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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
PhDr. Jakub Varga – administratívny pracovník (od mája 2015)
Mgr. Martina Urbanová – kultúrny referent
Bc. Vladimír Oravec – kultúrny referent
Jozef Gorel – vedúci technickej prevádzky
Ondrej Slamčík – pomocný technický pracovník
Mária Agnetiová - upratovačka
Emília Palečeková - upratovačka
Soňa Samková – odborný knihovník
Monika Meriačová - knihovníčka
Ing. Karin Kilíková – MD (do marca 2015), RD
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4 ZAMESTNANCI NA DOHODU
Milan Ružáni – vedúci kina KLUB
Ing. Alena Ďurkovičová – vedúca tanečnej skupiny DFS Lykovček
Ing. Mariana Poprocká – vedúca tanečnej skupiny DFS Lykovček
Mgr, Natália Poprocká – vedúca hudobnej skupiny DFS Lykovček
Peter Poboček - fotograf
Ľubomír Repák – správca a upratovanie KD Revúčka
Mgr. Gabriela Zraková – lektorka patchwork
Dalimír Kontra – rekonštrukcia sociálnych zariadení
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5 KULTÚRNA ČINNOSŤ
5.1 Podujatia pre deti a rodičov
Dátum:
17.2. 2015
16.5.2015
22.5.2015
19-21.6.2015
3.10.2015
16.10. 2015
22.10.2015
22.11.2015
4-5.12.2015
8.12.2015
10.12.2015
13.12.2015
20.12.2015

Názov:
Fašiangový sprievod mestom
Divadelné predstavenie Maškrtníček
Stavanie mája
Dni mesta Revúca
Hubertova jazda
Gemerská podkovička
Divadelné predstavenie Fíha Tralala
Bábkové predstavenie Žabí kráľ
Revúcke kultúrne Vianoce
Folklórne Vianoce
Vianočné vystúpenie TK Happy dance
Mikulášsky večierok
Betlehemské svetlo

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

5.2 Podujatia pre materské školy, I. a II. stupeň základných škôl
Dátum:
24.3. 2015
24.4.2015
8.6.2015
6.11. 2015

Názov:
Detská divad. Revúca - päť predstavení
DC Martin - Zázračná škola Fantázia
Výchovný koncert Ecomobility Tour
D. Actores – Rozprávky zo zelenej knihy

Miesto:
divadelná sála MsDK
divadelná sála MsDK
divadelná sála MsDK
divadelná sála MsDK

5.3 Podujatia pre stredné školy
Dátum:
24.4.2015

Názov:
Divadelné centrum Martin – Tomu ver!

Miesto:
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, Špeciálna ZŠ, Prvé slovenské literárne gymnázium,
Súkromná a Združená stredná odborná škola.
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5.4 Kultúrne podujatia pre dospelých
Zábavné, športové, súťažné a spomienkové podujatia:
Dátum:
15.1.2015
17.1.2015
23.1 2015
17.2.2015
27.2.2015
20.3.2015
11.4.2015
30.4.-2.5.2015
7.5.2015
19.6. 2015
28.8. 2015
8.9.2015
24.9.2015
1.10.2015
2.10.2015
6.12.2015
10.12.2015

Názov:
Miesto:
Krajské oceň. hasičov – Hasiči hasičom
divadelná sála MsDK
Gemerský ples
spoloč. miestnosť ALFA
Oslavy 70. výročia oslobodenia mesta
Námestie pri pomníku
Pochovávanie basy
spoloč. miestnosť ALFA
Oceňovanie športovcov za rok 2014
divadelná sála MsDK
Divadelná komédia – Lááska
divadelná sála MsDK
Divadelná komédia – Kto zhasol svetlo
divadelná sála MsDK
Zochova divadelná Revúca
divadelná sála MsDK
Oslavy 70. výročia víťazstva nad fašizmom Námestie pri pomníku
Oceňovanie osobností za rok 2014
divadelná sála MsDK
Oslavy 71. výročia SNP
Námestie pri pomníku
Divadelné predstavenie RND – Jáánošík
divadelná sála MsDK
Oslavy 125. výročia Generála Viesta
Námestie pred Kohútom
Mesiac úcty k starším
divadelná sála MsDK
Premiéra ochotníckeho divad.súboru REV spoloč. miestnosť ALFA
Divadelná komédia-Aj muži majú svoje dni divadelná sála MsDK
Súťaž o najlepšiu domácu pálenku
a vianočné pečivo
zasadačka MsDK

Hudobné podujatia:
Dátum:
10.3.2015
3.5.2015
2.6.2015
19.6.2015
1.10.2015
9.10.2015
13.11.2015
28.11.2015
11.12.2015
13.12.2015
20.12.2015

Názov:
Koncert - O.Weiter a A.Fischer (MDŽ)
Koncert – Kollárovci
Koncert – Hlasy (R.Muller a Fragile)
Koncert – Pavol Hammel
Koncert – Peter Stašák
Koncert – Korben Dallas
Koncert – Henry Tóth a CLUB 27
Koncert – 10.výročie SZ Quirin
Benefičný večer Slov.červeného kríža
„Vianoce v kostole“
Koncert – Milo Kráľ Band a B.Švidraňová
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Miesto:
divadelná sála MsDK
divadelná sála MsDK
divadelná sála MsDK
divadelná sála MsDK
divadelná sála MsDK
divadelná sála MsDK
divadelná sála MsDK
divadelná sála MsDK
divadelná sála MsDK
Evanjelický kostol v Revúcej
divadelná sála MsDK

5.5 Hasiči hasičom 2014
Vo štvrtok 15. januára 2015 sa v Mestskom dome kultúry v Revúcej uskutočnilo krajské
oceňovanie výnimočných hasičských činov roku 2014 s názvom „Hasiči hasičom“, ktoré
zorganizovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej
Bystrici spolu s Krajským výborom Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO) SR Banská
Bystrica a Mestom Revúca. Oceňovania sa zúčastnil aj prezident HaZZ SR generál Alexander
Nejedlý, prezident DPO SR Ladislav Pethö, riaditeľ kancelárie prezidenta HaZZ Stanislav
Celleng, primátorka mesta Revúca Eva Cireňová, riaditelia okresných riaditeľstiev HaZZ a
riaditelia okresných výborov DPO SR Banskobystrického kraja, riaditeľ Krajského
riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici plk. Dušan Sľúka a predseda Krajského výboru DPO
v Banskej Bystrici - Ivan Chromek, ktorí toto podujatie otvorili.
Nasledoval príhovor primátorky mesta, po ktorom sa vyhodnotila prvá kategória – „Zásahová
činnosť jednotlivca“, v ktorej bol ocenený pán Jaroslav Ferianc z Dobrovoľného hasičského
zboru (DHZ) Bzovská Lehôtka. Ocenenie za záchranu ľudského života v ťažko dostupnom
teréne si v kategórii „Zásahová činnosť kolektívu“ odniesli príslušníci OR HaZZ Banská
Bystrica a ocenenie za zásah pri lokalizácií požiaru drevenice patrilo členom DHZ Brusno.
Ocenenou v kategórii „Preventívno – výchovné pôsobenie jednotlivca“ sa stala výkonná
riaditeľka OV DPO v Rimavskej Sobote Ing. Jozefína Očenášová a oceneným v kategórii
„Preventívno – výchovné pôsobenie kolektívu“ bolo občianske združenie Logi 707.
Po vyhodnotení štyroch kategórii, ktoré ocenili prezident HaZZ a prezident DPO, si diváci
mohli vypočuť Poému o Jelšave a a vychutnať vystúpenie v podaní Detského folklórneho
súboru Lykovček.
Po kultúrnom programe nastal priestor na poďakovanie ľuďom, ktorí zviditeľňujú hasičov
banskobystrického kraja prostredníctvom „športových výkonov“. Ďakovné listy si z rúk
riaditeľa KR HaZZ a predsedu KV DPO prevzali: Ondrej Hudák z Okresného riaditeľstva
HaZZ v Revúcej, ktorý sa stal majstrom sveta v silovom trojboji, súťažné družstvo z OR
HaZZ v Lučenci za prvé miesto na Majstrovstvách Slovenska vo vyslobodzovaní zranených
osôb z havarovaných vozidiel, súťažné družstvo DHZ Revúčka za prvé miesto v disciplíne
požiarny útok v Slovenskom Superpohári, Matej Peniak z KR HaZZ v Banskej Bystrici za
tretie miesto na Majstrovstvách Slovenska v polmaratóne profesionálnych hasičov, súťažné
družstvo z OR HaZZ vo Veľkom Krtíši za tretie miesto v disciplíne požiarny útok na
Majstrovstvách SR v hasičskom športe a Ľubomír Lörinčík z OR HaZZ v Lučenci za
reprezentáciu
na
X.
ročníku
Majstrovstiev
sveta
v
hasičskom
športe.
Osobitné ocenenie bolo odovzdané „za významný prínos v oblasti ochrany pred požiarmi“
pánovi Františkovi Bučkovi z DHZ Polomka.
Na záver programu sa prezidenti a krajskí riaditelia poďakovali primátorke mesta za možnosť
organizovať toto krajské podujatie v Mestskom dome kultúry v Revúcej. Oceňovanie ukončil
kultúrny program Armádneho zboru Ministerstva vnútra SR.
5.6 XVIII. ročník Detskej divadelnej Revúcej
V utorok 24.marca 2015 sa v Mestskom dome kultúry uskutočnil 18. ročník regionálnej
súťažnej prehliadky detských divadelných súborov – DETSKÁ DIVADELNÁ REVÚCA,
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ktorú zorganizovalo Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote
a Mestské kultúrne stredisko v Revúcej. Žiaci z Rimavskej Soboty a z troch revúckych škôl si
pre spolužiakov a porotu pripravili 5 divadelných predstavení, ktoré boli rozdelené do troch
blokov. Prvý blok, určený pre 1. stupeň ZŠ, začal o 9:00 hod. a vystúpilo v ňom Divadielko
pod komínom pri ZUŠ v Revúcej a Detský divadelný súbor (DDS) Portál pri ZŠ
J.A.Komenského. Druhý blok, vhodnejší pre 2. stupeň, bol o 10:00 hod. a svoj talent v ňom
predviedol DDS Zauško pri ZUŠ v Rimavskej Sobote a DDS Korunka pri ZŠ na
Hviezdoslavovej ulici. Na poludnie vystúpil v treťom bloku DDS Facka pri ZUŠ v Rimavskej
Sobote. O 13:00 nasledovali hodnotiace semináre a vyhlásenie výsledkov. O celkovom poradí
rozhodla trojčlenná porota v zložení - Ľubomír ŠÁRIK (predseda poroty), Marián LACKO a
Tatiana KRŠKOVÁ.
Výsledky:
1. miesto – „AKO IŠLO VAJCE DO SVETA“
DDS FACKA pri ZUŠ v Rimavskej Sobote
Réžia: Adriana Kéryová
2. miesto – „HIP-HOPOVÝ PRÍBEH“ a „STATOČNÉ ZVIERATKÁ“
DDS KORUNKA pri ZŠ na Hviezdoslavovej ulici v Revúcej a DDS ZAUŠKO pri ZUŠ
v Rimavskej Sobote
Réžia: Katarína Hrbálová a Adriana Kéryová
3. miesto – „ZA VODOU“ a „ZABUDNUTÉ SLOVENSKÉ ROZPRÁVKY“
DIVADIELKO POD KOMÍNOM pri ZUŠ v Revúcej a DDS PORTÁL pri ZŠ J. A.
Komenského v Revúcej
Réžia: Lenka Senková a Viera Suchá
Súbor, ktorý skončil na 1. mieste postúpil na krajskú divadelnú prehliadku dramatickej
tvorivosti detí a dospelých „Rozprávkové javisko“, ktorá bola 16.-17. apríla 2015 v Žiari nad
Hronom.
5.7 XIX. ročník Dní mesta Revúca
Počas troch letných dní, 19. až 21. júna 2015 sa na námestí pred budovou „Kohút“ v Revúcej
uskutočnil 19. 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 otvorení
podujatia primátorkou mesta Evou Cireňovou, so svojim programom na tribúne postupne
predstavovali deti z materských a základných škôl, zo Základnej umeleckej školy a tanečného
štúdia Happy dance. O 17:00 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 hudobnej legendy
Pavla Hammela. V závere piatkového večera sa o zábavu postarali miestne skupiny Quoli
čomu?, Pseudosapiens, Metaléna a rožňavská rocková skupina Sexit.
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Sobotné dopoludnie patrilo ľudovej hudbe, najprv vystúpil Detský folklórny súbor Lykovček,
potom spevokol Úsvit pri ZO JDS, po ktorom nasledoval 3. ročník festivalu dychovej hudby Memoriál Jozefa Meriača. O 13:00 vystúpil fujarista Tomáš Vaculčiak, potom folklórna
skupina „Revúška“ a folklórna spevácka skupina „Spod Kohúta“ Revúčka - Muránska
Zdychava. V popoludňajších hodinách nám zahrali a zaspievali rómske tanečné a spevácke
skupiny. O 16:00 divákom svoj talent predviedla Lenka Slamčíková. Večer na námestí
prebiehal hlavný program - koncerty slovenských populárnych hudobných skupín Komajota,
Hrdza a hlavná hviezda večera Adam Ďurica.
Dni mesta nám v nedeľu uzavreli ekumenické služby Božie, ktoré sa uskutočnili 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), prezentácia ukážok práce policajných psov
a psovodov, žiaci a učitelia Súkromnej strednej odbornej školy ponúkali pred svojou budovou
gemerské a iné krajové špeciality a v Dome športu sa uskutočnila súťaž v silovom viacboji
pre kategóriu juniori a dorastenci.
V sobotu prebiehala v areáli ZŠ na Hviezdoslavovej ulici prezentácia práce Hasičského
a záchranného zboru a požiarnej techniky. 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.
Počas Dní mesta nechýbali ani výstavy výtvarných prác umeleckých škôl a do 10. júla sa
môžete prísť do výstavnej siene Mestského Domu kultúry pokochať aj výstavou členov
výtvarného klubu Plánka – Revúcky salón.
5.8 Spomienková slávnosť armádneho generála Rudolfa Viesta
Vo štvrtok 24. septembra o 10:00 hodine sa na námestí pred „Kohútom“ pri krásnom
slnečnom počasí uskutočnila spomienková slávnosť pri príležitosti 125. výročia narodenia
armádneho generála Rudolfa Viesta, rodáka z Revúcej, ktorú zorganizovalo Mesto Revúca
pod záštitou ministra obrany SR Martina Glváča, v spolupráci s Vojenským historickým
ústavom Bratislava, Oblastnou organizáciou SZPB Rožňava, Základnou organizáciou SZPB
generála Viesta Revúca a Klubom generálov SR.
Slávnosť sa začala pietnym aktom kladenia vencov k buste Rudolfa Viesta za sprievodu
vojenskej hudby Ozbrojených síl SR Bratislava, v ktorej podaní odznela aj slovenská hymna.
Nasledovala báseň od Jána Brocku – „Boj o Revúcu“ a privítanie vzácnych hostí. Po
príhovore primátorky mesta MVDr. Evy Cireňovej sa slova ujal syn netere generála Rudolfa
Viesta pani Tatiany Šimkovej - JUDr. Ivan Šimko, ktorý potom prevzal od vedúceho
oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov na Ministerstve
obrany SR plk. v.v. Dr. Ing. Miroslava Klimeka pamätnú medailu In memoriam
armádnemu generálovi Rudolfovi Viestovi. Potom sa prihovoril generál major Ing. František
Blanárik z Klubu generálov SR, ktorý zároveň aj uskutočnil akt udeľovania pamätných
medailí. V závere odznela hymnická pieseň počas ktorej členky DFS Lykovček vypustili
balóny vo farbe trikolóry a zároveň odniesli venček k rodnému domu Rudolfa Viesta.
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O 11:00 hod. sa hostia a nadšenci histórie presunuli z námestia do Mestského domu kultúry,
kde sa v spoločenskej miestnosti Alfa uskutočnila odborná konferencia na tému:
„GENERÁL RUDOLF VIEST ZNÁMY – NEZNÁMY“, ktorú otvoril spevácky zbor
Quirin pri Základnej umeleckej škole v Revúcej. V úvode sa prihovoril podpredseda
Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a zároveň predseda
oblastného výboru SZPB v Rožňave Ing. Norbert Lacko.
Následne na to primátorka mesta odovzdala ďakovné listy za spoluprácu pri organizovaní
slávnosti spojenej s konferenciou a ceny pre víťazov výtvarnej súťaže základných škôl
a odborná konferencia sa mohla začať. Prvý príspevok pod názvom „Vojenská služba Rudolfa
Viesta do roku 1920“ odprezentoval riaditeľ Vojenského historického ústavu plk. Mgr.
Miloslav Čaplovič, PhD. So svojím príspevkom „Rudolf Viest - dôstojník československej
armády (1920 - 1939)“ sa predstavil Mgr. Peter Chorvát, PhD. z VHÚ. A plk. v. v. doc.
PhDr. Jozefa Bystrického, CSc. odprednášal príspevok na tému „Vojenská služba Rudolfa
Viesta v období druhej svetovej vojny (1939 - 1945)“.
Po prínosných a zaujímavých príspevkoch predniesol svoj diskusný príspevok predseda
Základnej organizácie SZPB generála Viesta Revúca JUDr. Ján Kochan a potom sa všetci
pozvaní hostia presunuli do zasadačky na slávnostný obed.
Súčasťou spomienkovej slávnosti je aj výstava Múzea Prvého slovenského gymnázia
venovaná 125. výročiu narodenia armádneho generála Rudolfa Viesta, ktorá poukazuje na
pestrý život osobnosti dejín československého a slovenského národa a mapuje jeho životné
peripetie, vojenský život, zásluhy, hodnosti a vyznamenania, ktoré dosiahol. Môžete si ju
pozrieť vo výstavnej miestnosti MsDK do 23.októbra.
5.9 XVI. ročník jazdy sv. Huberta a 3. ročník regionálnych poľovnícko – rybársko –
včelárskych slávností
Prvú októbrovú sobotu sa revúcke námestie zaplnilo rodičmi, starými rodičmi, detičkami,
poľovníkmi, rybármi, včelármi, lesníkmi, koníčkarmi, ale aj vôňou poľovníckych
a rybárskych špecialít, pretože sa konal XVI. ročník Jazdy svätého Huberta a 3. 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 fanfárami slávnostný ceremoniál,
v rámci ktorého sa okrem hlavných organizátorov tohto podujatia privítali aj vzácni hostia
z Chorvátska a Maďarska. Svojou návštevou nás poctila prednostka Mestského úradu
družobného mesta Grad Pakrac – Anamarija Blaževič, zástupca kancelárie cestovného ruchu
Zvonimir Miler a zástupca štátnych lesov Stjepan Špiranec. Z maďarského družobného mesta
Kazincbarcika prišiel primátor Peter Szitka a jeho asistent Peter Sztupák.
Po poďakovaní sa sponzorom a po príhovore primátorky prebiehalo dekorovanie jazdcov,
ktorého sa ujala primátorka Revúcej spolu s hosťami. Potom už nasledoval veľkolepý
sprievod mestom. Ako prví šli sokoliari, za nimi alegorický voz s trofejou a vyzdobený
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čečinou, za ním šli poľovné psíky a potom jazdci na koňoch, za ktorých sa už postupne
zoraďovali návštevníci tejto akcie. 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. O 11:00 hodine sa udeľovali pasovacie listy novým
poľovníkom a po nich prebiehali ukážky plemien poľovných psov a ukážky sokoliarstva zo
sokoliarskeho krúžku pri SOŠ lesníckej z Banskej Štiavnice. Kultúrny program nám otvorili
materské a základné školy, po ktorých vystúpil DFS Lykovček. O 14:00 sa vyhodnotili všetky
súťaže - najlepší domáci koláč z jesennej úrody upiekla Natália Hižnayová, najlepšou
karnevalovou maskou jesene sa stal kominár, najkrajšiu jesennú ikebanu vyrobilo Komunitné
centrum Revúca, víťazkou v súťaži o najkrajšiu vyrezávanú tekvicu sa stala Karin Halajová
zo ZŠ I.B. Zocha. Ľubomír Gallo zvíťazil v súťaži Mestských lesov, ktorá pozostávala z lovu
jeleňa, zo sekania sekerou a skladania klátika. Po vyhodnotení nám zaspieval spevokol Úsvit
pri ZO JDS. O 15:00 hodine podpredseda OZ Príroda-láska moja vyhlásil výsledky dostihu
a jazdeckej súťaže.
Záver tohto jesenného festu patril koncertu slovenského country speváka ALLANA
MIKUŠEKA. Okrem kultúrneho programu boli na námestí pripravené rôzne prezentácie,
výstavy, ukážky, detské atrakcie i súťaže..
Bodku za XVI. ročníkom Jazdy sv. Huberta urobil „Posledný súd“ – celkové zhodnotenie
akcie a zábava koníčkarov v Mestskom dome kultúry.
5.10 Revúcke kultúrne Vianoce
V piatok 4. a v sobotu 5. 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 9:30 sa pred budovou Súkromnej strednej odbornej školy uskutočnila prezentácia
vianočných gastrošpecialít a pečiva. O 10:00 hodine sa otvorili vianočné trhy a súťaž vo
varení kapustnice, do ktorej sa zapojilo až 9 tímov. V pásme programu „Vianoce očami detí“
sa predstavili deti z materských a základných škôl. Na pravé poludnie sme sa zahriali pri
rómskych tancoch a pesničkách a tiež i pri vystúpení Základnej umeleckej školy. O 13:00
hodine sa súťaž vo varení kapustnice vyhodnotila. Najlepšiu kapustnicu uvarila Základná
organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Revúcej, druhé miesto patrilo miestnej časti
Revúčka a na treťom mieste sa umiestnila SNS Revúca. Bez cien však nakoniec neodišlo
žiadne družstvo. Po krátkej pauze nám zaspieval a zavinšoval DFS Lykovček a FS Lykovec.
O 15:00 hodine sa podával Vianočný punč, chvíle pri punči nám spríjemnil Mikuláš so svojim
veselým program a sladkým prekvapením, ktorý nám aj spolu so svojimi pomocníkmi o 16:15
hodine rozsvietil vianočný stromček.
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 folklórnej skupiny Spod Kohúta Revúčka – Muránska Zdychava ako aj
folklórny súbor Revúška.
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Na poludnie sa vo výstavnej sále uskutočnila vernisáž členov výtvarného klubu Plánka pod
názvom „Plánka v advente“. Aj napriek názvu evokujúcom vianočnú tematiku, výstava
nemala jednotiaci prvok. Výber umeleckých diel bol výsadou ich autorov. Vo výstavnej sále
MsDK tak mohol návštevník vidieť prierez rôznorodých štýlov, tém; zastúpenie tu mala
keramika Boženy Šuhajovej, drevorezba Evy Wilson a Milana Matúša, kombinovaná technika
Kataríny Kostičovej a maľba Alžbety Zatrochovej, Jany Staškovej – Klimentovej, Kataríny
Molnárovej, Margity Matúšovej, Márie Labošovej, Jozefa Kostiča, Ernesta Hausera, Martiny
Guliarikovej, Mariany Fröhlichovej a Vincenta Blanára. Výstava ponúkla možnosť nahliadnuť
do optiky miestnych autorov rôzneho veku, ktorí nespracovávajú len tému krajiny alebo
mesta, ale dovoľujú vcítiť sa do zaznamenaného okamihu a pocitu autora, do jeho
metaforického vnímania skutočnosti, sveta a života. Výstava bola otvorená 5. decembra
slávnostnou vernisážou, kde odzneli príhovory zástupcov mestského zastupiteľstva, MsKS aj
samotných autorov a vyjadrovali najmä potrebu výtvarného umenia v spoločnosti a podporu
jeho ďalšieho rozvoja v Revúcej. Výstava bola otvorená od 5. do 20. decembra 2015
v priestoroch výstavnej sály MsDK v Revúcej.
5.10.1 Divadelná komédia – Aj muži majú svoje dni
Súčasťou Revúckych kultúrnych Vianoc bolo aj divadelné predstavenie „Aj muži majú svoje
dni“, ktoré sa uskutočnilo 6. decembra o 19:00 hod. v Mestskom dome kultúry. Táto komédia
nemeckého autora islandského pôvodu Kristofa Magnussona pod režisérskou taktovkou
Martina Mňahončáka, je zábavným pohľadom do sveta mužov, ktorí sa skrývajú pred svojimi
ženami, ktoré trávia všetok voľný čas v obchodných centrách. Rozohrané situácie priniesli
množstvo nečakaných zvratov a zápletiek a možno aj odpoveď na otázku, či je vôbec možné
žiť vo svete bez žien. Štyria sexi muži (Branislav Deák, Ján Jackuliak, Gregor Hološka, Milan
Bahul) revúckemu publiku ponúkli svoj návod.
5.10.2 Folklórne Vianoce
Prvé vystúpenie Lykovca a Lykovčeka sa uskutočnilo 8. decembra o 17:00 hodine v MsDK
v Revúcej pod názvom Folklórne Vianoce. Počas tohto večera nám deti z DFS Lykovček
a novo vniknutého FS Lykovec pripomenuli magickú silu predvianočných stridžích dní a ten
pravý, neopakovateľný zmysel Vianoc, ktorý prostredníctvom nich ožil v tradíciách našich
predkov v podobe zvykov, tancov, kolied a novoročných vinšov v spoločnom programe Od
jesene do Nového Roka. Vďaka nim diváci nazreli do minulosti, ako toto čarovné obdobie
prežíval obyčajný človek, čím sa zaoberal, ako pracoval, ako sa zabával, akým nárečím
rozprával, čoho sa bál, čomu veril, akú pesničku si pri tom spieval... V programe tiež
vystúpila mužská spevácka skupina Húžva, ľudová hudba FS Lykovec s primášom Michalom
Šimkom a detská ľudová hudba Lykovček s primáškou Radkou Sokolovou. Domov sme si
odniesli nezabudnuteľný zážitok.
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5.10.3 Súťaž o najlepšie domáce pečivo a pálenku
Prešiel rok a Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Revúcej spolu
s Mestským kultúrnym strediskom opäť zorganizovali akciu pod názvom VIANOCE U NÁS,
na ktorej sa vo štvrtok 11. decembra vyhodnotilo najlepšie domáce vianočné pečivo
a pálenka.
Po krátkom priereze históriou sa o kultúrny program postaral fujarista Tomáš Vaculčiak,
potom sa ešte pripomenuli pravidlá oboch súťaží a začalo sa so samotným vyhodnocovaním
najlepšieho domácej pálenky, kde hlavnými kritériami boli chuť, vôňa a objemové percento
súťažnej vzorky. „Pálenková“ porota v zložení Ing. Milan Brdársky(predseda), Stanislav
Sutoris a Dušan Ivan rozhodla, že spomedzi deviatich súťažiacich sa na 3. mieste so svojou
slivovicou umiestnila Mária Simanová z Revúcej, na 2. mieste skončil Ing. Pavol Kochjar
z Muráňa so slivovicou a cenu za najlepšiu pálenku si odniesol Milan Profant z Revúcej
s drienkovicou. Potom nasledovalo vyhodnotenie najlepšieho vianočného pečiva.
„Zákusková“ porota v zložení Bc. Ľudmila Ďurďáková (predsedkyňa), Emília Švecová a Soňa
Samková na základe vzhľadu, chuti, vône a celkovej estetickej úrovne pečiva udelili z 19.
domácich gazdiniek 3. miesto Jozefíne Kozovej, 2. miesto patrilo Marte Kováčovej a túto
súťaž vyhrala Želmíra Buchtová. V závere sa seniorom, porote a súťažiacim poďakovala
primátorka mesta Eva Cireňová, ktorá im zároveň aj popriala veselé vianočné sviatky.
5.10.4 Vianoce v kostole - koncert speváckych zborov
Po roku sa koncert presťahoval z Rímskokatolíckeho kostola sv. Vavrinca a úlohy hostiteľa sa
ujala zborová farárka Mgr. Ing. Danica Hudecová v zastúpení zborovej poddozorkyne Jarmily
Kilíkovej, ktorá predniesla úvodné slovo ako i záverečnú modlitbu. Po príhovore primátorky
nášho mesta MVDr. Evy Cireňovej otvoril koncert spevokol Nádej pri ECAV v Revúcej. Po
nich sa zaplnenému kostolu predstavili speváci zo spevokolu bratskej jednoty Baptistov
a ako posledný, uzatvárajúc Vianoce v kostole, vystúpil spevácky zbor Quirin. Avizovaný
spevokol pri Reformovanej cirkvi z Hucína sa napokon koncertu nezúčastnil pre technické
problémy. Zaujímavosťou koncertu bolo aj uvedenie piesne „Vianoce“ revúckej lekárky Anny
Jolšvaiovej v podaní SZ Quirin. Koncert Vianoce v kostole je súčasťou Revúckych Vianoc a
svojimi prevažne vianočnými piesňami ponúka divákom možnosť umelecky sa naladiť na
nadchádzajúce sviatky.
5.10.5 Príchod Betlehemského svetla
Počas štvrtej adventnej nedele sa o 15:00 hodine pri Rímskokatolíckom kostole sv. Vavrinca
v Revúcej odovzdávalo Betlehemské svetlo, ktoré do mesta už deväťnásty krát doniesla
vedúca bývalého skautského oddielu Skalka Mária Sviežená, ktorá celý program otvorila.
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 2016. Po príhovoroch si mohli veriaci
vychutnať program, ktorý pre nich pripravila Katolícka materská škola svätej rodiny,
základná škola Ivana Branislava Zocha a Zbor svätého Antona. Odovzdávanie betlehemského
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svetla každoročne organizuje Mestské kultúrne stredisko v spolupráci s rímskokatolíckou
cirkvou v Revúcej.
5.10.6 Koncert skupiny Milo Kráľ BAND a Barbory Švidraňovej
Počas štvrtej adventnej nedele sa v MsDK v Revúcej o 18:00 hod. uskutočnil koncert kapely
založenej obľúbeným hercom, vynikajúcim muzikantom a skladateľom, autorom
mnohých projektov a absolventom filmovej réžie Milom Kráľom, ktorý je televíznym
divákom známy hlavne z účinkovania v seriáloch Búrlivé víno, ordinácia v ružovej záhrade,
Kolonáda, Doktorka Emma, Vdova, Nevinní... Divadelným divákom rezonuje toto meno ako
záruka kvalitnej hudby a výborného hereckého výkonu, keďže divadlu sa venuje veľmi
aktívne nielen ako herec ale aj autor hudby, skladateľ.
Milo Kráľ dal dokopy skupinu skvelých muzikantov a ponúkol divákom výber skladieb,
pôvodne použitých v mnohých divadelných predstaveniach, ktoré upravil do rockovej
podoby. Autormi textov sú majstri slova ako Andrej Sládkovič, Ľubomír Feldek, Jožo Urban,
či Dodo Gombár a Jakub Nvota. Okrem neho sa spevu zhostila aj populárna sympatická
herečka a speváčka Barbora Švidraňová, známa nielen zo seriálových rolí v Búrlivom víne či
v Paneláku, ale jej spevácky prejav zaujal aj v hudobnej show Hlas Česko Slovenska.
5.11 Plán kultúrnych podujatí v roku 2016
Január
16.1.2016
24.1.2016
25.1.2016

Gemerský ples
Koncert – Kysucký prameň
71. výročie oslobodenia mesta

2.2.-3.3.2016
9.2.2016
9.2.2016
11.2.2016
13.2.2016
24.2.2016
25.2.2016
26.2.2016

Február
Vernisáž SAFP – Skryté krásy divokej prírody
Fašiangový sprievod (MsKS + Lykovček + Lykovec)
Pochovávanie basy (ZO JDS + REV)
Slávnostné otvorenie kina filmom „Padesátka“
Detské predstavenie Lolo a Piškót na Safari
Výročná schôdza členov ZO JDS a koncert Róberta Kazíka
Oceňovanie športovcov za rok 2015 (FS Lykovec)
Prehliadky súborov OO JDS

Marec
12.3.2016
Divadelná komédia – Šialené nožničky
22.3.2016
Detská divadelná Revúca a Divadlo očami detí
Apríl
8.4.2016
Deň učiteľov a divadelná krimikomédia divadla Actores – 39 stupňov
22.4.2016
Divadelná komédia ŠD Košice – Voľnomyšlienkár
???
Výchovný koncert pre ZŠ
28. – 30.4. 2016 Zochova divadelná Revúca
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28.4.–27.5.2016 Autorská výstava v rámci ZDR
Máj

17.-18.6.2016
17.6.2016
17.6.2016
17.6.-8.7.2016
23.6.2016
???

Koncert – Kandráčovci
71. výročie ukončenia 2. svetovej vojny
Oslavy Dňa matiek ZO JDS a koncert Marcely Laiferovej
Stavanie Mája
Jún
Dni mesta
Oceňovanie osobností
Koncert - klavírista Jozef Hollý
Výstava členov výtvarného klubu Plánka „Revúcky Salón“
Divadelná komédia divadla Astorka Korzo 90 – Sen noci svätojánskej
Divadelné predstavenie ochotníckeho súboru REV

7.7.2016

Júl
70. výročie smrti povstaleckého básnika Janka Brocku

3.5.2016
???
11.5.
???

August
???

72. výročie SNP

???
???

September
Divadelné predstavenie Radošinského naivného divadla - ???
Výstava Pavla Ožďániho – „Akvarel okamihu“

???
???
???
???

Október
Oslavy Mesiaca úcty k starším a koncert ???
Hubertova jazda
Detské predstavenie – Spievankovo
Gemerská podkovička
November

???
???
???

Výchovný koncert Divadla Actores
Divadelné predstavenie – Buchlovičová / L+S
Výstava fotografií Centra Dobrovoľníctva

2.-3.12.2016
3.-18.12.2016
???
6.12.2016
7.12.2016
???
9.12.2016

December
Revúcke kultúrne Vianoce
Výstava členov výtvarného klubu Plánka – „Plánka v advente“
Tanečné vystúpenie SĽUK/Lúčnica
Folklórne Vianoce
Vystúpenie Happy Dance
Divadelné predstavenie ochotníckeho súboru REV
Súťaž – vianočné pečivo a pálenka
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9.12.2016
11.12.2016
11.12.2016
18.12.2016
18.12.2016

Benefičný večer Slovenského červeného kríža
Vianoce v kostole
Mikulášsky večierok na Revúčke
Koncert Lenky Filipovej
Príchod Betlehemského svetla

5.12 Výstavnícka činnosť
Výstavy vo výstavnej miestnosti MsDK
Dátum
Vystavovateľ a názov
24. 3 – 20.4. Divadlo očami detí
30.4. – 22.5. Marta Kanalová - Benátske masky
Attila Gecse - Moja optika
28.5. - 15.6. Zajácz Tamáš – Dotkni sa ma
18.6. - 10.7. VK Plánka - Revúcky salón
24.9. – 23.10. Armádny generál Rudolf Viest
5.12. - 20.12. VK Plánka – Plánka v advente

Popis
výtvarné práce žiakov MŠ, ZŠ a ZUŠ
autorské výstavy v rámci Zochovej
divadelnej Revúcej
výstava z kože
kolektívna výstava v rámci Dní mesta
dokument.výstava o živote gen. R. Viesta
kolektívna výstava v rámci Rev. Vianoc

5.13 Záujmová činnosť pri MsKS v Revúcej





Detský folklórny súbor Lykovček
Folklórny súbor Lykovec
Tanečný klub Happy Dance
Revúcky divadelný ochotnícky súbor REV

5.13.1 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 a Mgr. Natálie
Poprockej. Vek detí sa pohybuje od 5 rokov do 17 rokov a nácviky majú dvakrát do týždňa v
MsDK v Revúcej.
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
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rontouka v Klenovci a v posledných rokoch aj na Detskom folklórnom festivale
KOLOVRÁTOK v Heľpe.
VYSTÚPENIA, SÚŤAŽE A ÚSPECHY DFS LYKOVČEK
15.1. –
13.2. –
11.3. –
13.-15.3. –
24.4. –

Vystúpenie na oceňovaní hasičských činov v BB kraji - Hasiči hasičom
Účasť v maskách a vystúpenie na Fašiangovom sprievode v Revúcej
Vystúpenie k MDŽ v domove dôchodcov „Cilka“ v Revúcej
Sústredenie v Krokave – príprava súťažných programov a choreografii
Regionálna súťaž - Detský hudobný festival Hnúšťa
 zlaté pásmo s postupom na krajskú súťaž
7.5. Krajská prehliadka detských folklórnych súborov v Kokave nad Rimavicou Detský hudobný festival
 bronzové pásmo
22.5. –
Vystúpenie na Stavaní mája v domove dôchodcov „Cilka“ a v MsKS v Revúcej
20.6. –
Vystúpenie na Dňoch mesta Revúca
26.6.-28.6. – Folklórne slávnosti v Klenovci - Klenovská rontouka
19.-22.8. – Účasť na Muzikantskej dielni v Rejdovej
22.8. Vystúpenie v Rejdovej
3.10. –
Vystúpenie na Hubertovej jazde v Revúcej
16.10. – Festival detských folklórnych súborov v Revúcej - Gemerská podkovička
17.10. – Vystúpenie v Tornali
4.12. Vianočné vystúpenie na námestí počas jarmoku v Revúcej
8.12. –
Vianočné vystúpenie pre rodičov – „Od jesene do Vianoc“
12.12. – Vianočné vystúpenie v Mokrej Lúke
5.13.2 Folklórny súbor Lykovec
Počas dvoch septembrových popoludní sa v MsDK v Revúcej uskutočnil konkurz do
novozakladajúceho súboru Lykovec. Organizátori konkurzu sa tešili hojnej účasti. Semienká
pani Evky Skalskej polievané trojicou dám Alenky Ďurkovičovej, Marianky Poprockej
a Natálie Poprockej sa ujali a dnes sa na nácvikoch spoločne stretávajú 2x do týždňa v utorok
a piatok. Veková hranica súčasného, približne 47 členného Lykovca, sa pohybuje od 14 do 61
rokov, sú v ňom študenti rôznych škôl a pracovníci rôznych zamestnávateľov. Autorky
oživenia po privítaní účastníkov predstavili zámery a ciele súboru a dohodli s nimi dni na
nácviky. K predstavám, ako by mal súbor pracovať, vyzvali aj ich.
18. septembra začali naplno zarezávať uvoľňovacími cvičeniami v rytme reprodukovanej
hudby. Ďalšie tréningy sa niesli v znamení improvizácie tanečných prvkov, strečingu a najmä
klasických prvkov, ako sú párové točky, sólové točky cez diagonály potrebné pre držanie tela
a priestorovú orientáciu na javiskách. Entuziazmus kolektívu prinášal prvé ovocie v podobe
plynulých nácvikov gemerských tanečných prvkov a vytváral predpoklad zostavenia prvých
tanečných blokov tak, že vznikli ďalšie a po nich sa postavil celý tanec.
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Dramaturgia súboru je zameraná najmä na oblasť Gemera (dolín Zdychavy, Sirka a pod), ale
nie je vylúčená ani oblasť ďalších regiónov Slovenska. Každý člen má vytvorený priestor pre
sebarealizáciu, čo bude zohľadnené pri komponovaní dramaturgického plánu súboru do
budúcnosti. Je len na súčasnej generácií, či bude ľudové tradície nie len zachovávať, ale ich aj
ďalej rozvíjať.
VYSTÚPENIA, SÚŤAŽE A ÚSPECHY FS LYKOVEC
4.12. 8.12. –

Vianočné vystúpenie na námestí počas jarmoku v Revúcej
Vianočné vystúpenie pre rodičov – „Od jesene do Vianoc“

5.13.3 Tanečný klub Happy dance
Tanečný klub rozvíja svoju činnosť v dvoch oblastiach:
1. Výchova detí a mládeže v oblasti nefolklórneho tanca:
- základy klasického tanca
- základy jazzového tanca
- základy moderného tanca, diskotancov a hip-hop
- základy spoločenského tanca
2. Výchova detí a mládeže v oblasti tanečného športu:
- štandardné a latinskoamerické tance
Cvičenia rozvíjajú rytmické cítenie detí, zvyšujú pohyblivosť a obratnosť. Okrem toho,
cvičením sa zlepší držanie tela a má to kladný vplyv aj na celkový zdravotný stav.
Cieľom klubu je osloviť čo najviac mladých ľudí, dať im príležitosť užitočne využiť svoj
voľný čas. Vytvoriť im vyhovujúce a príťažlivé podmienky, aby sa rozhodli pre túto činnosť tanečný šport, pre tanec ako taký a nie pre alkohol, drogy, nočné podniky a pod. Tiež ich
viesť a motivovať k využitiu voľného času športom a zdravým spôsobom.
Deti sa zúčastňujú každoročne zimného sústredenia v Rožňave a letného sústredenia na
Zemplínskej šírave. Stali sa neoddeliteľnou súčasťou rôznych vystúpení v meste i v okolí
(svoje klubové vystúpenia, Dni mesta Revúca, venčeky, plesy, rôzne rodinné a firemné
oslavy). Nakoľko je tento tanečný šport veľmi náročný na rytmickosť, presnosť i ladnosť
pohybov, veľkú časť tvoria i tanečné súťaže, kde ich hodnotia medzinárodní i slovenskí
rozhodcovia (napr. Juraj Fáber, Mgr. PhD. Matej Chren, Pavel Imre, Ing. Peter Ivanič, Ing.
Tomáš Surovec, Július Schwarcz atď.). Deti tak naberajú nové skúsenosti v neustálom
zdokonaľovaní sa samých seba. V roku 2015 malo TK Happy Dance 23 členov.
Tréneri pre TK Happy Dance Revúca a Sambed Rožňava sú Július Schvarcz , Dalma
Bekeová a Milka Kindisová.
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VYSTÚPENIA, SÚŤAŽE A ÚSPECHY TK HAPPY DANCE
Súťažné páry:
 Lea Sviežená a Tomáš Buchta
6. miesto - Optima Dance Cup - 21.11.2015 (finálové miesto)
 Matej Asztaloš – Daniela Burčáková
3. miesto - Optima Dance Cup - 21.11.2015 (finálové miesto)
1. miesto - Banskoštiavnický tanečný pohár - 19.09.2015 (finálové miesto)
5. miesto - Šarišský pohár - 43. ročník - 07.03.2015 (finálové miesto)
5.13.4 Revúcky divadelný ochotnícky súbor REV
Rev začal svoju činnosť niekedy v decembri v roku 2014, keď sa stretlo niekoľko záujemcov
ochotných postaviť sa na dosky, ktoré znamenajú svet (aspoň ten revúcky). Kým Rev vôbec
začal skúšať, nazbieralo sa takmer dvadsať, po herectve túžiacich, adeptov. Napriek túžbe po
ochotníckom súbore nielen zo strany Mestského kultúrneho strediska v Revúcej, ale aj
samotných hercov, sa súbor počas takmer trištvrte ročnej existencii stretáva s problémami ako
vôbec zorganizovať skúšanie. Nestále termíny skúšok sa podpísali na tom, že súbor opúšťa
množstvo ľudí, a to aj v procese skúšania hier. Výsledkom je, že Rev nacvičuje v poradí už
štvrtú hru bez toho, aby sa vôbec predstavil širšiemu revúckemu publiku.
Po lete 2015 tak Rev musí hľadať nové cesty a hry. V tomto čase sú členmi súboru Mirka
Máziková, Ivana Budziňáková, Ivka Koreňová, Kristína Wožniaková, Stano Mázik, Miro
Dendis, Milan Kubej a režisér a dramaturg Vladimír Oravec.
Určitá ustálenosť v súbore nastáva v septembri 2015, keď do súboru vstupuje Volodymyr
Maximov a prichádza s ním tak istá rovnováha v hereckej základni. Pre Rev začínajú
harmonickejšie časy, skúšky je možné organizovať pravidelnejšie, čo vyústi konečne do
premiéry pre revúcke publikum. 2. októbra Rev uvádza Malé životy – súbor krátkych scén.
Pre Rev je táto premiéra mimoriadne dôležitá, nielen preto, že súbor vystúpil s celovečerným
programom na domácej pôde, ale aj preto, že to bol prvý výsledok takmer ročnej existencie
súboru. Po Malých životoch sa otvárajú nové možnosti, ako napríklad vytvorenie
mikulášskeho programu v jelšavskom kaštieli – týmto počinom sa dokonca Rev dostal do
televízie.
Sezóna 015 pre Rev však predstavovala aj možnosť vystúpiť na Revúčke a v CILKE počas
februára, kde sa mohol predviesť s krátkou scénkou na tému fašiangov. Zaujímavosťou je, že
ľudia ochotní nacvičiť túto scénku vo februári sú takmer tí istí, ktorí zostali v súbore dodnes.
Na Revúčke sa Rev predstavil aj druhýkrát, 25. októbra 2015, kde odohral Malé životy.
Skúšky má súbor prevažne v pondelky a stredy.
Prečo Rev? Tento názov sa nestretáva s celkom nadšeným reakciami. Ľudia si akosi nevedia
predstaviť pod týmto slovom nič reprezentatívne. A hoci vedúci súboru tvrdí, že Rev je
odvodenina od pôvodného osídlenia, ktoré sa rozkladalo na území dnešnej Revúcej, rímskeho
Reaveac, ktorého dejiny siahajú až do 5. storočia p.n.l., obývaného výhradne rímskymi
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Slovenmi, ktoré dalo svetu takých autorov ako Plautus, Shakespeare či Beckett a ktorých si
potom privlastnila západná a teda americká kultúra, pravda je kdesi úplne inde. Rev je
obyčajné slovo vo význame kričať. Málokto tuší, že Revúca je vlastne neurčitý slovesný tvar
v činnom príčastí prítomnom. Bohužiaľ, slová ako súbor, zbor, divadlo, ochotníci nie sú
v ženskom rode. Takže revúca súbor je momentálne neschodná cesta. Rev je tak jednoducho
zároveň skrátenie slova Revúca a zároveň synonymum pre krik. Rev by totiž rád sem-tam
pretlačil k publiku aj nejakú myšlienku, nie len zábavu. A niektoré veci treba do sveta
vykričať. Takže preto Rev. (vedúci Revu ale hovorí, že nič z toho nie je pravda a názov Rev
je odrazom toho, že mu je občas na skúškach do plaču)
VYSTÚPENIA, SÚŤAŽE A ÚSPECHY RDOS REV
15.2. –
19.2. –
2.10. –
25.10. 11.12. –

Predstavenie pri príležitosti fašiangových osláv na Revúčke – Duch fašiangov
Predstavenie pri príležitosti fašiangových osláv v ZOS Cilka v Revúcej
Súbor štyroch scén - Malé životy v spoločenskej miestnosti Alfa (prvá
celovečerná hra pred revúckym publikom)
Súbor štyroch scén - Malé životy na Revúčke
Mikulášsky program v jelšavskom kaštieli

5.14 Kurz patchworku
24. februára sa v MsKS v Revúcej začal kurz patchworku, ktorý bol určený najmä pre
začiatočníčky. 15 záujemkýň sa stretávalo v dvoch skupinách po dve hodiny týždenne vo
výstavnej miestnosti MsDK. Cena kurzu predstavovala sumu 25€, ktorá zároveň zahŕňala:
lektorku, strihové prílohy, materiál, šablóny, výrobky, postupy a návrhy.
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6 PRENÁJMY
Mestské kultúrne stredisko prenajíma priestory v rámci dlhodobého a krátkodobého prenájmu.

6.1 DLHODOBÝ PRENÁJOM
Eva Berová
Autoškola DOMIK
6.2 KRÁTKODOBÝ PRENÁJOM
Divadelná sála
Kino Klub Revúca - filmové predstavenia –
Nácviky DFS Lykovček –
Nácviky FS Lykovec Nácviky Tanečný klub Happy Dance –
Nácviky Ochotnícky súbor REV Nácviky Spevokol Úsvit ZO JDS Divadelné predstavenia –
Nácviky – MŠ, ZŠ a ZUŠ Kultúrne podujatia –
Spoločenská miestnosť ALFA
Zastupiteľstvá –
Kultúrne podujatia –
Rodinné oslavy –
Svadby –
Stužková, zábavy/Štefanská/Schôdze a školenia Nácviky ZUŠ –
Nácviky DFS Lykovček a FS Lykovec Nácviky Tanečný klub Happy Dance –
Nácviky Ochotnícky súbor REV Bábková sála
Výpredaje Prezentácie Kultúrne podujatia Nácviky DFS Lykovček Nácviky OS REV Nácviky Biela Ruža –
Tvorivá dielňa (Gem.pod)–
Schôdze a školenia –
Výstavná miestnosť

62x
48x
6x
1x
10x
9x
12x
17x
34x

8x
24x
1x
6x
1x
12x
1x
5x
32x
35x

39x
1x
1x
1x
1x
8x
1x
2x
24

Kurzy –
Voľby –
Výstavy –

10x
1x
6x

Zasadačka
školenia a schôdze šatneprednášky –
Nácviky DFS Lykovček a FS Lykovec Nácviky Tanečný klub Happy Dance –
Nácviky Ochotnícky súbor REV Klubovne
školenia a schôdze klub abstinentov –
kurzy –

7x
9x
3x
5x
10x
1x

15x
35x
1x

Kultúrny dom v Revúčke
plesy a zábavy 2x
kultúrne podujatia 4x
schôdze 5x
výpredaje 3x
rodinné oslavy 2x
referendum –
1x
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7 KINO KLUB REVÚCA
V roku 2012 bolo ukončené distribuovanie 35 mm filmov. Koncom roka 2012 bolo po
dohode s vedením mesta a po schválení Mestským zastupiteľstvom zakúpené zariadenie na
premietanie DVD, Blu-Ray 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. V roku 2014 sa začalo s premietaním až v polovici augusta,
kedy bolo odpremietaných 34 predstavení. V roku 2015 bolo 62 predstavení z toho v
mesiacoch júl, august, september sa nepremietalo. V mesiacoch október, november a v
polovici decembra sa premietalo pre Materské a základné školy (podľa záujmu).
Pre porovnanie uvádzame výsledky :
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.
Rok 2015:
Počet predstavení – 62
Počet návštevníkov – 1951
Priemer na 1 predstavenie 31 návštevníkov.
Návštevnosť bola spôsobená hlavne neskorším uvádzaním premiérových filmov na nosičoch
DVD, alebo Blu-ray.
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8 MESTSKÁ KNIŽNICA SAMUELA REUSSA
Činnosť Mestskej knižnice Samuela Reussa v Revúcej bola v roku 215 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:
detí:
Počet výpožičiek spolu:
Nákup literatúry:
z toho z rozp.MK SR:
z rozp.MsKS:
dary:
Prírastok kníh:

661
565
96
23017
2143,76 €
1800 €
232,06 €
111,70 €
274 ks

TRŽBY:
zápisné:
upomienky:
MVS:
tržby spolu:

1473,90 €
243,40 €
137,89 €
1912,04 €

8.2 Medziknižničná výpožičná služba
Zrealizovali sme 107 vypožičaných kníh z iných knižníc pre svojich používateľov
a 141 xerokópií článkov.
V roku 2015 MsK podala projekty na nákup novej literatúry a kúpu regálov na MK SR.
Projekty boli schválené a na nákup novej literatúry sme dostali 1.800.- eur,na kúpu regálov
1.140.- eur.
8.3 Kultúrno-vzdelávacia činnosť
Knižnica v roku 2015 uskutočnila 51 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 899 účastníkov.
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8.4 Akcie uskutočnené v Mestskej knižnici Samuela Reussa
Najzaujímavejšie podujatia:
Január:

Črepy prinášajú šťastie – lit.dopoludnie – ZŠ Hviezdoslavova
Dračie rozprávky – zážitkové čítanie - MŠ Sládkovičova
O najkrajších hračkách – zážitkové čítanie – MŠ Sládkovičova

Február:

Legenda o Drakulovi – zážitkové čítanie – ZŠ I.B.Zocha
Trampoty škôlkárov – zážitkové čítanie – MŠ Sládkovičova
Podivuhodné príbehy 7 morí – zážitkové čítanie – ZŠ J.A.Komenského
Keď sme boli malí,často sme sa báli – lit.dop.- MŠ Clementisova

Marec:

Hádaj, z akej rozprávky som – malá súťaž – MŠ Clementisova
Deň ľudovej rozprávky – lit.dop. - ZŠ J.A.Komenského
Dáždnikový skladateľ – medailón Daniela Heviera – ZŠ Lubeník
Môj anjel sa vie biť – zážitkové čitanie – ŠZŠ
Beseda so spisovateľkou Ivanou Ďuričovou -pre ZŠ Hviezdoslavova

Apríl:

Prečo lienky nosia podkolienky – lit.dop. - poézia – MŠ Sládkovičova
Kam na nohy viedli – tematické dopoludnie – ZŠ Komenského
Neobratníček zo mňa nebude – hodina slušného správania – ZŠ Hviezdos.

Máj:

Zabudnuté remeslá - tematické dop. - ZŠ I.B.Zocha
Rozpr.z Javorovej doliny – interaktívne čítanie – MŠ Clementisova

September: Knižky vo vreci – informatická príprava – MŠ Clementisova
Október:

Ďakujeme Ľudovít – lit.potulky štúrovcov /Rok Ľ.Štúra/ -ZŠ Komenského

November: Osmijanko – zážitkové čítanie – MŠ Clementisova
Čimčaráda – zážitkové čítanie – MŠ Sládkovičova
Potulky po hradoch – tematické dopoludnie – ZŠ I.B.Zocha
Chlapci padli z višne,dievčatá z jahody – zážitkové čítanie a prednáška
psychologičky – ZŠ I.B.Zocha
Handrová bábika – hra na bábkové divadlo – MŠ Clementisova
December: Strom v prísloviach a porekadlách – zážitkové čítanie – ZŠ Hviez.
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8.5 Najčítanejšie knihy za rok 2015

BELETRIA:
1. Nesbo: Syn
2. Nesbo: Švábi
3. Keleová-Vasilková: Julinkina pekáreň
4. Horst: Jaskynný muž
5. Kepler: Stalker
6. Dán: Nevinným sa neodpúšťa
7. Pronská: Krvavý erb
8. Deveraux: Na večné časy
9. Karika: Tma
10. McKinley: Láska v plameňoch
KNIHY PRE DETI A MLÁDEŽ:
1. Roth: divegrencia
2. Simon: Grázlik Gabo a všivavá invázia
3. Macourek: Mach a Šebestová na prázdninách
4. Brat: Aj kone sa hrajú
5. Betancout: Pony Tím – Chcem poníka
6. Brezina: Mačací gén
7. Šulajová: Džínsový denník 5
8. Mongredien: Hľadá sa šteniatko
9. Mongredien:Mačiatka a ich nový domov
10. Hucklesby:Opustený ježko
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 umiestená
pre budovou MsKS.

29

9 CELKOVÉ HOSPODÁRENIE MSKS REVÚCA ZA ROK 2015
Skutočnosť
k
31.12.2015

Účet

Náklady v EUR

50

Spotrebované nákupy

38 169,33 60

501
502
51
511

Spotreba materiálu
Spotreba energie
Služby
Opravy udržiavanie

18 440,15 602
19 729,18
61 021,18
1 310,06

512

Cestovné

513
518
52
521
521
524
527
53
538
55

Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Osobné náklady
Mzdové náklady zamestnanci
Mzdové náklady OOV mzdy
Zákonné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Dane a poplatky
Ostatné dane a poplatky
Odpisy, rezervy a opr. polož.
Odpisy dlhodobého nehmot.
a hmot. majetku
Finančné náklady
Ostatné finančné náklady

551
56
568

Účet

36,30
568,09
59 106,73
127 211,67
83 527,20
6 903,00
30 828,38
5 953,09
29,26
29,26
19 241,00
19 241,00 64
594,73 644
594,73 648

65
653
66
662
69
691

692
693

Náklady celkom

246 267,17

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK CELKOM:

16 182,58
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Výnosy v EUR
Tržby za vlastné výkony a
tovar
Upomienky stratené knihy MsK
Členské MsK, MVS
Za výstavy
Ostatný príjem z kult.činnosti
Ostatné kult. a spol. akcie (
ZDR,DDR )
Amatérske vystúpenia
Profesionálne vystúpenia
Vstupné kino
Inzercia MsKS
Príjem ZUČ
Zápisné tanečný klub
Zápisné Biela ruža
Zápisné kurzy
Služby – obrusy, ozvučenie...
energie
Ost. výnosy z prevádzkovej
činnosti
Penále a úroky z omeškania
Krátkodobý prenájom
Dlhodobý prenájom
Krátkodobý prenájom Revúčka
Zúčtov.rezerv a opr.pol.
Zúčtovanie ostatných rezerv
Finančné výnosy
Úroky z bežných účtov
Výnosy z transferov
Prevádzková dotácia
Kultúrne akcie
Dni mesta
Výnosy z kap.transf.z rozp.obce
MK – kultúrne poukazy
MK – nákup kníh
MK – knižničné regále
ÚPSVaR – aktivačná činnosť
ÚPSVaR - §50j
ÚPSVaR - §51a
Transfer BBSK – kroje
Výnosy celkom

Skutočnosť
k
31.12.2015
43 346,85
285,75
1 633,19
0,00
495,30
429,60
962,00
33 786,95
1 110,00
224,70
971,00
149,00
96,00
425,00
36,00
2 742,36
14 839,43
590,45
8 182,50
5 556,48
510,00
1 101,84
1 101,84
2,97
2,97
203 158,66
149 158,31
4 519,23
10 000,00
18 842,00
2 466,00
1 800,00
1 140,00
2 132,24
8 336,88
2 514,00
2 250,00
262 449,75

9.1 Hospodárenie MsKS Revúca – vlastné príjmy za rok 2015
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
524
527
53
538
55
551
56

Ostatné služby
Osobné náklady
Mzdové náklady zamestnanci
Zákonné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Dane a poplatky
Ostatné dane a poplatky
Odpisy DNHM a DHM
Odpisy
Finančné náklady

568

Ostatné finančné náklady

Skutočnosť
k
31.12.2015

Účet

8 916,45 60
8 916,45 602
40 186,72
570,06
36,30
568,09
39 012,27
5 423,21
677,71
45,00
4 700,50
29,26
29,26
399,00
399,00
376,43
376,43 64
644
648

65
653
66
662
Náklady celkom
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK :

55 331,07
3 960,02
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Výnosy v EUR
Tržby za vlastné výkony a
tovar
Upomienky stratené knihy MsK
Členské MsK, MVS
Za výstavy
Kurzy
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
Zápisné Biela ruža
Služby – obrusy, ozvučenie...
energie
Ost. výnosy z prevádzkovej
činnosti
Penále a úroky z omeškania
Krátkodobý prenájom
Dlhodobý prenájom
Krátkodobý prenájom Revúčka
Zúčtovanie rezervy
Zúčtovanie rez. na dovolenku
Finančné výnosy
Úroky z bežných účtov
Výnosy celkom

Skutočnosť
k
31.12.2015
43 346,85
285,75
1 633,19
0,00
425,00
429,60
962,00
33 786,95
1 110,00
224,70
971,00
149,00
495,30
96,00
36,00
2 742,36
14 839,43
590,45
8 182,50
5 556,48
510,00
1 101,84
1 101,84
2,97
2,97
59 291,09

9.2 Rozpis prijatých dotácií a ich čerpanie
Prevádzková dotácia:
Prijatá prevádzková dotácia v r. 2015
Čerpanie prevádzkovej dotácie v r. 2015
Prijatá dotácia
158 190,00 Čerpanie dotácie
149 158,31
Vrátená dotácia
9 031,69
SPOLU:
158 190,00 SPOLU:
158 190,00
Dotácia na kultúrne akcie:
Prijatá dotácia na kultúrne akcie v r. 2015
Čerpanie dotácie na kultúrne akcie v r. 2015
Prijatá dotácia
5 862,00 Čerpanie dotácie
4 519,23
Vrátená dotácia
1 342,77
SPOLU:
5 862,00 SPOLU:
5 862,00
Dotácia na Dni mesta:
Prijatá dotácia na Dni mesta v r. 2015
Čerpanie dotácie na Dni mesta v r. 2015
Prijatá dotácia
10 000,00 Čerpanie dotácie
10 000,00
Vrátená dotácia
0,00
SPOLU:
10 000,00 SPOLU:
10 000,00

Dotácia – Ministerstvo kultúry – nákup kníh:
Prijatá dotácia MK – nákup kníh v r. 2015
Čerpanie dotácie MK – nákup kníh v r. 2015
Prijatá dotácia
1 800,00 Čerpanie dotácie – nákup kníh
1 800,00
SPOLU:
1 800,00 SPOLU:
1 800,00

Dotácia – Ministerstvo kultúry – kultúrne poukazy:
Prijatá dotácia MK – kult. poukazy v r. 2015
Čerpanie dotácie MK – kult. poukazy 2015
Prijatá dotácia
2 466,00 Čerpanie dotácie
2 466,00
SPOLU:
2 466,00 SPOLU:
2 466,00

Dotácia – Ministerstvo kultúry – knižničné regály:
Prijatá dotácia MK – knižničné regály 2015
Čerpanie dotácie MK – kniž. regály 2015
Prijatá dotácia
SPOLU:

1 140,00 Čerpanie dotácie
1 140,00 SPOLU:

1 140,00
1 140,00

Dotácia – BBSK – kroje pre DSF Lykovček:
Prijatá dotácia BBSK – kroje 2015
Čerpanie dotácie BBSK – kroje 2015
Prijatá dotácia
SPOLU:

2 250,00 Čerpanie dotácie
2 250,00 SPOLU:

2 250,00
2 250,00

Dotácia – ÚPSVaR – aktivačná činnosť:
Prijatá dotácia ÚPSVaR v r. 2015
Prijatá dotácia
SPOLU:

Čerpanie dotácie ÚPSVaR v r. 2015
2 132,24 Čerpanie dotácie
2 132,24 SPOLU:

2 132,24
2 132,24

Dotácia – ÚPSVaR – §50, §51a:
Prijatá dotácia ÚPSVaR v r. 2015
Prijatá dotácia
SPOLU:

Čerpanie dotácie ÚPSVaR v r. 2015
10 850,88 Čerpanie dotácie
10 850,88
10 850,88 SPOLU:
10 850,88
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