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Dôvodová správa 

Na základe plánu práce MsR a MsZ v Prešove na I. polrok 2015 predkladáme Komisii 
MsZ mesta Prešov finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií "Vyhodnotenie plnenia 
vecných úloh a ekonomických výsledkov mestskej príspevkovej organizácie PKO za rok 2014". 

Príspevková organizácia PKO dosiahla v roku 2014 zisk vo výške 318,57 €. 
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l. Základné údaje o organizácii 

Park kultúry a oddychu Prešov je mestskou príspevkovou organizáciou, zriadenou 

zakladacou listinou Mestského zastupiteľstva Prešov uznesením č. 70/l992 dňom 

l.mája 1992, svoju činnosť riadi v zmysle Štatútu Parku kultúry a oddychu v Prešove z 

júla 1993 . 

Poslaním Parku kultúry a oddychu v Prešove je zabezpečovať kultúrno -osvetovú 

činnosť, najmä umožňovať občanom oddych, spoločenskú zábavu, vzdelávanie, 

organizovať spoločenské hry, kvízy, usporadúvať vystúpenia profesionálnych a 

amatérskych umelcov a skupín, telovýchovné a športové podujatia, súťaže, prehliadky a 

festivaly. 

Na základe záujmov občanov združovať ich do skupín, kolektívov, súborov a 

klubov a vytvárať personálne, organizačné a materiálno-technické predpoklady pre túto 

činnosť, rozvíjať estetické cítenie a vkus obyvateľstva, umožňovať využitie zariadení 

technickej zábavnej činnosti, organizovať oslavy rôznych významných výročí a 

udalostí , najmä súvisiacich s históriou mesta Prešov, osobností a organizácií 

pôsobiacich v meste. 

Uvedené aktivity sa sústreďujú v strediskách kultúrnej a osvetovej činnosti, ktoré 

má Park kultúry a oddychu Prešov zverené do správy: 

• budova Čierny orol - Hlavná 50 

• stredisko KS Družba- Námestie Kráľovnej pokoja 2 

• stredisko KS Centrum- Prostejovská 35 

• stredisko KS Exnárova 1/A a 5/A- Sekčov 

• stredisko KS Šváby- Švábska 27 

• stredisko KD Solivar- Solivarská 80 

• objekt kina Scala a Záhradné kino- Masarykova 7/B 

• objekt Caraffovej väznice - Floriánova ul. 

Okrem toho má Park kultúry a oddychu Prešov od l.apríla 2012 zverené do správy 

pódium nachádzajúce sa pri OC Kaufland. 
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Organizačnú štruktúru Parku kultúry a oddychu Prešov tvoria tieto oddelenia : 

• programové oddelenie 

• ekonomické oddelenie 

• technicko - prevádzkové oddelenie so zameraním na 

- prevádzku technického zabezpečenia a správy budov 

- prevádzku dopravy a údržby 

• tvorba projektov a výberové konania 

Úlohou jednotlivých oddelení je zabezpečovať chod organizácie v rámci svojej 

odbornej pôsobnosti. 

Štatutárnym orgánom Parku kultúry a oddychu je riaditel\ ktorý zastupuje PKO 

navonok a koná v jeho mene. 

·-------····--·· ·--------~ ---·-------·------·-···-------------------------------------------~--------·----~------------------··-··- · ···-··~ ---------·- ··---------- ·--------- -
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v 

2. Cinnost' programového oddelenia 

2.1. Zábavné programy- estrády, koncerty 

Na úseku koncertov a estrád považujeme rok 2014 za mimori.adne úspešný z 

hľadiska rôznorodosti ponuky programov, ako aj z vysokej diváckej návštevnosti . 

Našou snahou bolo pokryť záujmy čo najväčšej časti obyvateľov nášho mesta a 

širokého okolia. Bohatú ponuku programov stne otvorili už tradičným Trojkráľovým 

koncertom Kandráčovcov s mimoriadnym diváckym úspechom. Veľký záujem u 

návštevníkov bol o koncerty - legendárnej popovej speváčky BEÁTY DUBASOVEJ, 

večer plný emócií a krásnej hudby v podaní Lucie Šoralovej a kapely La Alma a koncert 

v rámci IV. ročníka medzinárodného gitarového festivalu Prešovské dni klasickej gitary. 

V ·prvom polroku sme pripravili pre milovníkov tálie 

predstavenia - bláznivú divadelnú komédiu LáááSKA 

štyri vynikajúce divadelné 

, Štyria na kanape , Shirley 

Valentíne a Ryba v trojke. Mladému divákovi bolo určené hip- hopové tanečné divadlo 

Ju li o a Romea. 

Druhý polrok hodnoteného obdobia patril osobnostiam českej a slovenskej 

hudobnej scény, ktorí boli zárukou kvalitnej hudby. Koncert rockovej skupiny 

KORBEN DALLAS a ZRNÍ , z ďalších koncertov jazzového speváka PETRA LIPU. 

Veľký úspech mal koncert kresťanských piesní Jifího Zmožka " Príjď pane Ježiši". 

Vynikajúcu atmosféru na koncertoch vytvorili aj stálice Českej hudobnej scény Lenka 

Filipová a Marie Rottrová. K vydareným podujat i am v roku 2014 patrili aj koncerty 

Cigánski diabli ~ Sima Martausová a band , Beatles Vianoce 2014 a koncert Františka 

a Vojtu Nedvedovcov . 

V rámci zábavných programov sme počas celého roka pripravovali aj akcie "na kľúč" 

pre firmy a rôzne spoločenské organizácie. 

Koncertné a divadelné predstavenia navštívilo v1ac ako 9 000 divákov, ktoré sa 

uskutočnili v kine Scala a sále PKO- Čierny orol. 

2.2. Prešovská hudobná jar a jeseň 

Hlavným motívom organizovania medzinárodných koncertných cyklov 

"Prešovská hudobná jar" a "Prešovská hudobná jeseň" je popularizovať vážnu hudbu. 

Zámerom festivalu bolo vytvoriť kontinuálny priestor pre hlbšie spoznávanie vážnej 

hudby všetkých historických období. a súčasnej hudby. Našou snahou je priblížiť 
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hodnoty klasickej hudby publiku, hlavne súčasnej mládeži, a tak vychovať potenciálne 

koncertné publikum a doplniť ich hudobné vzdelanie. Prostredníctvom poskytovania 

výrazných študentských zliav sme sa snažili motivovať k čo najvyššej účasti na 

koncertoch tohto žánru, čím dostávame jedinečnú príležitosť fonnovať vkus mládeže a 

vábiť JU k návšteve aJ iných kultúrnych podujatí. 

55 . ročník Prešovskej hudobnej jari prebiehal v mesiacoch apríl až máj 2014. 

Otvárací koncert patril Štátnemu komornému orchestru Žilina. Z ďalších koncertov 

môžeme spomenúť Jarný koncert zborov Prešovskej univerzity, Organový koncert 

v Konkatedrále sv. Mikuláša, gospelový koncert mladej prešovskej gospelovej 

formácie G.O.D.'s, koncert ženského speváckeho zboru Nocturno, ktorý pôsobí pri 

PKO Čierny orol v Prešove a koncert troch spevákov LA GIOIA, na ktorom zazneli 

populárne piesne v štýle belcanta. V programe Emozioni in musica zazneli diela autorov 

od baroka po romantizmus a okrem domácich umelcov zo Slovenska sa v ňom 

predstavil Luigi Schiavone taliansky violončelista. 

Záverečný koncert Prešovskej hudobnej jari patril hudobnému zoskupeniu Theatrum 

musica, ktoré sa venuje produkcií vážnej hudby v rockovej úprave. Po minuloročnom 

koncerte Theatrum musica rozšírila svoj repertoár o dielo talianskeho barokového 

husľového virtuóza Antonia Vivaldiho - 4 ročné obdobia, ktoré zaznelo v podaní 

skupiny ako gitarové a malo na tomto festivale premiéru. 

Spojenie dvoch hudobných žánrov - vážnej a rockovej hudby padlo na úrodnú pôdu, 

čoho dôkazom je aj požiadavka stredných škôl usporiadať koncerty pre ich žiakov. 

Z tohto dôvodu sme pripravili v rámci sprievodných podujatí Prešovskej hudobnej 

jesene dva koncerty v kine Scala v dopoludňajších hodinách. Sprievodné podujatia 

Prešovskej hudobnej jari 2014 sme pripravili v spolupráci s Prešovskou univerzitou 

v Prešove-Filozofická fakulta, Inštitút hudobného a výtvarného umenia, Katedra hudby. 

Koncerty vážnej hudby pokračovali druhou časťou Prešovská hudobná jeseň, ktorá bola 

realizovaná v mesiacoch október a november. Otvárací koncert Prešovskej hudobnej 

jesene patril súboru Cigánski diabli , ktorí sa predstavili s programom "KLASIKA 

DIABOLSKY" , Štátna tilharmónia Košice sa predstavila s programom L. van 

Beethovena a J. Brahmsa. V programe hosťovali dirigent László Kovács (HU) a 

sólista Vilmos Szabadi, husle (HU). 

Progran1 Prešovskej hudobnej jesene obohatil aj Ženský komorný spevácky zbor 

Vocals, spevácky zbor JUVENTUS PAEDAGOGICA PU Prešov, ktorý si koncertom 

pripomenul svoje 50. výročie založ.enia. Klavírnym recitálom z tvorby ukrajinských a 
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slovenských skladateľov sa prešovskému publiku predstavila ukrajinská klaviristka 

IrinaGerega. 

Záverečný koncert Prešovskej hudobnej jesene pod názvom Dvorák versus Smetana bol 

venovaný Roku Českej hudby a bol zostavený z diel oboch velikánov, A. Dvoráka aB. 

Smetanu . V programe účinkovali Lucie Kašpárková- soprán (ČR) , Anton Baculík-

tenor Katarína Barčovská klavír a Júlia Grejtáková klavír. 

Celkovo sa v rámci festivalu uskutočnilo 16 podujatí s návštevnosťou 2 950 

návštevníkov. 

2.3. Prešovský Trojičný Jarmok 

Otváracím podujatím Prešovského kultúrneho leta bola už tradične trojdňová 

akcia "Prešovský trojičný jarmok a vystúpenie skupín historického šermu", ktorá bola 

zároveň aj vyvrcholením osláv "Dni mesta Prešov". 

Snahou podujatia bolo nadviazať na minulosť a pokračovať v kultúrno-spoločenskom 

podujatí, ktorého cieľom je priblíziť širokej verejnosti historické obdobie konania 

jarmokov v meste. 

K sprievodným programom jarmoku patrili vystúpenia folklórnych súborov a skupín 

historického šerm·u, sokoliarskej skupiny na námestí ako aj historickým táborom 

v Záhrade umenia. Celkovo v programe PTJ vystúpilo viac ako 300 účinkujúcich. 

Nádvorie Parku kultúry a oddychu vo večerných hodinách v úvodnom Dni osláv 

mesta Prešov patrilo programu " ... z archívu" - večerné posedenie na nádvorí PKO pri 

dobrej hudbe a premietanie z archívnych záznamov Dní mesta a Prešovského trojičného 

jarmoku a druhý deň sa uskutočnila Prešovská divadelná noc - večerné posedenie na 

nádvorí PKO pri divadelných predstaveniach divadiel Babadlo, Divadelné štúdio na 

Hlavnej a divadelná skupina ZUŠ JP. 

2.4. Prešovské vianočné trhy 

Vianočné trhy spolu so sprievodným kultúrnym programom mali pripomínať 

Prešovčanom blížiace sa najkrajšie sviatky roka , ktoré sa začali 25.novembra a trvali 

až do 23. decembra 2014. Viac ako 70 drevených stánkov tiež umocnili príjemnú 

atmosféru na pešej zóne a prilákali množstvo návštevníkov do centra mesta. Park 

kultúry a oddychu v spolupráci s mestom Prešov pripravili pre Prešovčanov a 

9 



Park kultúry a oddychu Prešov Rozbory 2014 

návštevníkov mesta celý rad podujatí, ktoré malí navodit' predvianočnú atmosféru v 

meste. Predajcovia ponúkali na predaj knihy, kožušiny, vianočné ozdoby, kozmetiku, 

drevené výrobky, hračky, syry, perníky, cukrovinky, pečené gaštany, vianočné 

stromčeky a i. Nechýbali ani stánky s občerstvením a atrakcie pre deti . Počas celého 

obdobia vianočných trhov sa v drevených stánkoch vystriedalo 17 rôznych 

charitatívnych nadácií, domovov dôchodcov, ŠOS a 70 predajcov s vianočným tovarom. 

2.5. Kultúrne zariadenie Družba 

Kultúrne zariadenie Družba je celoročne využívané predovšetkým na nácviky 

folklórnych súborov Šarišanček, Šarišan a Starišan. Súbory tu majú k dispozícii tanečnú 

sálu, skúšobňu ľudovej hudby a speváckej zložky, šatne, sprchy, krojáreň , sklad 

rekvizít a hudobných nástrojov. Súčasťou krojárne je krajčírska dielňa a práčovňa. 

V priestoroch KZ sa pravidelne na svojich skúškach schádza aj hudobná skupina 

BB country. Tanečná sála je využívaná tiež na rôzne spoločenské aktivity, prednášky, 

školenia, slúži taktiež ako volebná miestnosť . 

2.6. Folklórny súbor Šarišan 

Pre. Šarišan bola 48. sezóna vel'mi bohatá a úspešná na vystúpenia i zahraničnú 

reprezentáciu Slovenska. Počas roka 2014 Šarišan absolvoval viacero domácich 

podujatí, akými boli rôzne regionálne festivaly a vystúpenia. V roku 2014 Šarišan 

úspešne reprezentoval aj v zahraničí v Macedónsku a Grécku a v Rusku. V decembri v 

Scale vystúpili Šarišanček, Šarišan a Starišan pre prešovské základné a stredné školy s 

vianočnými zvykmi a koledami . V októbri až decembri Šarišan a jeho dievčenská 

spevácka skupina natočili svoj 54.CD s mariánskymi piesňami "Prišľi sme pozdravic 

ten križ svati .. ". V čase Vianoc Šarišan vystúpil ešte 3krát so svojim vianočným 

programom "Hore, hore, pastuškove ... " v chrámoch v okolí Prešova. 

lO 



Park kultúry a oddychu Prešov Rozbory 2014 

2.7. Detský folklórny súbor ŠARIŠANČEK 

Detský folklórny súbor ŠARIŠANČEK navštevuje cca 65 detí. Tvorí ho 

tanečná, hudobná a spevácka zložka. Jeho súčasťou je aj Folklórna tanečná škola, ktorú 

navštevuje ročne cca 60 detí. Tanečná škola je prípravkou pre súbor Šarišanček, ale 

zároveň aj pre iné folklórne i nefolklórne kolektívy na území mesta. 

Šarišanček oslávil 28. výročie svojho vzniku. Je to vyspelé umelecké teleso, 

ktoré vedú skúsení pedagógovia, odchovanci súboru Šarišan. Pod ich vedením dosahujú 

zverenci vynikaj ú ce interpretačné výkony. V roku 2014 uskutočnil Šarišanček 26 

vystúpení na rôznych festivaloch, samostatných aj benefičných koncertoch a rôznych 

spoločensko-kultúrnych podujatiach. PKO a mesto Prešov vzorne reprezentoval na 

medzinárodných folklórnych festivaloch v Turecku a Srbsku. 

2.8. Kultúrne zariadenie Šváby 

V hodnotenom období roku 2014 sa priestory Kultúrneho strediska využívali 

prevažne na nácviky tanečných súborov, klubu tanečného športu Soul pri PKO detskej 

a mládežníckej kategórie, súboru mažoretiek a seniorov spoločenských tancov. 

Pozitívne ohlasy sme zaznamenali už na tradičné akcie ako Veľkonočný jarmok, 

Deň otvorených dverí. V mesiaci december sme zorganizovali prvú Mikulášsku burzu 

pod názvom. "Recyklujme spolu ! Predaj, kúp a vymeň !" . Akciu svojím vystúpením 

podporili členky detského pohybového štúdia CRAZY ST ARS a zúčastnilo sa jej niečo 

vyše 160 návštevníkov. 

Pre širokú verejnosť sídliska Šváby a okolia sme realizovali nácviky aerobicu, 

latino show dance, rehabilitačné cvičenia, bodystiling a bodyform, kde je možné 

v pracovné ,dn.i zacvičiť si pod dohľadom certifikovaných trénerov. 

Pravidelnosťou využitia priestorov sú stretnutia poslancov mestskej časti 

s občanmi, akcie a školenia rôznych organizácií a inštitúcií v rámci krátkodobých 

prenájmov. Priestory slúžia taktiež ako volebná miestnosť. 

Úspešne prebehol jarný ajesenný kurz spoločenského tanca v historickej sále 

Čierneho orla. Študenti a seniorské páry sa mali možnost' naučiť základy štandardných, 

latinsko-amerických a sezónnych tanečných noviniek. Kurzy absolvovalo niečo vyše 

140 účastníkov. 
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V mesiaci apríl sme v spolupráci s TK Soul pri PKO Prešov zorganizovali 42. 

ročník sút'aže v spoločenskom tanci "Šarišský pohár 2014" . Súťaže sa zúčastnilo 180 

tanečných párov, ktoré predviedli svoje výkony a tanečné umenie asi pre 400 

návštevníkov a hostí. 

Letné obdobie sme spríjemnili ženám novinkou a to cvičením pod "holým nebom ,. 

Dance latino aerobic priamo na terase strediska. 

Vďaka bezbariérovému prístupu do strediska a možnosti pohybu pre ľudí so 

zdravotným postihnutím aj v jeho interiéri vzniklo na stredisku prvé BOCCIA 

CENTRUM v Prešove. Nakoľko sa jedná o paraolympijský šport, v mesiaci júl sme 

v spolupráci so športovým klubom BOCCIA ZOM zorganizovali BOCCIA OPEN 

DAY. Športové zápolenia prebiehali vo všetkých priestoroch strediska, kde sú 

k dispozícii ihriská pre tento šport. Na celodennej akcii sa zúčastnilo 50 súťažiacich 

a 20 hostí z Košíc a Rožňavy. 

2.8.1. Súbor WITCHES 

V hodnotenom období súbor prešiel výmenou členskej základne z dôvodu 

odchodu členiek za štúdiom mimo mesta, transfom1ovali sme program na malé zostavy 

show dance . Program sme predstavili na podujatiach mesta a tiež na Plese seniorov 

a koniarov. 

V mesiaci február bol odprezentovaný ucelený program vo Francúzsku, na 

svetovom šampionáte. SUPERENDURO WORLD CHAMPIONSHU'. 

2.8.2. Klub tanečného športu SOUL pri PKO 

Celoročne prebiehal nábor členov do tanečného klubu zameraného na výuku 

a prípravu súťažných tanečných párov. Ten bol rozdelený do 3 kategórií. Deti vo veku 

od 5 rokov, mládež a seniori. Klub navštevujú prevažne deti zo sídliska, ale aj z okolia 

Prešova. Svoje choreografie predviedli v rámci podujatí mesta na pešej zóne a tiež na 

otváraní plesov. 

Výsledkom práce sú ocenenia členov klubu z tanečných súťaží. 
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2.9. Kultúrne zariadenie - Exnárova 

Kultúrne zariadenie na sídlisku Sekčov ulica Exnárova sa využíva počas celého 

roka hlavne pre prácu s deťmi a mládežou. V priestoroch strediska v čase konania 

volieb boli zriadené volebné miestnosti a priestory strediska boli využité aj rôznymi 

firmami na prezentáciu svojich výrobkov. Medzi krátkodobé prenájmy patria aj schôdze 

bytových samospráv. Počas týždňa sa tu stretávajú aj ženy na pravidelných zdravotných 

cvičeniach pod vedením fyzioterapeutky. 

2.9.1. Diridonky 

Prešovské mažoretky Diridonky pracujú pri PKO už svoju 22. sezónu. Dievčatá 

pracujú v troch vekových kategóriách pod vedením skúsených choreografiek. Viac ako 

40 dievčat sa stretáva pravidelne na svojich tréningoch počas celého týždňa. 

Každoročne sa súbor zúčastňuje celoslovenských súťaží usporiadaných Asociáciou 

mažoretkového športu Slovensko. Vystupujú na akciách usporiadaných mestom Prešov, 

ale aj v iných mestách Slovenska. Na 25 akciách prezentovali krásu pohybu, tanečnú 

kreativitu a krásny twirling s batonom (maršálska palička), ale aj s pom pomnami 

(strapce), kde vynikajú gymnastické výkony našich dievčat. 

2.1 O. Kultúrny dom Solivar 

Kultúrny dom Solivar slúži pre využívanie voľnočasových aktivit nielen pre 

občanov mestskej časti Solivar so zameraním na deti a mládež, ale aj pre obyvateľov 

jednotlivých mestských častí a sídlisk. V hodnotenom období v spolupráci s divadlom 

Babadlo pravidelne dvakrát do mesiaca sme pripravili detské divadelné predstavenia, 

ktoré sa tešili veľkému záujmu. Zorganizovali sme "Mikulášske nádielky" pre deti 

pracovnikov prešovských firiem a veľký záujem aj v tomto roku bol o vianočný 

program BETLEHEM nielen pre verejnosť, ale aj žiakov a študentov prešovských škôl. 

V Kultúrnom dome Solivar prebiehali aj nácviky skupiny, ktorá pracuje na stredisku

THE FA THERS, ktorá začala písať tradíciu posedení pri country hudbe s tancom -

Country Valentín. Taktiež priestory strediska patrili aerobiku pre ženy prevažne zo 

Solivaru. Priestory využívali aj politické strany a organizácie na schôdzkovú činnosť a 

taktiež aj ako volebná miestnosť. Pravidelne sa tu stretávali poslanci s občanmi. 

Obľúbené boli aj prezentačné a predajné akcie. 
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2.11. Skupina BB country 

Skupina sa svojou vlastnou a taktiež aj prevzatou tvorbou v štýle klasickej 

country hudby prezentuje už 17. rok. Je zahraná a adaptabilná, hudobníci sú skúsení a aj 

preto BB Country vyhľadávajú organizátori mnohých akcií. Už tradične veľký záujem 

bol o BB COUNTRY PLES, ktorý je štýlovo zameraný na country hudbu. Stále veľkej 

obl'ube sa teší BB COUNTRY BÁL, ktorý organizujeme v rámci Prešovského 

kultúrneho leta. S občianskym združením Ranč Pohoda sme pripravili pre Prešovčanov 

podujatia v rámci prešovského kultúrneho leta na ranči v mestskej časti Kúty. Skupina 

sa prezentovala aj na rôznych benefičných akciách, country báloch, plesoch festivaloch 

a iných podujatiach. 

2.12. Kino SCALA 

Filmové predstavenia v hodnotenom roku boli venované Klubu filmového 

diváka a v priebehu roka sme sa venovali aj pravidelným výchovným predstaveniam v 

dopoludňajších hodinách pre základné a stredné školy. 

Spolu sme za rok 2014 premietli 30 filmov s návštevnosťou 3 487 divákov. 

2.13. Divadelné štúdio na Hlavnej 

Divadelné štúdio na Hlavnej je mestské divadlo autorského typu. Účinkujú 

v ňom amatérski i profesionálni herci , ako aj hostia . V hodnotenom roku uviedlo 

divadlo svoju deviatu premiéru, tragikomédiu Šariš blues. Táto hra nastol'uje tému, 

o ktorej sa veľa nehovorí - o novodobom otroctve. Námet vychádza zo skutočnosti. 

Ciel'ovou skupinou je najmä stredoškolská mládež, téma hry je však vhodná pre 

každého, kto chce odísť za prácou alebo štúdiom do zahraničia. Tému hry pripravilo 

divadlo v spolupráci s občianskym združením Magis. 

V roku 2014 , od premiéry hry Šariš blues 16.mája, divadlo uskutočnilo sedem 

predstavení - dvakrát pre školy, štyrikrát pre verejnosť a jeden zájazd do Fričoviec. 

Predstavenia videlo okolo 600 divákov, t.j. v priemere 86 divákov na jedno 

predstavenie. 
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2.14. Spevácke zbory 

Pod hlavičkou Parku kultúry a oddychu začali pracovať dva spevácke zbory -

Nocturno a Vocals, ktorých repertoár je zameraný na prezentáciu zborového spevu. 

Obidva zbory sa prezentovali na rôzny podujatiach usporiadaných v našom meste, 

zúčastnili sa rôznych súťaží a v rámci Prešovskej hudobnej jari a jesene pripravili svoje 

premiérove programy. 

Zbory počas hodnoteného obdobia pracovali na rozšírení svoJeJ členskej základne 

a repertoáru. 

2.15. Kultúrne zariadenie Centrum 

V kultúrnom zariadení sa nachádza posilňovňa a športový biliardový klub. 

Posilňovňa je vybavená klasickými zariadeniami na cvičenie, poskytuje návštevníkom 

podmienky na aktívne využitie voľného času. Pre popularizáciu a spestrenie činnosti sa 

v posilňovni konali v júni a v decembri kondičné súťaže. Zariadenie navštevuje 

prevažne mládež, ale aj muži a ženy rôzneho veku, taktiež ju využívajú členovia 

súborov a krúžkov PKO. Ročne máme v zariadení vyše 8 tis.íc návštevníkov. 

V tomto zariadení vykonáva svoju činnosť aj Biliardový klub PKO. Klub je 

zaregistrovaný v Slovenskom biliardovom zväze (SBiZ), jeho členovia v trojčlenných 

družstvách hrajú f. a ll. slovenskú biliardovú ligu, v ktorej roku 2014 odohrali desiatky 

zápasov doma aj v hosťovských kluboch po celom Slovensku. Takisto sa zúčastňovali 

na majstrovských, seniorskych a priateľských turnajoch v rámci Slovenskej republiky aj 

v zahraničí (Poľsko, Česká republika). Cieľom klubu je propagovať biliard ako šport 

a získavať preňho nových, hlavne mladých hráčov. V záujme popularizácie biliardového 

športu sme pravidelne raz štvrt'ročne organizovali turnaje pre hráčov registrovaných, 

amatérov, juniorov, aj pre deti. V spolupráci so SBiZ-om náš klub 2.novembra 

organizačne pripravil a realizoval Junior Cup Prešov 2014, na ktorom medzi sebou 

súťažili deti z Prešova a deti z biliardových klubov celého Slovenska. V rámci 

programov SBiZ-u pre výber, prípravu a rozvoj športových talentov členovia nášho 

klubu učili žiakov základom biliardovej hry na motivačných tréningoch biliardového 

krúžku ZŠ-Šmeralova. 

V priestoroch strediska boli zriadené volebné miestnosti a raz mesačne sa konali 

zasadnutia poslancov výboru mestskej časti a stretnutia s občanmi. 
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2.16. Galéria v Caraffovej väznici 

V Caraffovej väznici sídli od marca 2012 nová mestská galéria. Galéria sa od 

svojho vzniku profiluje ako miesto na podporu najmä mladých profesionálnych 

vizuálnych umelcov. V jej priestoroch sa už predstavili fotografi~ maliari, kresliari, 

architekti, sochári , svetelní dizajnéri. Galéria pomáha mladým vizuálnym umelcom 

dostať sa do širšieho kultúrneho povedomia, zároveň chce do domáceho kultúrneho 

kontextu vniesť prvky experimentu, nových originálnych pohľadov na svet okolo nás 

i v nás, ktoré sú vlastné najmä mladým umelcom. Okrem výstav galéria ponúka svoje 

priestory aj na iné sprievodné aktivity - semináre, prednášky, workshopy, uvádzanie, 

kníh do života, komorné koncerty, rauty. Od septembra 2013 sídli v galérii stála 

expozícia opálov zameraná na podporu jedinečnej lokality opálových baní pod 

Dubníkom. 

Galéria v roku 2014 predstavila verejnosti mladých profesionálov - maliarov 

Jakuba Scholtésa a ilustrátora Mareka Mušku, dve mladé výtvarníčky Katarínu 

Hudačinovú a Katarínu Tribulovú experimentujúce s fotografickými technikami i 

priestorovými inštaláciami. Priestor v galérii dostali aj študenti z Inštitútu estetiky 

a umeleckej kultúry na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, ktorí pripravili 

reprezentatívnu výstavu mladých výtvarníkov z východoslovenského regiónu. 

Predstavili nám tvorbu 15 autorov fotografií, malieb, kresieb, grafik, sôch i dizajnu. 

V galérii sa uskutočnili aj vo verejnosti populárne výberové prehliadky- jarné Bienále 

kresby a jesenné Foto v Karafke. K obľúbeným patria aj výstavy venované ku Dňom 

českej kultúry na Slovensku. Návštevníci galérie mohli obdivovať na fotografiách aj 

české historické pamiatky. 

Celkovo sa uskutočnilo v galérii 11 výstav, z toho dve súťažné prehliadky, 5 

výchovných prednášok z histórie z Prešova a opálových baní, Mincovňa Kremnica 

a Národná banka Slovenska predstavili v galérii Striebornú zberateľskú mmcu 

venovanú opálovej tematike, gospelová skupina tu uviedla svoje nové CD. 
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3. Cinnosť technicko - prevádzkového oddelenia 

Na technicko-prevádzkovom oddelení v roku 2014 pracovalo 12 zamestnancov: 

technici, šoféri, údržbár, upratovačky a domovníci. Títo pracovníci zabezpečovali 

prípravu a organizáciu podujatí hlavne v budove Čierneho orla a v kine Scala, počnúc 

prípravou rôznych sedení a stolovaní, cez prípravu a úpravu scény až po osvetlenie a 

ozvučenie akcií. Pracovníci majú na starosti aj základnú údržbu vo všetkých objektoch 

PKO, ktorú dokážeme realizovať vo vlastnej réžií. Zabezpečovali sme aj výstavbu pódia 

na akcie v meste , montáž a demontáž prístreškov, montáž a demontáž reklamného 

oblúka, osadzovanie pútačov a reklám. 

Organizácia vlastní 2 motorové vozidlá: 9 miestny Opel - Vivaro, Mazdu 5 a tiež 

prívesný vozík, ktoré sú plne využité na prepravu osôb, ale aj na prevoz techniky. 

Prevádzka dopravy má na starosti kompletnú dopravu pre organizáciu a jej súbory. 

Vozový park starne a tak náklady na prevádzku a hlavne opravy narastajú. Prevozy 

pódia a väčšieho inventára zabezpečujeme dodávateľským spôsobom. Oddelenie podľa 

potreby pri väčších akciách využíva aj služby brigádnikov, hlavne pri montáži 

a demontáži pódia. 

V historickej budove sa pracovníci oddelenia podieľali na príprave týchto akcií: 

a) vlastné podujatia: koncerty v rámci Prešovskej hudobnej jari a jesene, koncerty 

populárnej hudby, zábavné programy, výchovné koncerty, podujatia pre školskú 

mládež, tanečné kurzy, vystúpenia vlastných súborov, politické mítingy, Dni 

francúzskej kultúry, predajná výstava obrazov /Maďarsko/, tetovanie. 

b) podujatia pre nájomcov: firemné školenia, prezentácie firiem, módne prehliadky, 

výstavy, burzy, castingy, recepcie, plesy, svadby, stužkové slávností, koncerty ZUŠ, 

konferencie, semináre, imatrikulácie, imatrikulačné večierky, promócie, predajné 

akcie, otvorenie školského roka, rozlúčka maturantov so školou, záver školského 

roka, kulturistika, Tesco beh, Fragaria cup, Orange android, Jazz Prešov, Ružová 

noc, akcia Spravbytcomfort, Dni Ukrajinskej kultúry, akcia Nízkotučný život a 

adventny koncert RTVS. 

c) podujatia pod záštitou MsÚ: Čaša vína, Vyhlásenie športovcov okresu, Opálové 

zrnko, Ples seniorov, Ples mládežníckeho parlamentu, Čaj s primátorom, MDŽ pre 

seniorov, Rezortný deň školstva, Svetový deň výživy, Pracovný trh, Slávici. z ulice-
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súťaž, Deií matiek, Slávnostné zastupiteľstvo, Večerný beh Prešovom, Muvina -

prehliadka vín, Senior party, Výročná schôdza odborov MsÚ, :Módna prehliadka 

Lýdia Eckhard, Vianočný program pre seniorov. 

V stredisku Scala asistovali pracovníci pri týchto podujatiach: 

Festival horských filmov, výchovné koncerty pre školy, imatrikulácia, večerné 

koncerty, benefičný koncert, charitatívny koncert, estrády, divadelné predstavenia 

Divadelného centra Martin, divadla Babadlo, divadla Clipperton, koncert dychovky, 

koncerty ZUŠ Dama, Grimmy, Fragile, Šláger paráda, Kandráčovci, ľudová hudba 

Prešovčan, Nedvedovci, Muller, Servická, Cigánski diabli, Peter Lipa, Zmožek, Kraus

Lasica, Rotrová, Žbirka, Spievankovo, nácviky mažoretiek Diridonky, stretnutia -

Jednota dôchodcov, Mikuláš pre MsÚ- odbor sociálny, Mikuláš pre firmy, politické 

mítingy, divadlo 4 na kanape, Laci Strike, Ryba v trojke, muzikál OZ Santiago V. Šariš, 

akcia Trabant okolo sveta. 

Park kultúry a oddychu podľa potreby staval zastrešené pódium pred Sber bankou, 

na ktorom sa uskutočňovali podujatia organizované PKO, mestom a slúžilo aj iným 

organizátorom. Na tomto pódiu sa uskutočnili nasledovné akcie: Fašiangy, Veľkonočný 

jarmok, Prešovské kultúrne leto, Dni mesta, Trojičný jarmok, Deň detí, Folklórny 

festival , OZ Sigord pre rodinu, Večerný beh, Rómsky festival, Mikuláš, prezentácia 

firmy V aV a Vianočné programy. 

Okrem toho sme materiálovo-technicky zabezpečovali /stánky, stoly, stoličky/ 

a ozvučovali podujatia na pešej zóne pred MsÚ: kladenie vencov, Valentín, Prešov číta 

rád, Florián- Deň hasičov. 

Oddelenie zabezpečovalo aj prenájom pódia, ozvučenia, stánkov a osvetlenia pre 

obecné úrady, organizácie a tl.rmy, kultúrne podujatia v obciach a pod: Župčany, V. 

Šariš hradné dni, cyklistický areál, letné kúpalisko, Delňa - športový deň seniorov, 

akcie Spravbyt comfort pri teplárni, 4 sport, Dukla - Deň vtákov, OZ Barlička, DSS 

Cemjata a V ese lá, Ranč Pohoda. 

V hlavnej sále Čierneho orla boli v rámci generálnej údržby vyčistené 

lustre, vymenené všetky žiarovky a upravená javisková technika. Svojpomocne sme 

opravovali vstupné schody pred budovou, ktoré vyžadujú kompletnú rekonštrukciu. V 

kine Scala sme vykonali úpravy v interiéri, hlavne uchytenie stoličiek vo všetkých 

radoch. V Záhradnom kine bola vykonaná generálna úprava hľadiska - demontáž 
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lavi čiek a osadenie nových s plastovou nadstavbou vo vlastnej réžii. V sále strediska 

Družba sme spevňovali podlahu a osadzovali mad lá po obvode. 

Organizácia každoročne dopÍila majetok potrebný na svoju činnost' . Získal.i sme 

ďalší drevený stánok a doplnili zvukovú dielňu o novu techniku v hodnote vyše 7 tis. €. 

Dokúpené boli aj elektrické rozvádzače potrebné na Vianočné trhy. 

- --·~·--·-· ............ M-W•- ·----- ·--·-··-·~··-·-•••••- • •• • M--• ••• ... ·-·--••••-•••oooooMo~•·- ·----- · -· •• «•·-··- · •••••o• M • • •• •-·-•-o•• • •• o••o• •• •-•M•-• •••-oOOOO_ O __ , ,_,, ___ .,,,,,,,.,,,, ,~,,-, . ,, , ,,,,_ , _________ ,_, _,, ______ ,,, ,,, ____ ,,_" .. ., ______ ,, 
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4. Projekty 2014 

V roku 2014 žiadalo PKO o dotáciu Ministerstvo kultúry SR v troch prípadoch, z 

toho vyhovené žiadosti bolo len v jednom prípade. 

Tab. 1 Projekty 2014 

Celkové 
Požadovaná Pridelená 

Čislo žiadosti Názov projektu náklady na 
projekt v € 

dotácia v € dotácia v € 

MK-5046/2014/4.2 .2 
Medzinárodný hudobný festival 

29 900 20 000 6 000 
" Prešovská hudobná jar a jeseň 

2014'' 

MK-7767/20 14/1.1 
PKO Prešov-fasáda objektu-

373 973 355 274 o 
oprava 

MK-7906/2014/5.1 Hue Festiva12014 - Vietnam 21 000 13 200 o 
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5. Hospodárenie organizácie 

5.1. Hlavné ukazovatele rozpočtu 

PKO Prešov ako mestská príspevková organizácia hospodárila počas roka 2014 

podľa schváleného upraveného rozpočtu. Rozpočet bol spracovaný ako vyrovnaný na 

strane nákladov aj výnosov. 

Cieľom hospodárenia bolo vytvorenie dostatočných tržieb pri dodržaní 

plánovaných nákladov, čím by sa dosiahol kladný hospodársky výsledok. Tento zámer 

bol splnený v plnom rozsahu. 

Mesto Prešov schválilo príspevok na chod organizácie a zabezpečenie 

plánovaných akcií v celkovej výške 447 800 € v rámci bežného transferu. Záväzné 

ukazovatele pre rok 2014 neboli stanovené. 

Bežný transfer- úpravy: Pôvodný príspevok na rok 2014 vo výške 412 500 € bol 

schválený mestským zastupiteľstvom dt\a 25.11.2013 uznesením č. 466/2013 , zmeny 

rozpočtu - navýšenie o 10 000 € následne dt\a 20.02.2014 uznesením č . 495/2014 

a di'ia 19.09.2014 uznesením č. 569/2014 bol schválený dodatočný príspevok vo výške 

25 300 €. 

Kapitálový transfer: Schválený rozpočet mesta Prešov na rok 2014 nepočítal s 

finančnými prostriedkami pre PKO Prešov. 

Plnenie rozpočtu roku 2014 prehodnotila organizácia v priebehu IV. štvrťroka, 

pričom schválila jeho úpravy v oblasti plánovaných nákladov aj plánovaných výnosov, 

aby všetky plánované akcie mohli byť finančne zabezpečené v plnom rozsahu. 

Podrobnejšie členenie plánovaných ukazovateľov rozpočtu je uvedené v 

nasledujúcej tabuľke 2. 
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Tab. 2 Plánované ukazovatele rozpočtu 

Vybrané uk~tzovatele na rok 2014 (v €) Plán 

Náklady_ celkom 954 000 
Materiálové náklady 124 000 

- spotreba materiálu 26 000 
- spotreba energie 35 000 
- spotreba vody 3 000 
- spotreba tepla a plynu 60 000 

Služby celkom 158 000 
-opravy a udržiavanie 6 000 
-cestovné 2 000 
- náklady na reprezentáciu 600 
-ostatné služby 149 400 

Mzdové a ostatné osobné náklady 519 000 
- mzdové náklady 362 000 
-zákonné poistenie 133 000 
- sociálne náklady 24 000 

Ostatné náklady celkom 13 000 
Odpisy 140 000 
Výnosy celkom 954 000 
PríSQevok mesta 422 soo 
Tržby celkom 331 700 

- tržby z nájmu 116 000 
- ostatné tržby 215 700 

Ostatné výnosy, dotácie 199 800 

HoSIJodársky výsledok o 

5.2. Plnenie. rozhodujúcich ukazovateľov 

V tabuľke 3 sú uvedené rozhodujúce ukazovatele pre rok 2014. Výsledok 

hospodárenia bol kladný, pričom organizácia ukončila hospodársky rok 2014 so ziskom 

319 €. 

Tab. 3 Plnenie rozhodujúcich ukazovateľov 

Ukazovateľ za rok 2014 (v €) Plán Skutočnost' Rozdiel % 
plnenia 

Výnosy celkom 954 000 973 696 + 19 696 102,06 
-z vlastnej činnosti 331 700 346 390 + 14 690 104,43 
- príspevok mesta a ost. subjektov 461 300 456 233 -5 067 98,90 

Náklady celkom 954 000 973 377 + 19 377 102,03 
v tom: - mzdové náklady 362 000 339 980 - 22 020 93 ,92 

Hospodársky výsledok o 319 + 319 o 
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5.3. Plnenie plánovaného rozpočtu 

Jednotlivé položky rozpočtu za rok 2014 a ich plnenie je uvedené v tabuľke 4. 

Tab. 4 Plnenie plánovaného rozpočtu 

Vybrané ukazovatele za rok 2014 
Plán Skutočnosť 

% 
(v €) J>lnenia 

Náklady celkom 954 000 973 377 102,03 
Materiálové náklady 124 000 115 744 93,34 

- spotreba materiálu 26 000 26 492 101 ,89 
-spotreba el.energie 35 000 33 873 96,78 
- spotreba vody 3 000 2 soo 83,33 
- spotreba tepla a plynu 60 000 52 879 88,13 

Služby celkom 158 000 183 303 116,01 
- opravy a udržiavanie 6 000 6 419 106,98 
-cestovné 2 000 l 693 84,65 
-náklady na reprezentáciu 600 452 75 ,33 
-telefón, poštovné, internet 8 000 7 719 96,49 
- ostatné služby 141 400 167 020 118,12 

Mzdové a ostatné osobné náklady 519 000 486 527 93,74 
- mzdové náklady 362 000 339 980 93 ,92 
- zákonné poistenie 133 000 123 497 92,85 
- sociálne náklady 24 000 23 050 96,04 

Ostatné náklady celkom 13 000 38 458 295,83 
Odpisy 140 000 149 345 106,68 
Výnosv celkom: 954 000 973 696 102,06 

- z príspevku mesta 422 soo 437 713 103,60 
- z tržieb celkom 331 700 346 390 104,43 

-tržby z nájmu 116 000 109 978 94,81 
- ostatné tržby 215 700 236 412 109,60 

- ostatné výnosy, dotácie 199 800 189 593 94,89 
Hospodársky výsledok o 319 o 

5.4. Náklady 

5.4.1. Materiálové náklady 

V čerpaní materiálových nákladov evidujeme prekročenie o necelé 2 % oproti 

plánu pri spotrebe materiálu, k miernej úspore došlo v položkách za energie. 

Na jednotlivých strediskách je fakturácia spotreby energie nájomníkom 
' 

vykonávaná v súlade s uzatvorenými zmluvami. 

V roku 2014 sme zakúpili pneumatiky a autopoťahy na automobil Opel-Vivaro, 

doplnili vybavenie hlavnej sály kompletne o nové žiarovky. Pre potreby technického 

zabezpečenia podujatí bola zakúpená nová audiotechnika - CD prehrávač, 

elektronický bubon, di-box, iPad, statívy, koncový zosilňovač, káblové prechody na 
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použitie v meste a na javisku, LED svetlá, hlavové mikrofóny, mikrofónne digitálne 

systémy, dynamický mikrofón, stojany k mikrofónom a zariadenie na komunikáciu 

medzi technikmi. Zakúpili sme pracovné odevy a obuv pre zamestnancov v rámci 

ochrany a bezpečnosti pri práci, taktiež jeden mo,nitor k počítaču a server na 

zálohovanie dát. Pre sfunkčnenie a obnovu Záhradného kina boli zakúpené dosky na 

lavičky. Taktiež bol nakúpený materiál pre naše súbory Šarišan a Diridonky. 

Vývoj v spotrebe pohonných látok (PHL) dokumentuje nasledujúca tabuľka 

Tab. 5 Vývoj v spotrebe pohonných látok 

Ukazovatel' Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 
nafta - priemerná cena v €/1 1,340 1,440 1,400 1,340 
spotreba PHL v € 5 449 3 152 2 922 2 415 
spotreba PHL v l i troch 4 067 2 191 2 081 l 795 

! počet najazdených km 49 766 23 764 23 082 19 829 

Vývoj v oblasti nákladov na pohonné hmoty poukazuje na klesajúcu tendenciu 

oproti rokom predchádzajúcim. Tento stav súvisí s racionálnejším využívaním 

automobilov a lepšou organizáciou práce, ako aj s nižším počtom uskutočnených akcií, 

v niektorých prípadoch aj riešením dopravy dodávateľsky. 

5.4.2. Služby 

Čerpanie plánovaných finančných prostriedkov na služby v roku 2014 Je 

vyjadrené v nasledovnej tabuľke 

Tab. 6 Služby v € 

Plán Skutočnost' %plnenia 
Služby celkom 158 000 183 303 116,0 l 
-opravy a udržiavanie 6 000 6 419 106,98 
-cestovné 2 600 2 583 99,35 
- nákJady na reprezentáciu 600 452 75,33 
-telefón, poštovné, internet, RTVS 8 000 7 719 96,49 
-ostatné služby 141 400 167 020 118, 12 
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Aj napriek miernemu prekročeniu plánovaných prostriedkov v roku 2014 na 

služby celkom došlo oproti minulému roku k poklesu nákladov na túto kapitolu, kde 

sme čerpanie evidovali vo výške 192 794 €. 

Prekročenie je zaznamenané v položkách opravy a udržiavanie a ostatné služby, naopak 

šetrenie vykazujeme v položkách náklady na reprezentáciu, telefónne služby, poštovné, 

internet a poplatky pre RTVS. 

Opravy a údržba 

Plánovanou položkou v rámci služieb boli aj opravy a údržba v sume 6 000 €. 

V skutočnosti sa na opravy a udržiavanie čerpalo 6 419 €. 

Štruktúra opráv bola nasledovná: 

• opravy a údržba kultúrnych zariadení 

• opravy a údržba rozmnožovacej a výpočtovej techniky 

• opravy hudobných nástrojov 

• opravy a údržba obrazovej a zvukovej techniky 

• opravy a udržiavanie motorových vozidiel 

• ostatné opravy a udržiavanie 

• opravy ostatného dlhodobého majetku 

Spolu: 

2 312 € 

l 249 € 

159 € 

340€ 

l 269 € 

955 € 

135 € 

6 419 € 

Najviac finančných prostriedkov z tejto kapitoly predstavovali opravy a údržba 

kultúrnych zariadení, čo zodpovedá aj ich aktuálnemu technickému stavu. Pred budovou 

Čierneho orla sme svojpomocne opravili vstupné schody, ktoré by vyžadovali 

kompletnú rekonštrukciu. V objekte kina Scala boli vykonané interiérové úpravy -

hlavne uchytenie stoličiek vo všetkých radoch. V Záhradnom kine bola vykonaná 

generálna úprava hľadiska - demontáž lavičiek a osadenie nových s plastovou 

nadstavbou vo vlastnej réžii. V sále strediska Družba sme spevňovali podlahu a 

osadzovali madlá po obvode. 

Pozitívom vo vývoji v oblasti opráv a údržby je šetrenie oproti roku 2013, kde 

sa čerpalo l O 605 €. 
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Ostatné služby 

Štruktúra ostatných služieb za rok bola nasledovná: 

• prenájom kultúrnych zariadení 

• prepravné 

• náklady na obstaranie a potlač 

• umývanie motorových vozidiel 

• revízie zariadení 

• výkony výpočtových stredísk 

• upratovanie, čistenie, pranie 

• vylepovanie plagátov 

• ubytovacie služby 

• stravovacie služby 

• právnická pomoc 

• školenia, semináre 

• inzercia 

• úhrady umeleckým agentúram 

• ostatný prenájom 

• ostatné poplatky 

• ostatné služby 

• web stránka 

• dohody o prácach vykonávaných mimo prac. pomeru 

• nájomné priestorov 

• prenájom zvukovej a svetelnej techniky 

• trénerská činnosť 

• požičovné filmov 

• služby na softvér 

• parkovné 

• stočné 

Spolu: 
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l 941 € 

3 102 € 

917 € 

25 € 

6 808 € 

2 978 € 

2 345 € 

l 426 € 

194 € 

5 506€ 

960€ 

146 € 

l 350 € 

64 171 € 

27 069 € 

306€ 

12 486 € 

2 257 € 

15 206 € 

l 505 € 

720 € 

6 915 € 

4 642 € 

469€ 

62€ 

3 514 € 

167 020 € 
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5.4.3. Mzdové a ostatné osobné náklady 

Na rok 2014 boli plánované mzdové náklady vo výške 362 000 eur, čerpanie 

vykazujeme na 93 ,92 o/o. Ostatné sociálne poistenie zahŕňa aj príspevok zamestnávateľa 

na doplnkové dôchodkové poistenie. V sociálnych nákladoch tvorí najväčšiu položku 

príspevok zamestnávatel'a na stravné, menšiu časť tvorba sociálneho fondu, odstupné a 

náhrada príjmu pri práceneschopnosti. O štruktúre a plnení jednotlivých položiek 

informuje tabuľka 7: 

Tab. 7 Mzdové a. ostatné osobné náklady v € 

Plán Skutočnosť %plnenia 
Mzdové a ostatné osobné náklady 519 000 486 52,7 93,74 

z toho - mzdové náklady 362 000 339 980 93 ,92 
- zákonné a ost. sociálne poistenie 133 000 123 497 92,85 

- zákonné a ost. sociálne náklady 24 000 23 050 96,04 

Vývoj miezd v posledných rokoch zaznamenáva nasledujúca tabuľka 8: 

Tab. 8 Mzdové náklady v € 

Mzdové náklady Rok 2010 Rok 2011 Rok 2tll2 Rok2013 Rok20l4 
Mzdové náklady 304 681 305 959 326 724 321 949 339 980 
Priemerný počet zamestnancov 36 36 35 35 35 
Priemerný mesačný zárobok 705,28 708,24 7'77,91 766,55 809,48 

5.4.4. Ostatné náklady 

Ostatné náklady boli na rok 2014 plánované v sume 13 000 €, čerpanie bolo 38 458 

€ vzhľadom na tom, že v tejto kapitole boli zúčtované opravné položky k pohľadávkam 

po lehote splatnosti v sume 26 394 €, ktoré neboli plánované. 

Štruktúra ostatných nákladov je nasledovná: 

• spotreba kolkov 

• poplatok za komunálny odpad 

• poplatky ochranným autorským zväzom 

• diaľničné nálepky 

• ostatné poplatky 
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• odpis pohľadávky 

• súdne poplatky 

• zml. pokuty, penále 

• náklady na filmy Scala 

• tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 

• tvorba opravn)'ch položiek k pohľadávkam 

• bankové poplatky 

• poistenie motorových vozidiel 

• poistenie majetku 

• splatná daň z príjmov 

Ostatné náklady spolu 

Rozbory 2014 

351 € 

30 €. 

10 € 

254 € 

3 196 € 

26 394 € 

663 € 

986 € 

2 256 € 

l € 

38 458 € 

Celkov)' vývoj nákladov v našej organizácii za posledných 5 rokov dokumentuje 

tabuľková časť tohto rozboru (Príloha C:). 

5.5. Výnosy 

Plánované celkové výnosy na rok 2014 vo výške 954 000 € v skutočnosti dosiahli 

hodnotu 973 696 €, čo je prekročenie o 2,06 %. Výnosy z poskytnutého príspevku 

Mesta Prešov vo výške 437 713 € tvorili 44,95% z celkových výnosov. 

Podiel vlastných tržieb ( 346 390 € ) k výrobným nákladom ( 939 618 €) 

dosiahol hodnotu 36,86 %, čím bola splnená podmienka § 21, odsek 2 zákona 

č . 523/2004 Z. z. - o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

Výnosy z vlastnej činnosti pozostávali z tržieb z dlhodobého a krátkodobého 

prenájmu, z členských príspevkov, reklám, vystúpení vlastných súborov a krúžkov, z 

predaných lístkov na kultúrne a spoločenské podujatia, z predaných lístkov za 

premietanie filmov , z cvičení vo fitnes, solária a z biliardu, z technjcko-zábavnej 

činnosti, z tržieb za kultúrne poukazy a ostatných tržieb. 

Štruktúru výnosov a ich percentuálny podiel na výnosoch približuje nasledujúca 

tabuľka 9: 
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Tab. 9 Výnosy v € 

Výnosy -štruktúra 2013 % podiel 2014 % podiel 
Tržby z dlhodobého nájmu 49 129 5,09 45 026 4,62 
Tržby z krátkodobého nájmu 67 210 6,96 64952 6,67 
Tržby z členských príspevkov 14 698 .1,52 13 677 1,40 
Tržby z reklám l 650 0, 17 l 200 0,12 
Tržby za vystúpenia 31 306 3,24 30 389 3,12 
Tržby z predaných l.ístkov 65 461 6,78 60 775 6,24 
Tržby z fitnes cvičení 7 256 0,75 6 157 0,63 
Tržby zo solária a biliardu l 691 0,18 1 955 0,20 
Tržby z techn.-zábavnej činnosti 6 046 0,63 6 349 0,65 
Tržby za kultúrne poukazy 16 717 1,73 ll o 19 1,13 
Ostatné tržby 115 061 11 ,91 115 91 o 11 ,90 
Tržby z predaja služieb spolu 376 225 38,95 357 409 36,71 
Príspevok mesta 415 830 43,05 437713 44,95 
Ostatné výnosy, dotácie 173 819 18,00 178 574 18,33 
SPOLU 965 874 100,00 973 696 100,00 

Pri dosiahnutých tržbách z vlastnej činnosti za rok 2014 v celkovej výške 

357 409 € zaznamenávame pokles oproti predchádzajúcemu obdobiu o 18 816 €. 

Poklesli tržby z dlhodobého aj krátkodobého nájmu, z členských príspevkov, za 

vystúpenia, z fitnes cvičení, výraznejšie z predaných lístkov a za kultúrne poukazy. 

Oproti tomu vzrástli tržby zo solária a biliardu a techn.-zábavnej činnosti . 

Tržby jednotlivých súborov z členských príspevkov a za vystúpenia v porovnaní 

rokov 2013 a 2014 obsahuje nasledujúca tabuľka 10: 

Tab. 10 Tržby súborov v € 

Ukazovateľ Tržby z členských prísp. Tržby za vystúpenia 
Súbor, krúžok Rok 2013 Rok2014 Rok 2013 Rok 2014 

Klub spo ločenských tancov+ KS Šváby 2 965 3 485 665 150 
Súbory v KS Exnárova 5 250 3 890 l 093 200 
Šarišaoček a DFŠ. KS Družba 6 159 6 200 473 2 409 
Divadlo Na Hlavnej 342 300 
Súbory v KD Solivar 324 102 2 969 176 
Prograrn.oddelenie ll 004 ll 506 
Šarišan 13 517 ll 639 
ostatné l 243 4 009 

SPOLU 14 698 13 677 31306 30 389 
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Z tabuľky je zrejmý pokles objemu dosiahnutých tržieb z členských príspevkov 

za rok 2014 oproti roku 2013, taktiež poklesli tržby za vystúpenia v porovnaní s 

predchádzajúcim rokom. 

Významným ukazovateľom výnosov našej organizácie sú tržby z nájmu 

nebytových priestorov. Ich podiel na celkových tržbách jednotlivých kultúrnych stredísk 

v roku 2014 je uvedený v tabuľke ll: 

Tab. ll Tržby z nájmu 2014 v € 

Stredisko 
Tržby Dlhodobý % podiel na Krátkodo % podiel na 
celkom nájom celk. tržbách bý nájom clk. tržbách 

Čierny orol 83 229 20 339 24,44 39 106 46,99 
Družba ll 132 o l 945 o 
Centrum 8 947 o 57 o 
Exnárova 25 662 16 759 65 ,30 l 434 5,59 
Šváby 10 226 o 3 536 o 
Solivar 16 194 3 128 19,32 100 0,.13 
Kino Scala 27 210 4 800 17,64 18 774 69,00 
Techn.-prev. oddelenie 5 136 o o 
Technicko- zábavná činnosť 6 046 o o 
Programové oddelenie 143 323 o o 
Šarišan 25 156 o o 
Zvuková dieh1a IO 939 o o 
Divadlo na Hlavnej 3 025 o o 
SPOLU 376 225 45 026 11,97 64 952 17,26 

5.6. Hodnotenie celkovej finančnej situácie 

5.6.1. Platobná schopnosť 

Počas hodnoteného obdobia sa platobná schopnosť nevyvíjala celkom priaznivo. 

Zhoršila sa finančná disciplína odberateľov, v súvislosti s tým narastali aj naše záväzky, 

ktoré sme sa však snažili znižovať, o čom svedčí aj ich pokles oproti predchádzajúcemu 

hodnotenému obdobiu. Oproti predchádzajúcim rokom sa zvýšil celkový stav 

pohľadávok, stav záväzkov sme znížili, avšak stále narastá stav záväzkov po lehote 

splatnosti, čo priamo súvisí s nepravidelnou alebo meškajúcou úhradou odberateľských 

faktúr. 

Vývoj pohľadávok a záväzkov dokumentuje aj nasledujúci prehľad v tabuľke 12. 
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Tab. 12 Vývoj pohľadávok a záväzkov v € 

Stav pohľadávok a záväzkov Rok2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 

Pohľadávky celkom 14 302 19 977 51 145 60 260 
- z toho QO lehote splatnosti 2 987 8 598 37 941 46 573 

Záväzky celkom 34 651 55 124 81 965 72 481 
- z toho po lehote splatnosti 8 612 6 189 8 757 15 611 

Stav na bežnom účte l oo 303 99 018 98 919 106 646 

Podrobný zoznam pohľadávok a záväzkov podľa stavu ku 31.12.2014 j e uvedený 

v samostatných prílohách Príloha A a Príloha B:. 

Z prehľadu vývoja pohľadávok je zrejmý ich nárast. Najvyššou položkou sú 

pohľadávky za nájomné z neuhradených faktúr v sume 49 374 €, pričom po lehote 

splatnosti vykazujeme sumu 45 743 €. V prípade dvoch výrazných neplatičov je 

problém riešený aj súdnou cestou, aj v spolupráci s mestom Prešov. 

Vo všetkých prípadoch sa snažíme o ich vymáhanie, či výzvami a upomienkami alebo 

telefonickým kontaktom. 

Výška pohľadávok má vplyv na stav našich záväzkov k príslušnému účtovnému 

obdobiu, ktoré sa. snažíme znižovať, o čom svedči aj porovnanie s rokom 2013. 

K 31.12.2014 boli naakumulované finančné prostriedky na bežnom účte, čo 

súviselo s potrebou úhrad veľkého počtu dodávateľských faktúr za obdobie roka 2014. 

Následnými úhradami jednotlivých dodávateľských faktúr poklesol stav účtu na bežnú 

úroveň . 

5.6.2. Tvorba a použitie fondov 

Park kultúry a oddychu Prešov má vytvorený zákonný rezervný fond, sociálny 

fond a nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

O tvorbe a čerpaní, ako aj o počiatočných a konečných stavoch na jednotlivých 

fondoch informuje nasledovný prehľad v tabuľke 13. 
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Tab. 13 Tvorba a použite fondov v € 

Ukazovatcl' 
Hodnota 

Zvýšenie Zníženie 
Hodnota 

k l. l. 2014 k 31.12. 2014 

Sociálny fond 2 669 5 123 3 962 3 830 
Zákonný rezervný fond 17 251 488 o 17 739 
Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov 84 377 l l 746 10 402 85 721 

Celkový prídel do sociálneho fondu bol tvorený v roku 2014 povinným prídelom 

vo výške l% a ďalším prídelom vo výške 0,5% zo súhrnu funkčných platov 

zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme zúčtovaných za bežný rok. 

Doplnkový prídel bol schválený kolektívnou zmluvou, čerpanie fondu predstavuje 

prispevok na stravovanie zamestnancom. 

Na zákonnom rezervnom fonde je zúčtovaný kladný hospodársky výsledok za 

roky 2002 až 2013. Z rezervného fondu počas roka 2014 nebolo nečerpané, fond bol 

navýšený o kladný hospodársky výsledok za rok 2013. 

Pri nevysporiadanom výsledku hospodárenia minulých rokov bolo zúčtované navýšenie 

o nevyužité rezervy na odchodné a odstupné a jeho zníženie o neuznanú dotáciu OP1VÚC- zo 

zdrojov ERDF a ŠR. 
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Prílohy 

Príloha A: 

Príloha B: 

Príloha C: 

Zoznam pohľadávok ku dňu 31.12.2014 

Zoznam záväzkov ku dňu 31.12.2014 

Vývoj a štruktúry ekonomických ukazovateľov v PKO Prešov za roky 

2010-20'14 

Súvaha k 31.12.20 14 

Výkaz ziskov a strát k 31.12.2014 
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Príloha A: 

Zoznam pohľadávok ku dňu 31.12.2014 

Suma 

Odberateľ Č. fa 
pohl'adávky 

Splatná Stav v€ 

AQUA-M.DORKO 3662014 ,. 94,60 )? 14.01.2015 lJhr.l l4.0l ~2015 
Balun František 3322014 17,43 14.12.2014 Uht. 06.02.20 l 5 

3562014 237,60 14.01.2015 U hr. 11.02.2015 
3672014 36,89 14.01.2015 Uhr. 06.02 .2015 

COCA-COLA 3692014 90,00 ,!Íl 30.01.2015 l:Jhr. 05t02.2015 ·!!! 
DUBAa.s. 352013 2537,26 01.03.2013 

362013 1860,66 01.03.2013 
542013 169,15 25 .03.2013 
922013 169,15 26.04.2013 
1322013 169, l 5 03.06.2013 
1782013 169,15 27.06.2013 
1972013 169,15 18.07.2013 
2192013 169,15 04.09.2013 
2532013 169,15 25.09.2013 
2852013 169,15 21.10.2013 
3412013 169,15 29.11.2013 
3772013 169,15 31.12.2013 

52014 169,15 31.01.2014 
292014 169,15 27.02.2014 
722014 169,15 02.04.2014 
150214 925 ,70 14.06.2014 

1512014 925,70 14.06.2014 
1622014 169,15 30.06.2014 
2122014 925,70 14.08.2014 
2232014 925 ,70 26.08.2014 
2422014 925,70 22.09.2014 
2742014 925 ,70 31.10.2014 
3092014 925 ,70 27.11.2014 
3642014 925,70 14.01.2015 

FOTO RAM EX - 2752014 . 110,60 ll 31.10.2014 U hr. l 4.01.2015 
3082014 110,60 . 1, 27.11.2014 Uh~.03.03 .2015 ~: 

"' 3652014 110,60 15.01.2015 ... 
Gecik Marek 3142010 12,90 26.11.2010 
TILJA M, s.r.o. 3682014 372,58 14.01:2015 Uhr.l4.01..2015 "; 
Viva Mexiko 432014 761 ,17 12.03.2014 

2552014 645,98 03.10.2014 
3362014 200,00 12.12.2014 
3512014 613,.13 14.01.2015 

RES.PO SK . ~· 2922012 642,06 - ~~ . 06.1-2.2012 i ""'~ .<m .... !'il 

2952012 507,86 06.1:2.2012 
. 

l• 3282012 642,06 21.12.2012 l• 
3312012 507,86 ,, 

21.12.2012 ' . 
32013 642,06 .~ 25.01.2013 

i< . j 
c~ ;" . I 

----···- -------·--·--·-·-·-·--·-···-····-·-·······---·-·-·----------·-·····-·----·-··-··- ... ·-···-· ... -·-·····---·--·-·-·--·---··-·-------·-·--··--·-·-·--·-·-···---------------
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25.01.'2013 
26.02.20J3 
26.02.2013 
25.03.2013 

.. ~5.03.2013 
' lô.04.201J 

'26.04.2013 
03.06.2013 
03.06.2013 
27.06.2013 
27.06.2013 
18.07.2013 
18:07.2013 . 
04.09.2013 
13.09.2013 
13.09.2013 
25.09.2013 
25.09.2013 
21.10.2013 
21 ' 10.2013 
.04.11.2013 
2t.ll.2013 

.29.11 .2013 
29.11.2013 
31.12.2013 
3(.12.2013 
31.01.2014 
31.01.2014 
14.02.2014 
27.02.2014 
27.02~2014 
27.03.2014 
27,03.2014 

. 14.04.2014 
28.04.2014 
28.04.2014 
14.06.2014 
30.06.2014 
14.08.2014 
14.08.2014 
14.08.2014 
26.08.2014 
26.08.2014 
14.10.2014 
14.10:2014 

• l 4.11.2014 
14.11.2014 
12.12.2014 
12.12.2014 
12.12:2014 
14.01.2015 

'-·· l 

'14.0l.2015 

09.06.2014 

Rozbory 2014 

14.01.2015 Uhr.26.01.2015 '~ 

---·---·-·---------·-•••·----·-·----·-·---·-·----------------··••••••·-·-·---------------·--· ... M·-···-·-- ·-·-----------· 
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BREMI 322010 150,00 24.02.2010 
Bytové družstvo 3542014 -~.'!' 30,00 i:ľ,· - 14.01'.2015 i ~ Uhr.l4.01.2015 ~ 

Divad.centrum Martin 3572014 370,00 15.01.2015 Uhr.26.0 1.2015 
~~ ENY, Anna Dudová"' " 932012 " 2os;oo , ... 11 ~05':2012 'll 'tfl,l Jh~~~r#i _.,, ~(~ 

FERIT, s.r.o. 3532014 173,00 14.01.2015 Uhr.l5.0 1.2015 
FS Dúbrava ~o· W•"' 3702014 430,00 ~ ' 14.0 1".2015~ ~ Uhr.12.01:2o 15. ,~ 
GRIMMY 3602014 370,00 ]4.01.2015 Uhr. ľ2.02.20 15 
Hotel Patria !!l 3502014 1!1 3430,00-'!_4 14.01.2015 ;Uhr;l6.01.2015 
INT ACO, s.r.o. 3612014 2233,00 14.01.2015 Uhr.14.0 1.2015 
Jurecký; s.r.o. 3042014 ň 25~00 ~ ,, 27.11~2014· Uhr.08.12.2014_~.f 
LUVELI, s.r.o. 3592014 230,00 14.01.2015 Uhr.12.0 1.2015 
OZ Deťom Prešova 3732014 309,00 •. 14.01.2015 Uhr;21.01.20 15 
Slovakia Ren, s.r.o. 3472012 25,00 31.12.2012 

322013 50,00 27.02.2013 
502013 25,00 25 .03.2013 
882013 25,00 26.04.2013 
1282013 25,00 03.06.2013 
1732013 25,00 27.06.2013 
1942013 25,00 18.07.2013 
2172013 25,00 04.09.2013 
2552013 25,00 25.09.2013 
2722013 25,00 l 1.10.2013 
2872013 25,00 21.10.2013 
3182013 25,00 14.11.2013 
122014 25,00 03 .02.20 14 
332014 25,00 27.02.2014 
602014 25,00 27.03 .2014 
972014 25,00 28.04.2014 

SPRAVBYTKOMFORT, 3522014 408,00 14.01.2015 Uhr.14.01.2015 
a.s. 3552014 l 040,00 14.01.2015 Uhr.l4.01.2015 
V a V servis 3712014 300,00 14.01.2015 Uhr.23.0 1.20 l S 
VIP media, s.r.o. 3722014 412,79 14.01.2015 Uhr.l9.0 1.20 IS 
VLK,Iesoochr .združen ie 3682013 0,08 31.12.2013 

"' _'f 
~ ••. -~ ~' íl· .·~ 

Celková 60.260,13 
suma 

<. z toho : ~- ~ 

"' 
.. 

' 
po lehote 46.573,32 
splatnosti 

v lehote 13 686~81 . 
splatnosti .. ~~~~· 

ic •'"' "' 

Prešov, 10.03.2015 
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Príloha B: 

Zoznam záväzkov ku dňu 31.12.2014 

Suma 
Dodáva tel' záväzku Splatná Stav 

v€ 
AsociáciaSF.I(I.~ # ~;"'~;Í :~~" . '~~ 7;50~~. l:" ~09.01.2015 ~ ""' Uhr. 23.0}.2015 .. ,r'· 
AV ACO MULTlMEDIA 6 306,00 04.01.2015 Ubr. 29.01.2015 

1.800,00 05.01.2015 Uhr. 09.01.2015. 
Ing.Siavkov~ský B6SSLER '~~ " . ~fi48,00 I; 15.12.2014~ ·Uhr .. 07.01.2015 'éf 

l:; 386.00 1~.cn.2ots U hr. 07 .Ql.20 l S :' 
' 53,00 I2.at.20I5 Uhr. 07.01.2015 • 

u~ R ~~'~ "" ... ~' l 698,00 j! 14.01.2015 Uhr. 27.01.2015 
CONTINENTAL FILM 116,40 07.01.2015 Uhr. 16.01.2015 

Data'Leško "' !.jrJ."' ·")o .t.J'!! .. ili 28,08 . ' .. 30.12,2014 ,' Uhr. 07.01.2015 
,, 

" ... . !! jí, ' .>fo· l · . !'ď ~ ;;P 118,5], ~ 05.01.2015_; · Uhr. 07.01.2015 
COOP Jednota Prešov 69,73 19.01.2015 Uhr. 19.01.2015 

137,90 23.01.2015 Uhr. 23.01.2015 
204,94 23 .01.2015 Uhr. 23.01.201.5 

JK PROMOTľON '!!' l~·~·~ ~ ) 000,00~ 31.l2.2Ql~ Vhr. 2o.ot.2015 
KM+KM, s.r.o. 26 817,00 23.0L2015 Č.úhr . 23 .02.2015 

Č.úhr.20.04.20 15 
i Minerál iYe :vody, a.s. "9' ~~t ",, iK ~ 10,37~'"' 14.01.2015 w Uhr. 12.01.2015 ~· 
MK-SOUND 800,00 22.12.2014 Uhr. 07.01.2015 

l 000,00 14.01.2015 Uhr. 20.01.2015 
l Orange Slovensko, a.s·. i\"' :čJt 11ih ~306;95:""" i ~ 09.01.2015 if ?Uhr. 09.01.2015.li' !'\'~ 

OSVO comp., a.s. 9 700,00 l 8.12.2014 C.úhr .. 02.01 ,l 0.2.2015 
55,20 3 l.l2 .2014 U hr. 07 .O 1.2015 
49,20 31.12.2014 Uhr. 07.01.2015 
49,20 21.12.2014 Uhr. 07.01.2015 

9 798,55 30.01.2015 Čiast.úhr.vzáj.zápoč . 
l' OZ pre umet1ie~· ,f' ., ~ . ,;i~. ~,11' 355,60 .~ ;1 23.01.2015 Uhr., 15.012015;":1 ll!*~ 
PCWORMS 138,50 20.03.2014 

i"Peter Senkď ti .. :·~ ·~ Jll'l ")iii • ~ ~- ... -192,84 1'1<' 04~o1.:to15 Uhr~ 12.01.2015 .~ 

PROSPEROBUS, s.r .. o. 240,00 14.01.2015 U hr. 20.01.2015 
PRE~ey~REJ\b s.r.o: ·~ w;"' " i11 J82,6J·'' -l>"' ' 10.06.2014 1' Uhr. 07.10.2014 ~ 

l ' ,,. · " ' ,; '!l' ~· • j t~- +~ 32,05 ·10.06.2014 Uhr.,_07.10.2014,.., ' 
SOZA Bratislava 27,96 17.01.2015 Uhr. 16.01.2015 

12,00 17.01.2015 Uhr. 16.01.2015 
120,00 30.01.2015 Uhr. 29 .01.2015 

t:SPI?; a.s. ..j · 'l. ~:/' ·~c . .,,." .... A :;..1 392,2?""""" .26.01 :20JS J' i:l tJlir. 2k01ľi;2015,.i·' .,.."' 
SPRA VBYTKOMFORT,a.s. l 096,91 23.01.2015 Uhr. 23.01.2015 

l 198,04 23 .01.2015 Uhr. 23.01.2015 
l 112,86 23.01.2015 Uhr. 23.0L2015 

SYSIEM,~kí\RM; ú .O.,;· . ' ' }~ 6'ľ, 16"' .Jj•: ' 29.12.20 1ft. Uhr: 07.01.2015 ~~:ó,i~ 

Slovak Te.lecom, a.s. 82,28 19.01.2015 Uhr. 19.01.201.5 
85,38 19.01.2015 Uhr. 19.01.2015 

TŠK SOQL,;.f' ~Q~~ ,..~~oPt· ,rJt' · ~·q~ JOO,OO""ré"' 08.01.2015 ." uhr.2o.or2ot5.f :r"' 
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Prešov, 10.03.2015 

v lehote 
s latnosti 

Rozbory 2014 

56 870,26 
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l Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01! 

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 

k 31 12 2014 ( , h k , hl d d t ' , . t ) ...... : .... : ......................... v eurac zao ru ene na ve esa mne mres a 

Účtovná závierka 

~riadna 

D mimoriadna 

Za obdobie 

Mesiac Rok Mesiac Rok 

od [QJ1J 121 o 11 14 l do [ili] ,..--12 -r--1 o-r-11--rl---,41 
IČO 

lo l o l1 la !1 14 l 3 !1 l 
Názov účtovnej jednotky 

Sídlo účtovnej jednotky: 
Ulica a číslo 

l l 
PSC Názov obce 

l l l l 

l O la l O l O l1 l 1.---P .--l r -r-l e-.-1 š--.1 o--rl-v 1.--.-l -.-l --.1 -,-l---rl-r-l ~--,--,-1--,lr-r-l -.--l --r--rl--,1 
Císlo telefónu Císlo faxu 

l l l l l l l l 
e-mailová adresa 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

Z...la\'One <hh' @EJ @EJ lfli:J ·· 1 
_ - ~ 

Podpi.'iOvý zAznar.n ~latutÁrnrho orgánu 11lcho 

f~na ŠtMtutárn_tho urgHnu últcw ncj jl·dnotky : 
Pcrk :u 1! ~ry o oddychu } 

': ;_ nó č . 5() 

PRtŠOV 
' 
' 

l 
~ 



Číslo Či s. Bežné účtovné obdobie Bezprostredne 
účtu Náklady predchádzajúce 

r. alebo Hlavná činnosť Podnikatel'ská Spolu účtovné obdobie 
skupiny 

činnosť 

a b c 1 2 3 4 

50 Spotrebované nákupy (r.002 až r. 005) 1 115,743 .95 0.00 115,743.95 124,169.79 

501 Spotreba materialu 2 26,491 .78 0 .00 26,491 .78 26.704.41 

502 Spotreba energie 3 89,252.17 0.00 89,252.17 97,465.38 

503 Spotreba ostatnych neskladovaterných 4 0.00 0.00 0.00 0.00 
dodá ...:Jk 

504,507 Predaný tovar, Predaná nehnutelnosť 5 0.00 0 .00 0.00 0.00 

51 Služby (r.007 až r.010) 6 183,303 .99 0.00 183.303 99 192,793.86 

511 Opravy a udržiava nie 7 6,419.52 0.00 6,419 .52 10,604.88 

512 Cestovné 8 1,693.16 0.00 1,693.16 2 ,583.05 

513 Náklady na prezentaciu 9 452 .37 0.00 452.37 481.38 

518 Ostatné služby 10 174.738.94 0.00 174.738.94 179.124.55 

52 Osobne náklady (r.012 až r.016) 11 486 ,527.31 0 .00 486.527.31 459 ,808.16 

521 Mzdové nilklady 12 339,979.83 0.00 339 ,979.83 321 ,948.76 

524 Zákonné sociálne poistenie 13 118,420.88 0.00 118,420.88 114,732.49 

525 Ostatné sociálne poistenie 14 5.076 29 0.00 5,076.29 4 ,908.92 

527 Zákonné sociálne m:lklady 15 23,050.31 000 23,050.31 17,866.96 

528 Ostatné sociálne náKlady 16 0.00 0 .00 0.00 351 .03 

53 Dane a poplatky (r.018 až r.02D) 17 4 .697.75 0.00 4 ,697 .75 5.465.69 

531 Daň z motorových ...:Jzidiel 18 0.00 0.00 0 .00 0.00 

532 Daň z nehnuteľnosti 19 0.00 000 000 0.00 

538 Ostatné dane a poplatky 20 4 .697.75 0.00 4,697.75 5,465.69 

54 Ostatné náklady na prevádzko....U činnosť 21 264.00 0.00 264.00 351.27 
(r.022 až r.02B) 

541 Zostatková cena predaného dlhodobého 22 0 .00 0.00 0.00 0.00 
nehmotného majetku a dlhodobého 

hmotného m BJetku 

542 Predaný material 23 0 .00 0 .00 0 .00 0.00 

544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z 24 10.00 000 10.00 0.00 
omeškan1a 

545 Ostatné pokuty. penále a úroky z 25 0.00 0.00 0.00 0.00 
omeškania 

546 Odpis pohľadávky 26 000 0 .00 0 .00 351.27 

548 Ostatné náklady na prevádzko....U činnosť 27 254.00 0.00 254 .00 0.00 

549 Manká a škody 28 0.00 0.00 0.00 0.00 

55 Odpisy, rezervy a OP z prevádz a finanč . 29 178,934.29 0.00 178,934.29 180,375 .93 
činn . a zúčt. časo-..ého rozl. 

( r.030+r.031 +r.036+r.039) 

551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a 30 149,344 .50 0.00 149,344.50 150.822.93 
dlhodobého hmotného majetku 

Rezervy a opravné položky z prevádzkovej 31 29,589.79 0.00 29,589.79 29.553.00 
čin nosti (r.032 až r. 035) 

552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej 32 0.00 0.00 0.00 000 
činnosti 

553 T1o0rba ostatných rezerv z prevádzkovej 33 3.196 .00 0.00 3,196.00 29,553.00 
činnosti 

557 T 1o0rba zákonných opravných položiek z 34 0.00 0 .00 0 .00 0.00 
prevádzkovej činnost i 

558 T1o0rba ostatných opravných položiek z 35 26 ,393 .79 0.00 26,393.79 0.00 
prevádzkovej činnosti 

Rez. a OP z fin . či nn . (r.D37, r.038) 36 0.00 0 .00 0 .00 0.00 



Čl sl o Či s. Bežné účtovné obdobie Bezprostredne 
účtu Náklady predchádzajúce 
alebo r. 
skupiny 

Hlavná činnosť Podnikateľská Spolu účtovné obdobie 
činnosť 

a b c 1 2 3 4 

554 T-.orba rezerv z finančnej čin nosti 37 0.00 0 .00 0 .00 0 .00 

559 Tvorba opravných položiek z fi nančnej 38 0 .00 0.00 0 .00 0 .00 
činnosti 

555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich 39 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 

období 

56 F i nančné náklady (r.041 až r.048) 40 3 ,904 .54 0 .00 3 ,904 .54 2 ,095.96 

561 Predané cenné papiere a podiely 41 000 0 .00 0 .00 0 .00 

562 Úroky 42 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 

563 Kurzové straty 43 000 0 .00 0 .00 25.06 

564 Náklady na precenenie cennych papierov 44 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 

566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0.00 0 .00 0 .00 0 .00 

567 Náklady na derivátové operácie 46 0.00 0 .00 0 .00 0 .00 

568 Ostatné finančné náklady 47 3 ,904.54 0 .00 3 ,904 .54 2.070 90 

569 Manká a ~kody na finančnom majetku 48 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 

57 Mimoriadne náklady (r.OSO až r.053) 49 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 

572 Škody 50 0 .00 0 .00 0.00 0.00 

574 Tvorba rezerv 51 0 .00 0.00 0 .00 0.00 

578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0 .00 0 .00 0 .00 0.00 

579 T-.orba opravných položiek 53 000 0.00 0.00 0 .00 

58 Náklady na transféry a náklady z od~du 54 0 .00 0 .00 0.00 0.00 
príjmov (r.OSS až r.063) 

581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu 55 0 .00 0 .00 0.00 0 .00 
do ttátnych RO a PO 

582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu 56 0 ,00 0 .00 0 .00 0 .00 

ostatným subjektom verejnej správy 

583 Náklady na transfery zo štátneho roz poč!IJ 57 000 0 .00 0.00 0 .00 

subjektom mimo ...erejnej správy 

584 Na klady na transfery z rozpočtu obce elebo 58 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 

z rozpočtu vyššieho územného celku do RO 

a PO zriadených 

585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo 59 0 .00 0 .00 0 .00 000 

z rozpočtU vyššieho územného celku 

ostatným subjektom ver 

586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo 60 0.00 0 .00 0 .00 0 .00 

z rozpočtu vyššieho územného celku 

subjektom mimo verejne 

587 Náklady na ostatné transfery 61 0.00 0 .00 0 .00 0.00 

588 Náklady z od;odu príjmov 62 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 

589 Nilklady z budúceho odvodu príjmov 63 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 

Účtovn6 akupiny so;sa celkom •účet 64 973,375.83 0 .00 973,375.83 965.060.66 

(r.001 +r.006+r.011+r.017 +r.021 +r.029+r.040+ r.049+r.O 

64) 

Kontroln6 čí•lo •účet (r.001 až r.064) 994 2,949.717.28 0 .00 2,949.717.26 2 ,924.734.98 



Čísl o Výnosy, daň z príjmov Ci s. Bežné účtovné obdobie Bezprostredne 
účtu predchádzajúce 

a výsledok hospodárenia r. alebo Hlavná činnosť Podnikatel'ská Spolu účtovné obdobie 
skupiny 

činnosť 

a b c 1 2 3 4 

60 Tržby za \1astne V'fkony a tovar (r.066 až 65 346,390.30 0.00 346.390.30 376,224.74 
rOSS) 

601 Tržby za vlastné V'frobky 66 0.00 0.00 0 .00 0.00 

602 Tržby z predaja služieb 67 346 ,390.30 0.00 346,390.30 376.224.74 

604,607 Tržby za tovar. Výnosy z nehnuteľnosti na 68 0.00 0.00 0 .00 0.00 
pr>!daj 

61 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 69 0.00 0.00 0.00 0.00 
(r.070 až r.073) 

611 Zmena stavu nedokončenej V'froby 70 0.00 000 0.00 0.00 

612 Zmena stavu polotovarov 71 000 0.00 0.00 0.00 

613 Zmena stavu V'frobkov 72 0.00 0.00 0.00 0.00 

614 Zmena stavu z.,;erat 73 0 .00 0.00 0.00 0.00 

62 Alctiv.icia (r.075 až r.078) 74 000 0.00 0 .00 0.00 

621 Aktiv.icia materiálu a tovaru 75 0.00 0.00 0.00 0.00 

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 76 0.00 0.00 0.00 0.00 

623 Aktivácia dlhodobeho nehmotného majetku 77 0.00 0.00 0.00 0.00 

624 Aktivácia dlhodobéhO hmotného majetku 78 0.00 0.00 0.00 0 .00 

63 Daňové a colné V'fnosy a výnosy z poplatkov 79 0.00 0 .00 0 .00 0.00 
(r.OSO až r.082) 

631 Daňové a colné výnosy štátu BO 0.00 0 .00 0.00 0 .00 

632 Daňové výnosy samosprávy 81 0.00 0.00 0.00 0.00 

633 V:/nosy z poplatkov 82 0.00 0 .00 0.00 0.00 

64 Ostatné výnosy z prevádzko~A'!j činnosti 83 7 ,412 .41 0.00 7,412 .41 6,832.60 
(r.084 ai r.089) 

641 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 84 0 .00 0.00 0 .00 0.00 
majetku a dlhodobého hmotného majetku 

642 Tržby z predaja materiálu 85 000 000 000 0.00 

644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z 86 0.00 0.00 0.00 0.00 
omeškania 

645 Ostatné pokuty, penále a uroky z 87 0.00 0.00 0.00 0.00 
omeškania 

646 Výnosy z odpísaných pohľadávok 88 o oo 0.00 0.00 0.00 

648 Ostatné výnosy z prevádzko'-"i činnosti 89 7 ,412.41 0.00 7.412 .41 6 ,832.60 

65 Zúčtovanie rezerv a OP z prevádz. a 90 17 ,806.87 0 .00 17,806.87 11 ,655.25 
finanč . č inn . a zúčt. časového nozlišenia 

(r.091 +r.096+r.099) 

Zúčtovanie rezerv a opravnych položiek z 91 17.806.87 0.00 17 ,806.87 11 ,655.25 
prevádzko""j činno~ti (r.092 až r.095) 

652 Zučtovanie zákonných rezerv z 92 0.00 0.00 0.00 0.00 
prev.idzko'-") činnosti 

653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkoiA'!j 93 17,806.87 0 .00 17,806.87 11 ,635.92 
činnosti 

657 Zúčtovanie zákonných opravných položiek z 94 0.00 0 .00 0.00 19.33 
previldzkoiA'!j činnosti 

658 Zučtovani e ostatnych opravnych položiek z 95 0.00 000 0.00 0.00 
prev.idzkovej činnosti 

Zúčtovanie rezerv a opravných položie k z 96 0.00 0.00 0.00 0 .00 
finančnej činnosti (r.097 , r.098) 

654 Zučtownie rezerv z finančnej činno~t i 97 0.00 0.00 0.00 0.00 

659 Zúčtownie opravných poloi.iek z fina nčneJ 98 0.00 o oo 0 .00 0.00 
č i nnosti 



Či sl o Výnosy, daň z príjmov Či s. Bežné účtovné obdobie Bezprostredne 
účtu 

a výsledok hospodárenia predchádzajúce 
alebo r. 
skupiny Hlavná činnosť Podnikatel'ská Spolu účtovné obdobie 

či nnosť 

a b c 1 2 3 4 

655 Zúčt. kom p. nákladov budúcich obdobi 99 0.00 000 0 .00 0 .00 

66 Finančné 1/Ýnosy (r.101 až r.108) 100 6.46 0 .00 6 .46 6 .01 

661 Tržby z predaja cenných papierov a 101 000 0 .00 000 0.00 
podielov 

662 U roky 102 6 .46 0.00 6 .46 6 .01 

663 Kurzové zisky 103 0 .00 0.00 0 .00 0 .00 

664 V'fnosy z precenenia cenných papierov 104 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 

665 V'fnosy z dlhodobého finančného majetku 105 0.00 0 .00 0 .00 0 .00 

666 V'fnosy z krátkodobého finančného majetku 106 0 .00 0.00 0 .00 0 .00 

667 V'fnosy z derivátoi/Ých operácií 107 0.00 0 .00 0 .00 0 .00 

668 Ostatné finančne 1/Ýnosy 108 000 0.00 0.00 0.00 

67 Mimoriadne 1/Ýnosy (r.110 až r.11:l) 109 0.00 0 .00 0 .00 0 .00 

672 Náhrady !kód 110 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 

674 Zúčtovanie rezerv 111 0.00 0 .00 0 .00 0 .00 

678 Ostatné mimorjadne v'fnasy 112 0.00 0 .00 0 .00 0 .00 

679 Zúčtovanie opravných položiek 113 0 .00 0.00 0 .00 0 .00 

68 V'fnosy transferov a rozpočtových príjmov v 114 0.00 0.00 0 .00 0 .00 
štátnych RO a PO (r.115ažr.123) 

681 V'fnosy z bežných transferov zo štátneho 115 0.00 0 .00 0 .00 0 .00 
rozpočtu 

682 V'fnosy z kapltáiOI/ÝCh transferov zo 116 0.00 0 .00 0 .00 0 .00 
štátneho rozpočtu 

683. V'fnosy z bežn)'ch transferov od ostatných 117 0.00 0 .00 0 .00 0 .00 
subjektov verejnej spnivy 

684 V'fnosy z kapitálových transferov od 118 0 .00 0.00 0 .00 0 .00 
ostatných subjektov verejnej správy 

685 Výnosy z bežných transferov od EÚ 119 0.00 0 .00 0 .00 0 .00 

686 Vynosy z kapitálových transferov od EU 120 0 .00 0 .00 0.00 0 .00 

687 V'fnosy z bežných transferov od ostatných 121 0.00 0 .00 000 0 .00 
subjektov mimo verejnej správy 

688 Wnosy z kapitálových transferov od 122 0.00 0 .00 0 .00 0 .00 

ostatných subjektov mimo verejnej správy 

689 V'fnosy z Odl.odu rozpočtových príjmov 123 0.00 0.00 0 .00 0.00 

69 V'fnosy z transf. a rozpočt. príjmov v 124 602 .07946 0.00 602.079.46 571 ,155.89 

obciach, VÚC a v PO zriadených obcou a 

VUC (r.125 až r.133) 

691 V'fnosy z bežných transferov z rozpočtu 125 437 ,713.00 0 .00 437 ,713.00 415,830.00 

obce alebo rozpočtu VÚC v RO a PO 

zriadených obcou alebo VUC 

692 Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu 126 145,212.42 0 .00 145.212.42 146.690.85 

obce alebo z rozpočtu VÚC v RO a PO 

zriadených obcou ale 

693 V'fnosy samosprávy z bežných transferov zo 127 17,019 .00 0 .00 17,019.00 7,000,00 

štátneho rozpočtu a od inych subjektov 

verejnej spravy 

694 Výnosy samosprávy z kapitáloi/Ých 128 635,04 0.00 635 .04 635.04 

transferov zo štátneho rozpočtu a od Iných 

subjektov verejnej správ 

695 V'fnosy samosprávy z bežných transferov 129 0 .00 0.00 0 .00 0.00 

od EÚ 

696 V'fnosy samosprávy z kapitálových 130 0.00 000 0 .00 0 .00 

transferov od EÚ 

697 V'fnosy samosprávy z bežných transferov 131 1,500.00 0 .00 1,500 .00 1,000.00 



Císla Výnosy , daň z príjmov Či s. Bežné účtovné obdobie Bez prostred ne 
ú čtu predchádzajúce 
alebo a výsledok hospodárenia r. 
skupiny Hlavná činnosť Podnikatel'ská Spolu účtovné obdobie 

činnosť 

a b c 1 2 3 4 

od ostatných subjektov mimo verejnej 

sprá'l)' 

698 Výnosy samosprá'l)' z kapitálových 132 0.00 0.00 0.00 0.00 
transferov od ostatných subjektov mimo 

..erejnej sp.-á'l)' 

699 Výnosy samosprá'l)' z odlo()du rozpočtových 133 0.00 0.00 0 .00 0.00 
príjmov 

Účtová trieda 6 celkom súčet 134 973 .695 50 000 973,695.50 965 .874.49 
(r.065+r.069+ r.07 4+r.079+r.08J+r.090+r.1 OO+r.1 09+r.1 
14+r.124) 

Výsledok hospodárenia pred zdanením (r.134 min us 135 319.67 0.00 319.67 813.83 
r.0641 (+/-) 

591 Splatná daň z príjmov 136 1.10 0.00 1.10 325 .80 

595 Dodatočne platena daň z pri jmov 137 0 .00 0.00 0 .00 0.00 

Výsledok hospodárenia po zdanení r.135 mfn us 138 318.57 0.00 318.57 488 .03 
(r.136, r.137) (+/-) 

Kontrolné číslo súčet (r.065 ai r.1381 995 2.939 .532.71 0.00 2,939.532.71 2,910,906.38 

Zodpovedá .... ..... .. ... .. ... .. .. .. ... .. .. ...... . . 02.02.2015 



,, Súvaha Úč ROPO SFOV 1-011 

SÚVAHA 

k 31.12.2014 ( r h k 'hl d. d t" ' • ) ..................................... v eurac zao . ru ene na ve esa mne m1esta 

Účtovná závlerj(a 

(EJ riadna 

D mimoriadna 

Za obdobie 

Mesiac Rok Mesiac Rok 

od [ili] !2 l 0 l1 l 4 l dO [ili]l .--2 ..--1 0-,-11---rl---.4 l 
IČO 

lo l o !1 la 17 1413 l 7 l 
Názov účtovnej jednotky 

Sld lo účtovnej jednotky: 
Ulica a číslo · 

l l l l l l l l l 

Č islo telefónu Č íslo faxu 

l l l l l l l l 
e-mailová adresa 

l l l l l l l l l l l l l l l l l ! l l ! l l l l l l l 

l.t~tavené dňil: 

PodlliK(l\'ý zúnAm Jtlltuuí.rnebo or-=.Mnu alebo 
člen• !tatuhí.rneho or~;án·u Uč l ovn~j j~dnotky: 

@]]@]] 121o 11. !_sl. l 



Oz- Bezprostredne 
na-

STRANA AKTÍV Číslo Bežné účtovné obdobie predchádzajúce 
če- riadku účtovné obdobie 
nie 

Brutto Korekcia Netto Netto 
a b c 1 2 3 4 

SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 001 4.547,696.84 1 ,281 ,262. 91 3,266,433.93 3,441 ,360.52 

114 ' 

A. Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024 002 4.357 ,917.73 1,254,869.12 3,103,048.61 3,252,393.11 

A. l. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 ai 01 0) 003 0.00 0.00 0.00 0.00 

A.l.1 . Aktivované náklady na vývoj (01 2) • (072+091A) 004 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. Softvér (013)- (073+091A) 005 0.00 0 .00 0.00 0.00 

3. Oceniteľné práva (014)- (074+091A) 006 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. Drobný dlhodobý nehmotny majetok (018) - 007 0.00 0.00 0.00 · 0 .00 

(078+091A) 

5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (O 19) - 008 0.00 0.00 0 .00 0.00 

(079+091A) 

6. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetleu 009 0.00 0.00 0.00 0.00 

(041) - (093) 

7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný 010 0 .00 0.00 0.00 0 .00 
' majetok (051') - (095A) 

A. ll. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r . 012 až 023) 011 4.357 ,917.73 1,254,869.12 3,103.048.61 3,252 ,393.11 

A.l1.1 . Pozemky (031)- (092A) 012 0.00 0.00 0 .00 0 .00 

2. Umelecké diela a zbierky (032)- (092A) 013 2,210 34 0.00 2,210.34 2.210.34 

3. Predmety z drahých kovov (033)- (092A) 014 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. Stavby (021) - (OB1+092A) 015 3,588,662.04 767,699.10 2,820.962.94 2,891 .770.14 

5. Samostatné hnuteľné ...eci a súbory hnuteľných 016 702 ,428 .99 425,210.63 277.218.36 355,581.66 
vecí (022) - (082+092A) 

6, Dopravné prostriedky (023)- (083+092A) 017 62 ,593.36 61,959 39 633.97 807.97 

7. Pestovateľské celky trval'ich porastov (025)- 018 0.00 0.00 0 .00 0.00 
(085+092A) 

'a. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - 019 0.00 0.00 0 ,00 0.00 
(086+092A) 

9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - 020 0.00 0.00 0.00 0.00 
(088+092A) 

10. Ostatný dlhodobý hmotný majeto~ (029) - 021 0.00 0.00 0 .00 0.00 

(089+092A) 

11 . Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042)- 022 2,023.00 0.00 2 ,023.00 2,023.00 

(094) 

12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný 023 0.00 000 000 0 .00 
majetok (052) - (095A) 

A lli. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032) 024 0.00 0.00 0.00 0 .00 

A.lll.1. Podielow cenné papiere a podiely v dcérskej 025 0.00 0.00 0 .00 0.00 
účtovnej jednotke (061 ) - (096A) 

2. Podielow cenné papíere a podiel,)' v spoločtnosti 026 0.00 0.00 0.00 0.00 

s podstatnYffi vplyvom (062)- (096A) 

3. Realizowtelné· cenné papiere a podiely (063)- 027 0.00 0.00 0 .00 0.00 
(096A) 

4. Dl how cenné papiere držané !lo splatnosti (065)- 028 0 .00 0.00 0.00 0.00 
(096A) 

5. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku 029 0.00 0.00 0.00 0.00 

(066) - (096A) 



Oz- Bezprostredne 
na-

STRANA AKTIV Číslo Bežné účtovné obdobie predchádzajúce 
če- riadku účtovné obdobie 
nie 

Brutto Korekcia Netto Netto 
a b c 1' 2 3 4 

6. Ostatné pôžičKy (067) - (096A) 030 0.00 0.00 0 .00 000 

7 . Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096A) 031 0 .00 0.00 0.00 0.00 

8. Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) 032 0.00 0.00 0.00 0 .00 
- (096A) 

B. Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + 033 189,129.21 26.393 79 162.735 .42 186.633.01 
r. 085+ r. 098 + r. 104 

BI. Zá&oby súčet (r. 035 až 039) 034 4.193.30 0.00 4 .193.30 4,766.20 

B.l.1 . Materiál (112 + 119) - {191) 035 4,193.30 0 .. 00 4.193 .30 4,76620 

2. Nedo.končená výroba a polotovary ( 121 + 122) - 036 0.00 0.00 0 .00 0.00 

{192 + 193) 

3. vyrobky (123)- (194) 037 0 .00 0.00 0.00 0.00 

4. ZVIerata (124)- (195) 038 0 .00 0.00 0.00 0.00 

5. Tovar (132 + 133 + 139)- (196) 039 o oo 0.00 0.00 0.00 

B.ll. !Zúčtovanie medzi subjektami Yerejnej správy 040 12,922.66 0.00 12,922.66 27,241 .25 

sučet (r. 041 až r. 047) 

8.11.1. Zučtovanie od110dov prijmoil rozpočtových 041 0.00 0.00 0.00 0.00 

organizácií do rozpočtu zriaďoillltera (351A) 

2. lzúčtova~ie transferov štátneho rozpočtu (353A) 042 0.00 0.00 0.00 0 .00 

3. !Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC 043 0 .00 0 .00 0.00 0.00 

(355A) 

4. Zúčtovanie transferov zo SR v rámci 04-4 0 .00 0.00 0.00 0.00 
konsolidovaného celku (356A) 

5. Ostatné zUčtovanie rozpočtu obce a VÚC (357 A) 045 12 ,922.66 0.00 12,922.66 27 ,241 .25 

6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným 046 000 0.00 0.00 0.00 

subjektom (35aA) 

7. Zučtovanie transferov medzi subjektami -ej nej 047 000 0.00 0 .00 0.00 

správy a iné zúčtovania (359A) 

B.lll Dlhodobé pohradävky súčet (r. 049 až 059) 048 0 .00 0.00 0.00 0.00 

B.ll\.1 . Odberatelia (311A)- (391A) 049 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. !zmenky na inkaso (312A)- (391A) 050 0.00 0 .00 0.00 0.00 

3. PohladáVky za eskontované cenné papiere 051 0.00 0.00 000 0.00 

{313A)- (391A) 

4. Ostatné pohladavky(315A)- (391A) 052 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. PohladaVky voči zamestnancom (335A)- (391A) 053 0.00 0 .00 0.00 0.00 
-

:s. PohladávkY" IIOČi združeniu {369A)- (391A) 054 0.00 0.00 0.00 0.00 

7. PohladáVky a zá\läzky z pevn'(ch termínových 055 0 .00 0.00 0.00 000 

operäcií (373A)- (391A) 

8 . Pooladávky z nájmu (374A)- (391A) 056 0.00 0.00 0.00 000 

9. Pohradávkyz vydan'(ch dlhopisov(375A)- (391A) 057 0.00 0.00 0.00 0.00 

10. Nakúpené opcie {376A)- (391A) 058 0 .00 0.00 000 0.00 

11 . Iné pohradávky (378A)- (391A) 059 0.00 o oo, 0 .00 0.00 



Oz- Bezprostredne 
na-

STRANA AKT iV Číslo Bežné účtovné obdobie predchádzajúce 
če- riadku účtovne obdobie 
nie 

Brutto Korekcia Netto Netto 
a b c 1 2 3 4 

B.IV. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084) 060 64 ,559.74 26,393.79 '38,165.95 52,449.35 

B.IV.1 . Odberatelia (311A)- (391A) 061 60,260.13 26,393.79 33,866.34 51 ,144.99 

2. Zmenky na inkaso (312A)- (391A) 062 0 .00 0.00 0 .00 0 .00 

3. Pohľadávky ~a eskontowné cenné papiere 063 0.00 0.00 0 .00 0 .00 

(313A)- (391A) 

4. Poskytnuté prevádzko-.é preddavky (314A) • 064 0.00 000 0 .00 0.00 

(391A} 

5. Ostatné pohľadávky (315A) • (391A} 065 4,065 .95 0.00 4,065.95 768.74 

6. Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov 066 0 .00 0.00 0 .00 0 .00 

(316A) · (391A) 

7. Pohradávky z daňových a colných rozpočtových 067 0 .00 0 .00 0 .00 0.00 

príjmov (317A) • (391A} 

8. Pohľadáll1<y z nedaňových prí jmov obci a vy~šich 068 0 .00 0.00 0 .00 0 .00 

územných celkov a rozpočtových organizácii 

zriadenych obccu a VÚC (318A} · (391A} 

9. Pohľadávky z daňových prí jmov obci a vyšších 069 0 .00 0.00 0.00 0 .00 

územnych celkov (319A) - (391A} 

10. Pohľadavky voči zamestnancom (335A)- (391A) 070 233 .66 0.00 233 .66 259.62 

11 . Zúčtownie s orgánmi social neho poistenia a 071 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 

zdra1.0tného poistenia (336A} · (391A) 

12. Daň z prijmov(341) • (391A} 072 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 

13. Ostatné priame dane (342) · (391A) 073 0 .00 0.00 0 .00 0 .00 

14. Daň~ pridanej hodnoty (343) - (391A) 074 0 .00 0.00 0 .00 0 .00 

15. Ostatne dane a poplatky (345) • (391A) 075 0.00 0 .00 0 .00 0.00 

16. Pohľadáll1<y voči združeniu (369A)- (391A} 076 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 

17. Pohľadáll1<y a záväzky z pevni'ch terminowných 077 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 
operácii (373A)- (391A} 

18. Pohľadávky z nájmu (374A}- (391A) 078 0 .00 0 .00 0 .00 0.00 

19. Pohfadávky z vydaných dlhopisov (375A) . (391A) 079 0.00 0.00 0.00 0.00 

' 20. Nakúpené opcie (376A)- (391A) 080 000 0.00 0 .00 0.00 

21 . Iné pohfadáll1<y (378A) - (391A) 081 0 .00 0.00 0.00 276 oo 

22. Spojovací účet pri združení (396) 082 0 .00 0.00 0 .00 0 .00 

23. Zúčtovanie s Eur. spot . (371A)- (391A} 083 0.00 0 .00 0 .00 0 .00 

24. Transfery a ostatné zúčtown ie so subjektami 084 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 

mimo verejnej správy (372A} - (391A) 

BV. F i nančné učty súčet (r. 086 až 097) 085 107,453.51 0.00 107 ,453.51 102,176.21 

B.V. 1. Pokladnica (2.11) 086 324.59 0 .00 324 .59 224.13 

2. Ceniny(213) 087 483 .00 0.00 483.00 624.00 

3. Bankové účty (221A +/- 261) 088 106,645 .92 0 .00 106,645 .92 101 ,328.08 

4. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 089 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 

·eden rok (221 A} 

5. Vi'davkový ro~počtový účet (222} 090 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 



Oz- Bezprostredne 
na-

STRANA AKTÍV Číslo Bežné účtovné obdobie predchádzajúce 
Č8• riadku účtovné obdobie 
nie 

Brutto Korekcia Netto Netto 
a b c 1 2 3 4 

6. Prijmoloý rozpočtoloý účet (223) 091 0.00 0.00 0.00 0.00 

7. Majetllow cenné papiere na obChodovanie (251 ) - 092 0.00 o oo 0.00 0.00 
(291A) 

8. Dl how cenné papiere na obchodovanie (253) - 093 0.00 0.00 0.00 0.00 
(291A) 

9. Dlhové cenné papiere so splatnosťOiJ do jedného 094 0.00 0.00 0.00 0.00 
roka držané do splatnosti (256) - (291A) 

10. Ostatné realizovateľné cenné papiere (257)- 095 0.00 0.00 0.00 0.00 
(291A) 

11 . Obstaranie krátkodobého finančného majetku 096 0.00 0.00 0.00 0.00 
(259) • (291A) 

12. Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28) 097 0.00 0.00 0.00 0.00 

B.VI. Poskytnuté ná\lfatné finančné loýpomoci dlhodobé 098 0.00 0.00 0.00 0.00 

súčet (r. 099 až r. 103) 

B.VI. 1 Poskytnuté ná\lfatné finančné výpomoci 099' 0.00 0.00 0.00 0.00 

subjektom v rámci konsol idovaného celku (271A) 
(291A) 

2. Poskytnuté ná\lfatné finančné výpomoci ostatným 100 0.00 0.00 0.00 0.00 

subjektom ""'rejnej správy (272A)- (291A) 

3. Poskytnuté níl\lfatné finančné výpomoci 101 0.00 0.00 0.00 0.00 

podnikatelsk'im subjektom (274A )- (291A) 

4. Poskytnuté ná\lfatné finančné výpomoci ostatným 102 0.00 0.00 0.00 0.00 

!organizáciám (275A)- (291A) 

5. Poskytnuté ná\lfatné finančné výpomoci fyzickým 103 000 0.00 0.00 0.00 
osobám (277A) - (291A) 

B.VII . Poskytnuté ná\lfatné fina nčné výpomoci 104 0.00 0.00 0.00 0.00 

krátkodobé súčet (r. 105 až r. 1 09) 

B.VII .1. Poskytnuté niMatné finančné loýpomoci 105 0.00 0.00 0.00 0.00 

ubjektom v ramci konsol idovaného celku (271A) 
-(291A) 

2. Poskytnuté ná\lfatné finančné loýpomoci ostatným 106 0.00 0.00 0.00 0.00 

subjektom ""'rejnej správy (272A)- (291A) 

3. Poskytnuté ná\lfatné finančné výpomoci 107 0.00 0.00 0.00 0.00 

podnikaterským subjektom (274A)- (291A) 

4 . Poskytnuté ná\lfatné fi nančné výpomoci ostatným 108 0.00 0.00 0.00 0 .00 

organizäciám (275A) - (291A) 

5. Poskytnuté návratné finančné loýpomoci fyzickým 109 0.00 0.00 0.00 0.00 

fosobam (277A)- (291A) 

c. časow rozll šenie r. 111 a r. 113 110 649.90 0.00 649 .90 2,334.40 

C. 1. Náklady budúcich obdobi (381) 111 649.90 0.00 649.90 2,334 .40 

2. KomplelCI'lé néklady budúcich období (382) 112 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. Príjmy budúcich obdobi (385) 113 0.00 0.00 o,oo 000 

o Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová 114 0.00 0.00 0.00 0.00 

skupina 20) 

KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až 114) 888 18,190,137.46 5,125,051 .64 13.065.085.82 13.763.107 68 



Oz-
Číslo 

STRANA PASÍV 
Bežné účtovné Bezprostredne predchádzajúce na- riadku účtovné obdobie 

če-
obdobie 

nie 
a b c 5 6 

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. i16+r. 126+r. 179 +r. 11 5 3 ,266,433.93 3,441 ,360.52 

182 

A. Vlastné imanie súče t r. 117 + r. 120 + r. 123 116 103,778.84 102,116.01 

A. l. Oceňovac ie fOzdiely súčet (r. 1 i 8 + r. 11 9) 117 0 .00 0 .00 

A.l.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov(+/- 118 0 .00 0 .00 

414) 

2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín(+/- 415) 119 0 .00 0 .00 

A. ll. Fondy sučet (r. 121 + r. 122) 120 17,739.22 17,251 .19 

All1 . Zákonný rezeľllflýfond (421) 121 17,739.22 17,251 .19 

2. Ostatné fondy (427) 122 0 .00 o oo 

A. Ili. Výsledok hospodárenia súčet (r. 124 až 125) 123 86,039.62 84,864.82 

A.ll1.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (.,./- 124 85,721 .05 84,376.79 

428) 

2. Výsledo!< hospodárenia za účtovné obdobie(+/- ) r. 001 - (r. 125 31 6.57 488 .03 
117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r . 179 + r. 182) 

B. Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 +r.151 +r. 172 126 3,152,961 .69 3 330,626.23 

B.l. Rezervy súčet(r. 128 až 131) 127 3,196.00 29,553.00 

8.1.1 . Rezervy zákonné dlhodobé (451A) 128 0 .00 0 .00 

2. Ostatné rezervy (459A) 129 0 .00 0.00 

3. Rezervy zákonné krátkodobé (323A. 451A) 130 0 .00 0 .00 

4. Ostatne krátkodobé rezervy (323A. 459A) 131 3,196 .00 29,553.00 

B.ll. Zúčtovan ie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 132 3 ,003,012.93 3,138,138.35 

139) 

8.11. 1. ZUčtovanie od....odov pri jm ov rozpočtový'ch organizácii do 133 0 .00 0 .00 
rozpočtu zriaďovateľa (351A) 

2. Zúčtovan ie transferov štátneho rozpočtu (353A) 134 0 .00 0 .00 

3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC (355A) 135 3,003,012.93 3,138,138.35 

4. Zúčtovanie transferov zo ŠR v rám ci konsolidovaného celku 136 0 .00 0 .00 
(356A) 

5. Ostatné zúčtovan ie rozpočtu obce a VÚC (357A) 137 0 .00 0.00 

6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom 138 0 .00 0 .00 
(358A) 

7. Zúčtova nie transferov medzi subjektami verejnej správy a 139 0 .00 0 .00 
iné zučtovania (359A) 

8.111 . Dlhodobé z<iväzky súčet (r. 141 až 150) 140 3,829.66 13,082.56 

B.lll.1 . Ostatné dlhodobé záväzky (479) 141 0 .00 10,412.99 

2. Dlhodobé prijaté preddavl<y {475A) 142 0 .00 0 .00 

3. Dlhodobé zmenky na úhradu (47BA) 143 0.00 0 .00 

4. Záväzky zo social neho fondu (472) 144 3 ,829.86 2 ,669.57 

5. Záväzky z nájmu (474A) 145 0 .00 0 .00 

6. Dl hodobé nevytalcturované dodávl<y (476A) ' 146 0 .00 0 .00 

7. Pohľadávl<y a zaväzky z pevných te rm i nových operácii 147 0 .00 0 .00 
(373A) 

B. Predané opcie (377 A) 148 l 0.00 0.00 

Zodpovedá .. 02022015 



Oz· Člslo 
STRANA PASÍV 

Bežné účtovné Bezprostredne predchádzajúce na· riadku 
če· 

obdobie účtovné obdobie 

nie 

a b c 5 6 

9. lne záväzky (379AJ 149 0 .00 0 .00 

10. Vydané dlhopisy dlhodobe (473A)- (255A) 150 0 .00 0 .00 

BlV. kratkodobé záväzky súčet (r. 152az171) 151 142 ,942.90 149,852.32 

B.IV.1 Dodavatelia (321) 152 72 ,481 .24 81 ,965.36 

2. Zmenky na úhradu (322. 4 78A) 153 0 .00 0 .00 

3. Prijaté preddavi<y (324, 475A) 154 372.58 372.58 

4. Ostatné zaväzky (325, 4 79A) 155 10.412.99 9 078.67 

5. Nevyfakturované dodávi<y (326, 476A) 156 0 .00 o oo 

6. Záväzky z nájmu (474A) 157 0.00 0 .00 

7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínovY'ch operacii 158 000 0 .00 

(373A) 

8. Predané opcie (377A) 159 0.00 0 .00 

9. Iné záväzky (379A) 160 2.369 58 2 ,707.10 

10. Záväzky z upísaných nesplatených e<mnych papierov a 161 0 .00 0 .00 

vi<ladov (367) 

11. Záväzky voči zdruieniu ( 366) 162 0 .00 0.00 

12. Zamestnanci (331) 163 29,151 .32 26,445.43 

13. Ostatné záväzky \/OČi zamestnancom (333) 164 0.00 000 

14. Zučtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného 165 21.559.17 23,112.60 

poistenia (336) 

15. Daň z príjmov (341) 166 0 .00 0 .00 

16. Ostatné priame dane (342) 167 6 .596.02 6 ,170.58 

17. Daň z pridanej hodnoty (343) 168 0 .00 0 .00 

Hl. Ostatne dane a poplatky (345) 169 0 .00 0.00 

19. Zúčtovanie s Eur. spol . (371A) 170 0 .00 0 .00 

20. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo 171 0 .00 0 .00 

verejnej správy (372A) 

B.V. Bankollé úvery a výpomoci súčet(r . 173 až 176) 172 0 .00 0 .00 

B.V.1 . Bankové úwry dlhodobé (461A. ) 173 0 .00 000 

2. Bežné bankollé úvery·(461A. 221 A, 231, 232.) 174 0.00 0 .00 

3. V)ldane dlhopisy krátkodobé (473A. 241) - (255A) 175 0 .00 000 

4. Ostatné ~rátkodobé finančne výpomoci (249) 176 0 .00 0.00 

5. Prijate návratné finančné výpomoci'qd subjeKtov verejnej 177 0.00 0.00 

správy dlhodobe (273 A) 

6. Prijaté návratné fina.nčné výpomoci od subjektov verejnej 178 0 .00 o oo 
správy krátkodobé (273 A) 

C, časollé rozlíšenie r. 180 a r. 181 179 9,673.40 8,618.28 

C.1. Výdavi<y budúcich období (383) 180 0 .00 0 .00 

2. Výnosy budúcích období (384) 181 9,673.40 8,618.28 

o, Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (učtova skupina 182 0 .00 0.00 
l 

20) 

KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r, 115 až 182) 999 13,056,062 .32 13,756.823.80 

Zodpovedá , __ .. .. .... .... __ 02.02.20'15 
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