MK – na ľudovú nôtu v r.
2014
800,00 Čerpanie dotácie
800,00
800,00 SPOLU:
800,00

Prijatá dotácia MK – na ľudovú nôtu v r. 2014
Prijatá dotácia
SPOLU:

Dotácia – BBSK – kultúrna akcia Recepty starej mamy:
Prijatá dotácia BBSK – recepty starej mamy
v r. 2014
Prijatá dotácia
900,00
SPOLU:
900,00

Čerpanie dotácie BBSK – recepty starej mamy
v r. 2014
Čerpanie dotácie
900,00
SPOLU:
900,00

Dotácia – ÚPSVaR – aktivačná činnosť:
Prijatá dotácia ÚPSVaR v r. 2014
Prijatá dotácia
SPOLU:

Čerpanie dotácie ÚPSVaR v r. 2014
1 645,81 Čerpanie dotácie
1 645,81 SPOLU:

1 645,81
1 645,81

Čerpanie dotácie ÚPSVaR v r. 2014
958,68 Čerpanie dotácie
958,68 SPOLU:

958,68
958,68

Čerpanie grantu v r. 2014
250,00 Čerpanie grantu
250,00 SPOLU:

250,00
250,00

Dotácia – ÚPSVaR – §50,:
Prijatá dotácia ÚPSVaR v r. 2014
Prijatá dotácia
SPOLU:

Grant – dar kultúrne podujatia:
Prijatý grant v r. 2014
Prijatý grant
SPOLU:
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