
Mestské kultúrne stredisko 
Námestie slobody 30 

986 01 Fiľakovo 

 

Správa o činnosti MsKS v roku 2015 

 

A) Riadenie organizácie, organizačné a personálne zabezpečenie. 

 

Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove bolo založené v roku 1985, keď sa  z Osvetovej besedy 

založenej v roku 1950 pretransformovalo na príspevkovú organizáciu  mesta Fiľakovo. Svoje 

sídlo – ako aj jeho predchodca – malo v budove Vigadó. K MsKS patrila aj Mestská knižnica 

(od r. 1986) a od roku 1994 bolo vytvorené a k inštitúcii pričlenené Mestské múzeum. V roku 

2006 sa skončila pamiatková rekonštrukcia Bebekovej veže Fiľakovského hradu, a tým sa 

otvorila cesta založenia novej inštitúcie mesta, Hradného múzea vo Fiľakove. MsKS tým 

stratilo organizačnú jednotku Mestského múzea. Ďalšiu organizačnú jednotku, Mestskú 

knižnicu taktiež  prebralo  úspešne fungujúce Hradné múzeum v roku 2012, počas prvej etapy 

organizačných zmien siete kultúrnych inštitúcií mesta. Vtedy sa zmenilo aj sídlo MsKS – 

z budovy Vigadó sa presťahovalo do budovy bývalého závodného klubu. 

Vyčlenením organizačných jednotiek MsKS (r. 2007: múzeum, r. 2012: knižnica) inštitúcia 

stratila ľudské zdroje a časť svojich aktivít. Presťahovaním sa do budovy bývalého klubu zas 

zdedila oveľa väčšiu budovu, ktorá by ale potrebovala celkovú rekonštrukciu. Spomínaným 

opatrením inštitúcia utrpela vážnu ranu, čo mesto eliminovalo ďalšími organizačnými 

zmenami. Druhou etapou organizačných zmien mesta sa r. 2015 do MsKS integrovalo bývalé 

CVČ, čím sa MsKS personálne rozšírilo, čo prinášalo aj nové aktivity do jeho budovy. 

 

MsKS je kultúrno-výchovným zariadením mesta Fiľakovo. Je príspevkovou organizáciou 

mesta s právnou subjektivitou. 

 

Hlavná činnosť MsKS sa člení na dve oblasti:  

1. Hospodársko-správna činnosť 

2. Odborná činnosť 

 



1. MsKS je svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet mesta Fiľakovo. 

Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu. Môže vykonávať aj podnikateľskú 

činnosť so súhlasom zriaďovateľa v zmysle § 28 Zákona č. 523/2004 Zb. 

2. Predmetom činnosti kultúrneho strediska je rozvíjanie kultúrno-výchovnej aktivity, 

uspokojenie kultúrnych záujmov a tvorivých kultúrnych aktivít občanov. 

  

Priemerný počet zamestnancov MsKS v r. 2015 bolo 4,5 fyzických osôb. Najvyšší evidenčný 

počet zamestnancov bolo 6 fyzických osôb. 

Zmeny v počte zamestnancov počas roka: 

Obdobie Odborná činnosť Hospodársko-správna činnosť 

Počet úväzkov Počet fyzických 

osôb 

Počet úväzkov Počet fyzických 

osôb 

Január - máj 2 2 2 2 

Jún - august 1 1 3 3 

September - 

október 

3 3 2 2 

November - 

december 

3 3 3 3 

 

Počas roku 2015 nastalo viac zmien v organizačnej štruktúre zamestnacov. Riaditeľ MsKS sa 

dňom 28. február 2015 vzdal svojej funkcie a od 1. marca do 31. augusta riadil inštitúciu ako 

poverený riaditeľ. 1. júnom 2015 zamestnankyňa s plným úväzkom vo funcii zástupkyne 

riaditeľa, odbornej referentky KVČ a pokladníčky odišla do predčasného dôchodku. Od 1. júna 

2015 do 31. augusta 2015 bol prijatý 1 technický pracovník na dobu určitú, na celý uväzok v 

súlade so zákonom o verejnej službe (313/2001 Z.z.). Do konca augusta malo MsKS 4 

zamestnancov: povereného riaditeľa, upratovačky a domovníka, ktorý bol od mája dočasne 

poverený aj vedením pokladne a technického pracovníka. V septembri nastúpil 

novovymenovaný riaditeľ a tým sa MsKS personálne rozšírilo o 1 zamestnanca a nastala aj 

integrácia CVČ do MsKS, čo znamenalo ďalšie rozšírenie počtu zamestnancov o ďalšiu osobu. 

Počet zamestnancov od septembra bolo 5 osôb. Od mesiaca november počet zamestnancov bol 

rozšírený o 1 fyzickú osobu: na pomocné práce cez ÚPSVaR bol prijatý 1 uchádzač o prácu v 

rámci projektu „Šanca na zamestnanie”. 

 



Zamestnanci MsKS 

k 31.12.2015 

Spolu Z toho ženy 

Počet zamestnancov 

vykonávajúcich pracovnú 

činnosť v pracovnom 

pomere 

6 2 

Z toho počet zamestnancov 

na plný pracovný úväzok 
6 2 

 

Zamestnanci 

s vysokoškolským 

vzdelaním 

3 1 

Zamestnanci 

so stredoškolským 

vzdelaním 

3 1 

 

Zamestnanci vykonávajúci 

odbornú činnosť (bez 

administratívy, ekonomiky 

a prevádzky) 

3 1 

 

Zamestnanci od 1.9.2015 majú podľa svojich pracovných zmlúv pracovné pomery na celý úväzok 

s pružným a nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom, čo znamená, že práca v popoludňajších 

a večerných hodinách alebo cez víkend sa nepovažuje a neodmeňuje ako práca nadčas. Treba však 

spomenúť, že sledovanie dochádzky zamestnancov a mesačné spočítavanie odpracovaných hodín 

je náročné. Hlavne čo sa týka pracovného času správcu budovy, ktorý si prenajíma bytové priestory 

v budove MsKS a tým je často zložité a komplikované určiť jeho pracovný čas a čas pracovnej 

pohotovosti mimo pracoviska. Pružný a nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas sťažuje aj konanie 

spoločných pracovných porád. Za daných podmienok fungovania inštitúcie (realizácia kult. 

podujatí v popoludňajších a večerných hodinách alebo cez víkend) praktizácia pružného a 

nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času z hľadiska efektívnosti a hospodárnosti je jedinou 

možnou alternatívou. 

 

Ochrana zverenej budovy 

Rekonštrukčné práce v r. 2015:  

Oprava plynového kotla za 123,25 euro (dodávateľ: Štefan Kondáč,   Mýtna, č.fa.: 20150024) 

Oprava plyn. ohrievača Monzun za 470,40 euro (dodávateľ: Kovil s.r.o. Moča, č.fa.:2015/160) 

Oprava kanalizačného odtoku A - MOLE s.r.o. 106,- € 

Rekonštrukcia toaletov na II. poschodí – finančne pokryté (refundované) zriaďovateľom. 

 



Technické vybavenie MsKS v r. 2015:  Boli zakúpené 2 ks reprobedne typu Technologies, 2 

ks mikrofonov typu Shure, l ks projektor BENQ MX 620ST, 1 ks teleskopický držiak stropný 

typu Connect IT AQP2, 1 ks Ethernet kabel 15 m, 1 ks tlačiareň HP Deskjet 3545,1 ks počítač 

Lenovo Think Centere E 73 TOWER 

 

Zdaňovaná činnosť MsKS: 

Na svoju činnosť môže MsKS používať aj zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení v rozsahu 

oprávnenia schváleného zriaďovateľom (prenájom miestností). 

Zdaneniu podliehajú príjmy z prenájmu (jedná sa o prenájom miestností budovy MsKS sídlom 

vo Fiľakove na Námestí slobody 30). MsKS prenajíma svoje priestory jednorázovo, aj 

dlhodobo. Jednorázové prenájmy sa týkajú kultúrnych a spoločenských podujatí (divadelné a 

tanečné predstavenia, koncerty, predstavenia pre školy, predstavenia škôl pre rodičov, 

prednášky, plesy, zábavy, firemné večery, kampane politických strán, schôdze), ale aj 

obchodnej činnosti (predajné akcie). Dlhodobo prenajímané miestnosti: byt domovníka, Klub 

bar, kancelária Prvej stavebnej sporiteľne, Fiľakovský pohrebný spolok, miestnosť pre športové 

účely, miestnosti na skúšky hudobných skupín The Angels a Musí byť, kaderníctvo Zory 

Gášpárovej. 

V r. 2015 boli príjmy z prenájmu v celkovej výške: 18 964,00 Eur. 

Príjmy z prenájmu v 2015 boli súčasťou rozpočtovaných príjmov. 

 

Sumarizácia – rozvoj v oblasti personálneho zabezpečenia. 

Počet zamestnancov sa z pôvodných 4 zvýšil na 6. Odborná činnosť bola posilnená o jedného 

zamestnanca s pracovným úväzkom na dobu neurčitú, ktorého hlavnou pracovnou 

činnosťou je vedenie umeleckých telies Rakonca a Malá Rakonca. Hospodársko-správna 

činnosť sa vykonávala o jedného zamestnanca viac: pomocný pracovník mal pracovný 

pomer na dobu určitú v rámci projektu „Šanca na zamestnanie”. Počet zamestnancov sa 

zvýšil, ale so zvýšením počtu kultúrnych podujatí by bolo potrebné zvýšiť aj počet odborných 

pracovníkov v oblasti kultúrno-výchovnej činnosti. 

Administratívne a pokladničné práce v I. polroku mala na starosti referentka KVČ, po jeho 

odchode do dôchodku vedením pokladne bol poverený domovník. Administratívne 

a hospodárske činnosti od septembra prebrala novovymenovaná riaditeľka. MsKS nemala 

zamestnanca v oblasti hospodárskej činnosti čo sa týka účtovníctva – túto činnosť vykonávala 

externe pracovníčka MsÚ vo Fiľakove, ktorá v II. polroku bola dosť preťažená na svojom 

pracovisku, čo značne sťažilo komunikáciu medzi ňou a inštitúciou. Koncom roku 2015 bolo 



zrejmé, že inštitúcia potrebuje jedného zamestnanca ekonomického smeru s pracovnou 

činnosťou účtovníčky, pokladníčky a admnistratívnej pracovnej sily. 

 

B) Kultúrno-výchovná činnosť. 

 

I. Kultúrne podujatia. 

 

V roku 2015 sa v MsKS uskutočnilo 40 podujatí (festivaly sa rátajú ako 1 podujatie) pre 

verejnosť, ktorých organizovalo MsKS alebo bolo ich spoluorganizátorom. (Nepočítajú sa 

kultúrno-spoločenské podujatia, pri ktorých boli priestory MsKS iba prenajímané iným 

organizátorom.) Kultúrnych podujatí MsKS sa v roku 2015 zúčastnilo spolu 11 953 

návštevníkov. 

Jednotlivé žánre s účinkujúcimi (podujatia, kde MsKS bolo organizátorom sú vyznačené 

tučnými písmenami): 

Festivaly 

- multitematické kultúrne festivaly: XXV. Palócke dni a dni mesta, Kvet vína 

- monotematický kultúrny festival v oblasti divadla: III. Jesenný divadelný festival 

- monotematické kultúrne festivaly v oblasti hudby: III. Rockový majáles, I. 

Hudba: náš spoločný jazyk 

Divadelné umenie 

- divadelné predstavenia neprofesionálnych divadiel: Zsákszínház, Zsibongó, 

Apropó z Fiľakova, Div. J. Kármána, Div. B.S. Timravy z Lučenca, Div. Na tahu 

z Červeného Kostelca – ČR 

- divadelné predstavenia profesionálnych divadiel: Jókaiho divadlo v Komárne, 

Csavar Színház z Chotína, Zenthe Ferenc Színház zo Šalgotarjánu - MR, Div. 

Thália z Košíc, Div. Tamariky, Div. Hotel Mária z Banskej Bystrice, Duma 

színház, Bánfalvy Stúdió, Fogi Színház, Szabad Ötletek Színháza z Budapešti – MR 

Výtvarné umenie 

- výtvarné výstavy: drevené sochy Z. a R. Kovácsa – v rámci Palóckych dní, 

pastelové obrazy výtvarníčky E. Szenográdi Végh, fotografická výstava „Ženy 

v krajine” – v rámci Jesenného div. festivalu 

Literatúra 

-  predstavenia kníh: N. Varga, I. Z. Komjáti, Z. Parti 



- literárna beseda: Gy. Dragomán – v rámci podujatia LiteraTúra 

Tanečné umenie 

- tanečné podujatia: predstavenie tanečnej školy Dance Attack z Lučenca, jubilejný 

program FS Rakonca 20., vystúpenie FS Jánošík, MFS Rakonca - v rámci festivalu 

Hudba: náš spoločný jazyk, FS Kokavan, KFS Szőttes, FS Jánošík, MFS Rakonca  

– v rámci Palóckych dní 

Hudobné umenie 

- koncerty ľudovej hudby: Folk LC, Dobroda, speváčky ľud. piesní – v rámci 

Palóckych dní 

- koncerty rockovej hudby: Rock Band, Mobilmánia z Budapešti, Broken Rein z 

Banskej Bystrice, Musí Byť, The Funk Rock Band z Fiľakova – v rámci 

Rockového majálesu, Karthágo z Budapešti - v rámci Palóckych dní 

- koncert populárnej hudby: Eszpé z Komárna, Gejza Márkuš, The Angels z 

Fiľakova, Budapest Bár z Budapešti – v rámci Palóckych dní, For You Acapella z 

Bratislavy – pre ZŠ, Génya Ferenc and The Band z Fiľakova, For You Acapella – 

rámci festivalu Hudba: náš spoločný jazyk 

- koncert speváckych zborov: stretnutie spev. zborov Na krídlach medzinárodných 

melódií, Vianočný koncert Ženského spev. zboru Melódia, vystúpenie Pro Kultúra - 

v rámci festivalu Hudba: náš spoločný jazyk 

- koncert dychovej hudby: Sobotienka - v rámci Palóckych dní 

Súťaže a prehliadky 

- súťaž: IX. Miss Fiľakovo 

Kultúrno-spoločenské podujatia 

- ples: Silvestrovská zábava, VII. Kresťanský majáles,  

- oslavy: Deň maďarskej kultúry, Deň žien, 15. marec, Deň detí, Stretnutie jubilantov, 

Mikuláš dôchodcov, Radujme sa!, Vianočná hviezda 

 

Počet kultúrnych 

podujatí 
I. polrok II. polrok Spolu 

Kultúrne podujatia 

organizované 

inštitúciou 

4 11 15 

Počet návštevníkov 597 5696 6293 

Spoluorganizátorstvo 

a spolupráca na 

príprave podujatí 

11 14 25 



externých 

organizátorov 

Počet návštevníkov 2610 3050 5660 

Počet kultúrnych 

podujatí spolu 
15 25 40 

Počet návštevníkov 

spolu 
3207 8746 11953 

 

a) Kultúrne podujatia organizované inštitúciou 

 

I. polrok: 

1. Predstavenie knihy Norberta Vargu: „Kígyótestvér” – knihu za prítomnosti autora v 

spoločenskej sále MsKS predstavil primátor mesta Mgr. Attila Agócs PhD. Podujatia 

sa zúčastnilo 60 návštevníkov. 

2. Predstavenie Divadla B. S. Timravy z Lučenca – amatérske divadlo zo susedného mesta 

predstavilo dielo pod názvom Testament. Podujatia sa zúčastnilo 30 návštevníkov. 

3. Miss Fiľakovo 2015 – IX. ročník podujatia sa uskutočnil s účinkujúcimi: Peter Šrámek, 

Barbora Jackuliaková, Hip-hop Group Universal a Daniel Výrostek. Počet predaných 

vstupeniek: 160, počet návštevníkov spolu s VIP hosťami 296. 

4. III. Rockový majáles – na hudobnom podujatí usporiadanom v Hradnom areáli 

vystúpilo 5 hudobných kapiel rockového žánru: Rock Band z Budapešti, Broken Rein z 

Banskej Bystrice, Musí Byť z Fiľakova, The Funk Rock Band z Fiľakova, Vikidál 

Gyula a Mobilmánia z Budapešti. Na podujatie bolo predaných 214 vstupeniek. 

 

II. polrok: 

5. XXV. Palócke dni a dni mesta – najväčšie podujatie v roku organizované Mestským 

kultúrnym strediskom. Termín a miesto realizácie podujatia: 14 – 16. august 2015, 

MSKS, Nám. slobody, Hradný areál. Účinkujúci: ľudová hudba Folk LC, spevácky zbor 

FS Jánošík, speváčky ľudových piesní Andrea Németh Bozó, Erika Mihalovics a 

Fruzsina Benko, MFS Rakonca, ľudová hudba Dobroda, FS Kokavan, KFS Szőttes, 

Hudobná formácia Eszpé s Évou Korpás a Attilom Zapkom, divadlo Szabad Ötletek 

Színháza, Divadlo Tamariky, dychová hudba Sobotienka, hudobník Gejza Márkus 

a jeho hostia, hudobná skupina The Angels, rocková skupina Karthágo, hudobná kapela 

Budapest Bár. Vstup na väčšinu programov festivalu bol voľný. Návštevnosť koncertov 

so vstupenkami: Koncert skupiny Karthágo – 553 osôb, koncert skupiny Budapest Bár 

– 189 osôb. Trojdňového podujatia sa zúčastnilo 3000 náštevníkov. 



6. Predstavenie Divadla Jókaiho v Komárne – divadelné prestavenie v maďarskom jazyku 

súčasného autora Csabu Székely pod názvom Kvet bane. Predstavenia profesionálneho 

divadla sa zúčastnilo 52 návštevníkov. 

7. Natáčanie televíznej relácie Kapurka s DFS Malá Rakonca – relácia bola odvysielaná v 

RTVS na Dvojke 28.10.2015. 

8. 1. Generálna skúška MFS Rakonca – zúčastnili sa aj bývalí tanečníci súboru (spolu 55 

osôb). 

9. III. _Medzinárodný jesenný divadelný festival – týždenný festival divadeníctva sa 

uskutočnil od 19. do 25. októbra. Medzi účinkujúcimi sa nájdu miestne, regionálne, 

domáce a zahraničné amatérske div. súbory či profesionálne divadlá s predstaveniami 

rôznych žánrov, pre deti a pre dospelých. Festival sa už tradične začal vernisážou 

výstavy. Program festivalu s počtom predaných vstupeniek: 

- Vernisáž fotografickej výstavy „Ženy v krajine”   vstup voľný 

- Divadlo Zsákszínház, Fiľakovo: Podlí ľudia     20 

- Detský divadelný súbor Zsibongó, Fiľakovo: Waleskí bardi    

a mládežnícky divadelný súbor Apropó, Fiľakovo: „Fülek bokáig“  280 

- Divadlo Hotel Mária, Banská Bystrica: Gulliverov denník   259 

- Divadlo Csavar Színház, Chotín: Ako som jedol psa    11 

- Divadlo J. Kármána, Lučenec: Spievaný jedálny lístok    10 

- Jókaiho divadlo, Komárno: Podivné manželstvo    98 

- Divadlo Zenthe Ferenc Színház: Zdravý nemocný    68 

Na všetky predstavenia bolo predaných 746 vstupeniek a 43 permanentiek. 

Celého festivalu sa spolu (so vstupenkami a permanentkami) zúčastnilo 961 

návštevníkov, z toho 539 žiakov ZŠ. 

10. 2. Generálna skúška MFS Rakonca – zúčastnili sa aj bývalí tanečníci súboru (spolu 52 

osôb). 

11. Predstavenie Divadla Thália: Spiatočka – profesionálne divado predstavilo svoje dielo 

v hlavnej úlohe s Tamásom Gálom, ktorý na divadelnom ocenení Dosky získal cenu za 

najlepší herecký výkon v roku 2015. Podujatia sa zúčastnilo 51 návštevníkov. 

12. Predstavenie divadla Csavar Színház: Ibusár – na predstavení profesionálneho divadla 

návštevníci podujatia mohli vidieť v hlavných úlohách najlepšieho herca Slovenska 

roku 2015, Tamása Gála ako aj bývalú herečku divadla Zsákszínház, Xéniu Molnár. 

Podujatia sa zúčastnilo 89 návševníkov. 



13. Koncert pre ZŠ: For You Acapella – bratislavská spevácka skupina spievajúca bez 

nástrojov sa v predpoludní predstavila pre žiakov ZŠ a popoludní vystúpila na 

hudobnom festivale Hudba, náš spoločný jazyk. Podujatia pre školy sa zúčastnilo 322 

žiakov. 

14. Hudba, náš spoločný jazyk – dvojdňový multikultúrny hudobný festival spojený s 

vianočným jarmokom sa usporiadal po prvýkrát. Predstavili sa predovšetkým miestni 

umelci: deti z materských škôl, zo základných a stredných škôl, zo základnej umeleckej 

školy – sľubné talenty slovenského, maďarského či rómskeho pôvodu. Vystúpil mužský 

spevácky zbor Pro Kultúra, súbory Rakonca a Jánošík, hudobná skupina Génya Ferenc 

and The Band a hudobná skupina z Bratislavy For You Acapella. Zámerom inštitúcie je 

týmto festivalom a jarmokom vytvoriť novú tradíciu, ktorá prispeje k vianočnej 

atmosfére mesta. Počas dvojdňového festivalu vystúpilo viac ako 250 účinkujúcich, 

návštevnosť podujatia bola okolo 1000 osôb. 

15. Silvestrovská zábava – tradičné podujatie MsKS v posledný deň roka. Podujatia sa 

zúčastnilo 80 osôb. 

 

b) Spoluorganizátorstvo a spolupráca na príprave podujatí externých organizátorov. 

 

I. polrok 

1. Deň maďarskej kultúry – predstavenie pod názvom Viera a vernosť bolo organizované 

ZO Csemadoku v spoluorganizácii s MsKS. Podujatia sa zúčastnilo 90 osôb. 

2. Deň žien – oslavy a spoločenské stretnutie Jednoty dôchodcov. Spoluorganizátor: 

MsKS. Podujatia sa zúčastnilo 160 osôb. 

3. Oslavy 15. marca – MsKS bolo spoluorganizátorom slávnostného programu ZO 

Csemadoku. Podujatia sa zúčastnilo 400 osôb. 

4. Vystúpenie humoristov z Maďarska – zábavné podujatie profesionálnych účinkujúcich 

pre širokú verejnosť – vystúpili Hadházy a Bellus. Organizátor: Dumaszínház, 

spoluorganizátor: MsKS. Podujatia sa zúčastnilo 280 návševníkov. 

5. Divadelné predstavenie maďarského profesionálneho divadla Bánfalvy Stúdió – 

Divadlo z Budapešti predstavilo komédiu pod názvom „Ma estére szabad a kecó”. 

Podujatia sa zúčastnilo 240 návštevníkov. 

6. VII. Kresťanský majáles – tanečná zábava organizovaná Rímskokatolíckou cirkvou - 

Farnosť Fiľakovo sa zrealizovala v spolupráci s MsKS. Podujatia sa zúčastnilo 120 

návštevníkov. 



7. Deň detí – hlavným organizátorom podujatia bolo HMF. Spoluorganizátorom – popri 

iných subjektov – bolo MsKS. Podujatia sa zúčastnilo 1000 návštevníkov. 

8. Predstavenie OZ Zsákszínház – amatérske divadlo predstavilo svoje nové dielo pod 

názvom Tortúra. MsKS spolupracovalo na príprave podujata OZ Zsákszínház, ktorého 

sa zúčastnilo 60 návštevníkov. 

9. Na krídlach medzinárodných melódií – koncert a stretnutie speváckych zborov 

organizované Ženským speváckym zborom Melódia. MsKS bolo spoluorganizátorom 

podujatia, ktorého sa zúčastnilo 150 návštevníkov. 

10. Pedstavenie knihy Igora Zoltána Komjátiho pod názvom: „Egyetértésben a közös 

érdekért” – organizátorom podujatia bolo Hradné múzeum a OZ Koháry, 

spoluorganizátorom MsKS. Knihu predstavil Mgr. Attila Agócs PhD. Podujatia sa 

zúčastnilo 60 návštevníkov. 

11. Vernisáž výtvarnej výstavy pastelových obrazov výtvarníčky Erzsébet Szenográdi 

Végh z družobného mesta Szécsény – organizátor: OZ Koháry. Na príprave podujatia 

spolupracovalo MsKS. Podujatia sa zúčastnilo 30 návštevníkov. 

 

II. polrok: 

12. Divadelné predstavenie divadla Fogi Színház – divadlo z Maďarska predstavilo 

komédiu pod názvom „Négy férfi gatyában”. Organizátorm bolo Fogi Színház, 

spoluorganizátorom MsKS. Podujatia sa zúčastnilo 250 návštevníkov. 

13. Predstavenie tanečnej školy Dance Attack z Lučenca – miesto podujatia bolo pôvodne 

plánované na námestie pred budovou MsKS s vystúpením tanečníkov spolu so 

sprievodom veteránskych áut a motoriek. Kvôli nepriaznivému počasiu sa zraz 

veteránov neuskutočnil a predstavenie tanečnej školy sa zrealizovalo v divadelnej sále 

MsKS. Vystúpenie tanečníkov tanečnej školy bolo vhodnou prípežitosťou na nábor 

členov do plánovaných tanečných súborov pôsobiacich v MsKS vo Fiľlakove za 

spoluprácu s Tanečnou školou Dance Attack v Lučenci. Návštevnosť spomínanej akcie: 

150 osôb. 

14. Kvet vína – Festival Vína organizuje ZO Csemadoku, spoluorganizátorom je MsKS. V 

kultúrnom programe podujatia MsKS.zabezpečilo konferovanie a techniku. Podujatia 

sa zúčastnilo 300 návštevníkov. 

15. Stretnutie jubilantov – organizátorom podujatia je Jednota dôchodcov, 

spoluorganizátorom je MsKS. Podujatia sa zúčastnilo 200 návštevníkov. 



16. LiteraTúra – Stretnutie so spisovateľom Gy. Dragománom – organizátorom II. ročníka 

podujatia je OZ In-Nova. MsKS spolupracovalo na príprave podujatia, ktoré sa konalo 

v bare Európa za účasti 60 návštevníkov. 

17. Vystúpenie divadla Na Tahu z Červeného Kostelca (Česká republika) – podujatie 

zorganizovalo NOS v Lučenci v spolupráci s MsKS. Predstavenia sa zúčastnilo 40 

návštevníkov. Po predstavení MsKS zabezpečilo stretnutie divadelníkov za účelom 

spolupráce. 

18. Slávnostný program z príležitosti 20-ročného jubilea FS Rakonca – organizátorom 

podujatia bola Spoločnosť Rakonca. Na príprave podujatia spoupracovalo MsKS. 

Podujatia sa zúčastnilo 493 návševníkov, z toho 410 divákov v divadelnej sále. 

(Ostatným návštevníkom bol program premietaný v priamom prenose vo vestibule 

divadelnej sály.) Program mohli záujemcovia sledovať v priamom prenose aj v televízii 

LocAll. Príspevok o podujatí bol odvysielaný v RTVS na Dvojke v relácii Kapura dňa 

6.12.2015. 

19. Krst knihy Zoltána Partiho – predstavenie najnovšej publikácie miestneho autora 

organizovalo OZ Koháry v spolupráci s MsKS. Podujatia sa zúčastnilo 60 návševníkov. 

20. Vystúpenie divadla Dumaszínház z Budapešti - zábavné podujatie profesionálnych 

účinkujúcich pre širokú verejnosť – vystúpil Kis Ádám. Podujatia sa zúčastnilo 250 

návševníkov. 

21. Mikuláš dôchodcov – organizátorom je Jednota dôchodcov, spoluorganizátorom je 

MsKS. Podujatia sa zúčastnilo 160 návševníkov. 

22. Radujme sa! – predvianočného programu ZO Csemadoku je spoluorganizátorom MsKS 

(zabezpečenie techniky a ozvučenia). Podujatia sa zúčastnilo 150 návševníkov. 

23. Vianočná hviezda – vianočný program Matice Slovenskej. Spoluorganizátor: MsKS 

(zabezpečenie techniky a osvetlenia). Podujatia sa zúčastnilo 400 návševníkov. 

24. Vianočný koncert Ženského speváckeho súboru Melódia - na príprave podujatia 

spoupracovalo MsKS. Podujatia sa zúčastnilo 150 návševníkov. 

25. Spoznajte nás! – kultúrny program talentovaných detí. Organizátor: Komunitné centrum 

vo Fiľakove. Spoluorganizátor: MsKS. Podujatia sa zúčastnilo 380 návševníkov. 

 

MsKS úzko spolupracovalo so školskými zariadeniami v meste a s občianskymi združeniami 

mesta Fiľakovo. Spolupráca s mestskými inštitúciami, s organizáciami pôsobiacich v meste a 

MVO mesta v oblasti prípravy spoločných kultúrnych podujatí v roku 2015: 

 



Subjekt Počet spoločných podujatí 

ZO Csemadok 4 

Jednota dôchodcov 3 

OZ KOHÁRY 3 

Hradné múzeum 2 

OZ Melódia 2 

Fratiškánsky kláštor 1 

OZ Zsákszínház 1 

OZ IN-NOVA 1 

Spoločnosť Rakonca 1 

Komunitné centrum 1 

Dom Matice slovenskej 1 

MŠ Daxnerova 1 

MŠ Štúrova 1 

ZŠ Farská lúka 1 

ZŠ Školská 1 

ZŠ Koháriho 1 

ZUŠ 1 

Gymnázium  1 

 

 

II. ZUČ a iné voľnočasové aktivity. 

 

a) Pravidelná činnosť zabezpečená inštitúciou. 

Začiatkom roka MsKS zabezpečovalo prostrednícvom svojho zamestnanca podmienky pre 

skúšky, prípravu a prezentáciu vlastných umeleckých produkcií jedného umeleckého telesa: 

divadla Zsákszínház. Neprofesionálny divadelný súbor mal v roku 2015 dve premiéry 

komorných hier pod názvom Tortúra a Podlí ľudia. Súbor sa zúčastnil prehliadky maďarských 

amatérskych divadelných súborov na Slovensku (Jókaiho dni v Komárne) a festivalu 

divadelných súborov (Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivál) v Moldave nad Bodvou. 

Počet členov: 5. 

Od septembra 2015 zlúčením CVČ s MsKS sa činnosť folklórnych súborov Rakonca a Malá 

Rakonca premiestnila do MsKS. V októbri členovia DFS Malá Rakonca absolvovali dvojdňové 



sústredenie v Obručnej. V novembri MFS Rakonca predstavil obecenstvu svoj jubilejný 

program z príležitosti 20. výročia založenia súboru (viď Spoluorganizátorstvo a spolupráca na 

príprave podujatí externých organizátorov, bod 17.). V decembri sa súbory zúčastnili podujatí 

v iných mestách: v Komárne (Táncfórum Napok) a v Šahách (Karácsonyváró Sokadalom). 

Počet členov MFS Rakonca: 22, počet členov DFS Malá Rakonca: 36. 

Koncom roka 2015 MsKS malo spolu tri umelecké telesá: divadlo Zsákszínház, 

MFS Rakonca a DFS Malá Rakonca. Počet členov umeleckých telies MsKS spolu: 63,  z toho 

deti a mládež do 18 rokov: 41. 

 

b) Pravidelná činnosť v spolupráci s inými organizáciami. 

MsKS zabezpečovalo miestnosť pre skúšky, vystúpenia, prípravu a prezentáciu vlastných 

umeleckých produkcií kultúrnych súborov: Mužský spevácky zbor Pro Kultúra, Ženský 

spevácky zbor Melódia, Mužský komorný spevácky zbor. 

Od jesene MsKS spolupracuje s novými partnermi v oblasti ZUČ: od novembra zabezpečuje 

podmienky pre skúšky, vystúpenia, prípravu a prezentáciu vlastných umeleckých produkcií 

Tanečnej školy Mona Deja-vu v oblasti baletu pre deti (počet členov: 23) a od decembra 

Tanečnej školy Dance Attack v oblasti tanečného športu pre deti (počet členov: 12) a pre 

dospelých (Latino Fitnes a Salsa pre dámy – počet účastníkov: 15, Základný kurz 

spoločenského tanca pre páry – počet účastníkov: 8). Baletný súbor detí malo vystúpenie v 

decembri v rámci Vianočného koncertu organizovaného Ženským spev. zborom Melódia. 

Krúžková činnosť v MsKS je zabezpečená v spolupráci so šachovým krúžkom, ktoré 

navštevujú deti a dospelí. MsKS im zabezpečuje miestnosť pre tréningy a súťaže. Počet členov 

šachového krúžku: 22, z toho 10 detí. 

 

Sumarizácia – rozvoj v kultúrno-výchovnej oblasti. 

Od jesene sa kultúrne stredisko obohatilo o nové programy, činnosti  a partnerov. Centrum 

voľného času Iuvenes sa zlúčilo s MsKS, čím sa činnosť folklórnych súborov Rakonca 

a Malá Rakonca premiestnila sem, takže od septembra fungujú ako telesá  MsKS. V 

novembri sa začali hodiny baletu pre deti. Tanečná škola Dance Attack sa v MsKS predstavila 

v septembri, od vtedy sa začali už aj hodiny tanca. V poslednej tretine roka sa – popri 

dospelých – začalo v MsKS s ľudovým tancom, baletom a športovým tancom týždenne 

zaoberať spolu 100 detí a mladých. 

Rad partnerov a spoluorganizátorov MsKS sa rozšíril o občianske združenie In-Nova, do 

ktorého programu LiteraTúra, podporovanom Úradom vlády, sa zapojilo aj MsKS. 



Koncom roka bol - taktiež za podpory Úradu vlády - pre záujemcov pripravený vianočný 

jarmok okorenený hudobným festivalom s názvom Hudba - náš spoločný jazyk.  

MsKS sa bude snažiť aj ďalej rozširovať, spestrovať výber programov a činností, a dvíhať 

úroveň svojich služieb. 

 

C) Propagácia 

 

MsKS propagáciu svojich aktivít zabezpečovalo hlavne výrobou plagátov, pravidelným 

informovaním občanov pomocou mestského rozhlasu, aktualizáciou vlastnej sociálnej siete a 

aktívnou komunikáciou s médiami. V poslednej tretine roka inštitúcia zvyšovala svoje 

propagačné aktivity týkajúcich sa kultúrnych podujatí a ZUČ výrobou letákov, prípravou 

tlačových správ pre tlačové agentúry, prípravou článkov do Fiľakovských zvestí. E-mailom sa 

rozosielali pozvánky širokému okruhu záujemcov. Komunikácia s médiami prebiehala osobne 

i formou tlačových správ pripravovaných riaditeľom MsKS a rozosielaných širokému okruhu 

predstaviteľov printových a elektronických médií, i informačných portálov: radiofocus.hu, 

gomorilap.sk, parameter.sk, hirek.sk, televizio.sk. MsKS pravidelne spolupracovalo s 

tlačovými agentúrami a médiami: Kam do mesta, Rekus, Fiľakovské zvesti – Füleki Hírlap, 

Pátria Rádió, TV LocAll a TA SR. Informácie o aktivitách MsKS sa objavili aj v médiách: 

Novohradské noviny, Új Szó, Szabad Újság, Rádio Regina BB, Duna TV, Kossuth Rádió (HU), 

STV2 - vysielanie v maďarskej reči, RTVS Dvojka. MsKS posilnilo aj v aktivitách na poli 

„web2 marketingu“ - okruh virtuálnych "priateľov" inštitúcie na Facebooku dosiahol koncom 

roka 2015 približne 3200 osôb. Počet pozvánok rozoslaných e-mailom (direct mailing) za rok: 

1500, počet článkov publikovaných v tlači za rok: 31, príspevky v elektronických médiách (TV 

a rozhlas): 22, propagácia na internete: 71 príspevkov. 

MsKS každoročne vydáva Kalendár kultúrnych podujatí mesta Fiľakovo. 

Riaditeľ a jeden odborný zamestnanec inštitúcie sú členmi redakčnej rady Fiľakovských zvestí, 

riaditeľ je šéfredaktorom mesačníka. 

 

Sumarizácia v oblasti propagačnej činnosti. 

Zvyšovala sa propagačná činnosť inštitúcie aj čo sa týka počtu, foriem a metód propagačných 

materiálov a aktivít, aj okruhu mediálnych partnerov. V propagácii činnosti MsKS sa viac 

využíva IKT. 



Obnovili sa Fiľakovské zvesti, ktoré pripravujú pracovníci Mestského kultúrneho strediska, 

Mestského úradu a Hradného múzea vo Fiľakove. Mesačník sa rozšíril o dve strany v oboch 

jazykoch, rubriky sa stali prehľadnejšie, rozšírili sa o interview a  celé noviny sa obliekli do 

nového šatu. 

 

D) Granty a dotácie 

 

Zamestnanci MsKS v mene Mesta Fiľakovo podali celkom 6 projektov, z ktorých bolo 5 

úspešných. Celková suma získanej dotácie na podporu kultúrnej činnosti bola za rok 2015: 

9700,- €:   

1. "XXV. Palócke dni a oslavy mesta Fiľakovo" - grantový systém BB SK – schválená dotácia: 

2500,- €  

2. "XXV. Palócke dni" - grantový systém ÚV SK – schválená dotácia: 3000,- € 

3. "Hosťovanie Divadla Thália" - grantový systém ÚV SK – schválená dotácia: 1200,- € 

4. "III. Jesenný medzinárodný divadelný festival vo Fiľakove" - grantový systém ÚV SK – 

schválená dotácia: 2000,- € 

5. "Hudba: náš spoločný jazyk" - grantový systém ÚV SK – schválená dotácia: 1000,- € 

 

Sumarizácia v oblasti grantov a dotácií. 

Úspešnosť podaných žiadostí o granty v systéme BB SK a ÚV SR bola 83%-ná, čo sa týka 

počtu podaných projektov. 

Za účelom zefektívňovania činnosti a skvalitnenia služieb subjektov kultúrneho života by 

bolo potrebné vytvárať spoločné projekty. Javí sa ako nevyhnutné koordinovať činnosť a 

podávanie projektov viacerých organizácií a spolupracovať aj na väčších programoch, aby 

sa realizovali aj náročnejšie projekty inovatívneho charakteru. Najväčšou prekážkou 

vypracovania a realizovania takých projektov je nedostatočný počet humánnych zdrojov. 

 

 

 

 

Mgr Andrea Illés Kósik 

riaditeľ MsKS vo Fiľakove 

Vo Fiľakove 30.05.2016 


