Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo

Správa o činnosti MsKS v roku 2020

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, tá však
počas šiestich desaťročí od svojho odovzdania neprešla väčšou obnovou.

V roku 2018 mesto odštartovalo celkovú rekonštrukciu budovy, kvôli čomu MsKS fungovalo
v núdzovom režime až do polovice roku 2019. Jeho kancelárie boli dočasne presťahované do
budovy Podnikateľského inkubátora na Biskupickej ceste, jeho majetok bol uložený
v inštitúciách mesta, čím sa stalo usporiadanie vonkajších podujatí komplikovanejším. Plynulá
realizácia kultúrnych podujatí v obnovenej budove sa začala až v jesenných mesiacoch r. 2019
a do konca roka sa vrátila aj väčšina pôvodných nájomníkov a súborov. MsKS sa ale muselo
zaobísť bez divadelnej sály, ktorú čakala úplná rekonštrukcia divadelnej techniky:
modernizácia scénickej mechaniky, ozvučenia a osvetlenia. Divadelné predstavenia sa
uskutočnili na vonkajších priestranstvách v rámci rôznych festivalov alebo v spoločenskej sále
budovy MsKS.
Rok 2020 bol postihnutý pandémiou. Prevádzkovanie kultúrnych zariadení a organizovanie
kultúrnych podujatí bolo počas viacerých mesiacov zakázané. Pokles nastal aj vo financiách
získaných z rôznych grantových fondov, z prenájmu priestorov a predaja vstupeniek, znížili sa
aj mzdové prostriedky. Obnovená budova MsKS nemohla byť využitá kvôli pandemickým
opatreniam a zákazu usporadúvania hromadných podujatí. Počas obdobia „bez kultúry“ sa
začala rekonštrukcia scénickej techniky: obnova podlahy pódia a javiskovej mechaniky,
výmena starej ozvučovacej a osvetľovacej techniky za novú, modernejšiu a inštalácia techniky
na scénickú videoprojekciu.
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. 2020 bol 6,8 fyzických osôb. Počet zamestnancov
sa počas roka:

Obdobie

Odborná činnosť
Počet úväzkov

Hospodársko-správna činnosť

Počet fyzických

Počet úväzkov

osôb

Počet fyzických
osôb

Január

2,5

3

3

3

Február –

2,5

3

4

4

Október

3,5

4

4

4

November -

3,5

4

2

2

September

December

Ku dňu 31.12.2020 malo MsKS 6 zamestnancov na 5,5 úväzkov.
Od 1. februára 2020 bol počet zamestnancov rozšírený o jednu osobu na dobu určitú, na 9
mesiacov (do 31.10.2020) cez ÚPSVaR. Uchádzač bol prijatý v rámci projektu „Cesta na trh
práce 3“ ako pomocná pracovná sila. V októbri bola prijatá jedna uchádzačka na plný úväzok
na pozíciu kultúrna referentka, a mimo pracovného pomeru na dohodu o pracovnej činnosti boli
prijaté 2 osoby: dvaja kuriči (jeden od 01.11.2020 do 07.12.2020, druhý od 08.12.2020 do
31.12.2020).
Zamestnanci MsKS
k 31.12.2020
Počet zamestnancov
vykonávajúcich pracovnú
činnosť v pracovnom
pomere
Z toho počet zamestnancov
na plný pracovný úväzok
Zamestnanci
s vysokoškolským
vzdelaním
Zamestnanci
so stredoškolským
vzdelaním
Zamestnanci vykonávajúci
odbornú činnosť (bez
administratívy, ekonomiky
a prevádzky)

Spolu

Z toho ženy

6

5

5

5

2

1

4

4

4

3

Zamestnanci majú podľa svojich pracovných zmlúv pracovné pomery na celý alebo polovičný
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. 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.
V roku 2020 v súvislosti pandémie COVID-19 a jeho hospodárskymi následkami bol znížený
rozpočet MsKS. Po úprave rozpočtu bol znížený bežný transfer zriaďovateľa a znížili sa aj
vlastné príjmy MsKS (z prenájmu priestorov, z predaja vstupeniek). Z dôvodu zníženia príjmov
boli v prvom polroku dočasne znížené výdavky na mzdy: úväzok a plat zamestnancov bol
znížený na 80 % od v období apríl – jún.
Ochrana zverenej budovy
Opravy a údržba v r. 2020: 623,-€ (prečistenie kanalizačného odtoku, oprava elektrickej
inštalácie, oprava prietokového ohrievača a vodovodu v sociálnej miestnosti, oprava žalúzií a
nastavenie plastových okien).
Interiérové vybavenie MsKS v r. 2020: 1 396,-€ (prezentačné stojany, vysávač, PVC, kovové
radové vešiaky, drevené lavičky, odvlhčovače vzduchu).
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:
a) Príjmy z prenájmu (jedná sa o prenájom miestností budovy MsKS sídlom vo Fiľakove na
Námestí slobody 30). MsKS prenajíma svoje priestory jednorazovo, aj dlhodobo. Jednorazové
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). Kvôli pandemickej situácii a zákazu
usporadúvania kultúrnych a spoločenských podujatí MsKS nemohlo prenajímať svoje priestory

a dočasne boli zrušené aj niektoré dlhodobé nájmy, preto vlastné príjmy MsKS z prenájmu
priestorov sa výrazne znížili v roku 2020.
b) Príjem z reklamy. Kvôli pandemickej situácii MsKS v roku 2020 nemalo žiadne príjmy z
reklamy.
V roku 2020 boli príjmy z:
- prenájmu v celkovej výške: 5 987,- €
- z reklamy vo výške: 0,00 -€
Príjmy z prenájmu a z reklamy sú súčasťou rozpočtovaných príjmov.
Sumarizácia – rozvoj v oblasti personálneho zabezpečenia.
Odborná činnosť bola posilnená tým, že bol prijatý 1 zamestnanec na pozíciu kultúrneho
referenta.

B) Kultúrno-výchovná činnosť.
I. Kultúrne podujatia.
V roku 2020 bola aj kultúra značne postihnutá pandémiou. Podujatia sa mohli realizovať iba
počas 5-ich mesiacov namiesto 12-ich. Spomedzi plánovaných podujatí Mestského kultúrneho
strediska sa podarilo zrealizovať len nie celú tretinu. Po vypuknutí pandémie kultúrny život
zhruba od polovici júna do konca augusta za vrátil do normálu, avšak aj v tom čase len za
viacerých obmedzení, týkajúcich sa počtu divákov a rôznych ďalších opatrení. Z pohľadu
bilancie počtu divákov návštevnosť podujatí v porovnaní s predošlými rokmi klesla na 23
percent. Ďalšími priťažujúcimi okolnosťami boli zmeny termínov zazmluvnených vystúpení.
Poniektorí účinkujúci boli nútení ich odrieknuť z dôvodu časovej tiesne, iný zas kvôli povinnej
domácej karanténe. Väčšina našich podujatí bola realizovaná voľným vstupom, celkové výnosy
z predaja vstupeniek tak dosiahli len 9 percent oproti výťažkom za predošlé roky. Bilancia roka
za horeuvedených podmienok je nasledovná: uskutočnilo sa 4 väčších kultúrnych podujatí
(festivaly, slávnosti, oslavy), 10 menších, samostatných kultúrnych podujatí (6 offline a 4
online) a 2 spoločenské podujatia – spolu 16 jednorazových podujatí pre verejnosť, ktorých
organizovalo MsKS alebo bolo ich spoluorganizátorom. Jednorazových kultúrnych podujatí
MsKS sa v roku 2020 zúčastnilo spolu okolo 3 500 návštevníkov, online videozáznamy na

sociálnych sietiach a na platforme zdieľania video súborov videl ďalších 19 770 osôb
a vysielanie týchto online programov v regionálnych televíziách (TV LocAll, Regio TV) mohol
sledovať približne 8 000 ľudí.
V nasledujúcej časti správy nie sú uvedené všetky plánované podujatia na rok 2020, len tie,
ktoré sa uskutočnili, alebo ktoré sa neuskutočnili, ale už boli vo fáze realizovateľnosti, teda boli
finančne a/alebo organizačne zabezpečené, len kvôli pandemickým opatreniam ich nebolo
možné uskutočniť.

a) Väčšie kultúrne podujatia – festivaly, slávnosti, oslavy
Podujatia celomestského charakteru:
MAREC:
27.03.2020

MsKS
Mestský deň učiteľov – neuskutočnil sa

JÚN:
06.06.2020

Mestský park
V. Mestský deň detí – neuskutočnil sa
OKTÓBER:
09.10.2020

MsKS

Blahoželanie seniorom – neuskutočnilo sa
Festivaly regionálneho charakteru:
APRÍL:
13.04.2020
Hradný areál
XV. Palócka Veľká noc na Fiľakovskom hrade – podujatie sa
neuskutočnilo, ale projekt sa realizoval vo forme iného podujatia pod názvom
Palócky Folk Fest v rámci Kultúrnych dní. Termín: 14.08.2020. Miesto:
Hradný areál
JÚL:
02.–04.07.202
Nádvorie MVM
V. UDVart – kultúrno-hudobný festival – neuskutočnil sa
AUGUST:
13.–16.08.2020

Hradný areál

Kultúrne dni
Pandémia koronavírusu a jej následky neumožnili zrealizovať plánovaný 30.
ročník Palóckych dni a Dní mesta Fiľakovo, a tak ich hodné oslávenie sa
presúvalo na rok 2021. V pôvodnom augustovom termíne sa uskutočnili
podujatia v skromnejších podmienkach pod názvom Kultúrne dni. Veľké
koncerty sa kvôli obmedzenému počtu návštevníkov neuskutočnili. V pestrej

programovej ponuke festivalu sa nachádzali folklórne vystúpenia domácich i
zahraničných súborov, menšie večerné koncerty hudobných kapiel a sólistov,
divadelné predstavenia a iné atrakcie pre deti, ako aj tradičné operetné
predstavenie.
13.08.2020

Hradný areál

VI. Spoznajte nás!
Kultúrny (hudobno-tanečný) program rómskych talentov sa tradične realizuje v
rámci Palóckych dní a Dní mesta Fiľakovo, v roku 2020 sa uskutočnil ako prvý
programový blok Kultúrnych dní. Súčasťou festivalu je vyhlásenie laureátov
výtvarnej súťaže pre miestne základné školy, umeleckú školu a špeciálnu
základnú školu a pre deti navštevujúce komunitné centrum a otvorenie výstavy
súťažných prác. Kvôli pandemickej situácii a online výučby sa v roku 2020 táto
výtvarná súťaž neuskutočnila. V kultúrnom programe každý rok vystúpia miestne
talenty rómskej komunity, ako aj pozvaní hostia z domu či zo zahraničia. V tomto
roku dostali možnosť prezentovať sa na pódiu hradného areálu nasledujúce
miestne talenty: sólista klasickej hudby, hudobná kapela a tanečná skupina. Na
záverečnom koncertje vystúpil známy spevák zo Slovenska.
14.08.2020

Hradný areál

Palócky Folk Fest
Kvôli zákazu usporiadania kultúrnych podujatí sa tradičný festival Palócka
Veľká noc na Fiľakovskom hrade neuskutočnil. Plánované podujatie zamerané
na folklór a ľudové umenie bolo posunuté a realizované pod názvom Palócky
Folk Fest v augustovom termíne v rámci Kultúrnych dní. Program festivalu sa
skladal zo scénického programu miestnych – slovenských a maďarských –
folklórnych súborov a ich sprevádzajúcich hudobných skupín, z celovečerného
predstavenia hosťujúceho profesionálneho folklórneho súboru zo zahraničia a z
koncertu hudobnej žánre world music známej hudobnej kapely a speváčky.
Sprievodné aktivity vo forme remeselníckych dielní boli zamerané na ľudovú
tvorivosť.
DECEMBER:
11.12.2020
Tržnica
V. Hudba: náš spoločný jazyk – hudobný festival a vianočný jarmok sa
neuskutočnil

Celoslovenský festival:
MÁJ:
29.–31.05.2020

MsKS, Námestie slobody

Celoštátny festival detských folkórnych súborov – posunul sa
NOVEMBER:
20.–22.11.2020

MsKS

Celoštátny festival detských folkórnych súborov – neuskutočnil sa

Medzinárodné festivaly:
MAREC – DECEMBER:

VII. Medzinárodný divadelný festival – neuskutočnil sa
JÚL:
11.07.2020

Mestský park

Lesná hudba
Počas jedného dňa začiatkom júla sa atmosféra v mestskom parku naplní hudbou. Pod
korunami stromov mestského parku zaznejú melódie ľudovej a vážnej hudby. Podujatie
pod názvom „Lesná hudba“ má dlhoročné tradície v Maďarsku v okolí Mátry a v rámci
cezhraničnej spolupráce sa realizuje aj vo Fiľakove. Podujatie spája umelecké klasické
a ľudové hodnoty s potrebou ochrany prírody. Multikultúrne série programov zahŕňajú
rôzne formy umenia, ktoré poukazujú na význam ochrany životného prostredia, aj preto
sa v zostave programov objavujú typické programové prvky, od vážnych koncertov až
po predstavenia rôznej ľudovej hudby, prednášky, prechádzky lesom, či prírodou s
odborným sprievodcom, programy a hry pre deti, ukážky a ochutnávky miestnych
gastronomických špecialít a podobne. Podujatie vo Fiľakove sa realizuje v každom
párnom roku.

b) Menšie, samostatné podujatia v oblasti divadla, folklóru, spevu, hudby,
tanca a výtvarného umenia
Divadlo:
JANUÁR:
24.01.2020
Spoločenská sála MsKS
Deň maďarskej kultúry
MAREC:
04.03.2020
MsKS
Divadlo Józsefa Kármána: Dalszínház-múzeum (Múzeum hudobného
divadla)
20.03.2020
MsKS
Divadlo Csavar Színház: Asszooony!!! – neuskutočnilo sa
21.03.2020
MsKS
Divadlo Thália: Légy jó mindhalálig (Buď dobrý až do smrti) –
neuskutočnilo sa
24.03.2020
MsKS
Divadlo Kumšt Teatro: Chlieb s maslom - posunulo sa
29.03.2020
MsKS
Divadlo Csavar Színház: Jelenetek egy házasságból (Scény z manželského
života) - neuskutočnilo sa
APRÍL:
27.04.2020
ZŠ Koháriho
Vekker Műhely: DeVan! - neuskutočnilo sa
27.04.2020
Gymnázium
Vekker Műhely: Varieté X - neuskutočnilo sa
SEPTEMBER:
26.09.2020
MsKS

Divadlo Jókaiho: Kabaré (Kabaret) - neuskutočnilo sa
30.09.2020
MsKS
Divadelné centrum: Anglicko-slovenské predstavenie pre ZŠ a
Gymnázium - neuskutočnilo sa
OKTÓBER:
17.10.2020
MsKS
Divadlo Kumšt Teatro: Chlieb s maslom – neuskutočnilo sa
Folklór:
FEBRUÁR:
29.02.2020
MsKS
Celovečerný program FS Rakonca a jeho hostí
APRÍL:
14.04.2020
Facebook stránka MsKS
Od Vianoc do Turíc o Ježišovi – online vystúpenie speváckych skupín
Foncsik a Galáris
NOVEMBER:
07.11.2020
MsKS
Festival Fonográf: Koncert ĽH Muzsikás – neuskutočnil sa
21.11.2020
MsKS
Rakonca má 25 rokov – podujatie sa neuskutočnilo
DECEMBER:
05.12.2020
MsKS
Dom tanca s Rakoncou v rámci podujatia Radujme sa! – neuskutočnil sa
14.12.2020 Facebook stránka MsKS / youtube
Ľudová hudba z regiónu Szatmár – Ukážka z hudby File Banda (online)
18., 23., 25., 27.12.2020
Facebook stránka MsKS
Vianočný darček Speváckej skupiny Foncsik (online)
25.12.2020 Facebook stránka MsKS / youtube
Ľudová hudba z regiónu Szilágyság – Ukážka z hudby File Banda (online)
Spev:
JÚN:
27.06.2020
Rímskokatolícky kostol
XI. ročník stretnutia speváckych zborov „Na krídlach medzinárodných
melódií“ – podujatie sa posunulo
SEPTEMBER:
19.09.2020
Rímskokatolícky kostol
XI. ročník stretnutia speváckych zborov „Na krídlach medzinárodných
melódií“ – podujatie sa posunulo
OKTÓBER:
03.10.2020
MsKS
Oslavy 100. výročia založenia mužského speváckeho zboru vo Fiľakove –
podujatie sa posunulo
NOVEMBER:
14.11.200
Rímskokatolícky kostol
XI. ročník stretnutia speváckych zborov „Na krídlach medzinárodných
melódií“ – podujatie sa neuskutočnilo
28.11.2020
MsKS

Oslavy 100. výročia založenia mužského speváckeho zboru vo Fiľakove –
podujatie sa neuskutočnilo
DECEMBER:
17.12.2020
MsKS
XV. Vianočný koncert (Ženský spevácky zbor Melódia) - podujatie sa offline
neuskutočnilo
Hudba:
JANUÁR:
27.01.2020
MsKS
Pamätný deň holokaustu (klavírny koncert) – vlastná klavírna tvorba
Miroslava Ráca venovaná obetiam holokaustu
FEBRUÁR:
14.02.2020
MsKS
Hudobné ročné obdobia – Zimný koncert klasickej hudby
MÁJ:
13.05.2020
MsKS
Koncert ZUŠ – MAI Fiľakovo: neuskutočnil sa
30.05.2019
ZUŠ
Hudobné ročné obdobia – Jarný koncert klasickej hudby: neuskutočnil sa
JÚN:
21.06.2018
Nám. slobody
Koncert pre všetkých – koncert ZUŠ-MAI: neuskutočnil sa
OKTÓBER:
02.10.2020
Hudobné ročné obdobia – Jesenný koncert klasickej hudby: neuskutočnil sa
DECEMBER:
15.12.2019
MsKS
Vianočný koncert ZUŠ pre ZŠ s VJS - neuskutočnil sa
15.12.2019
MsKS
Vianočný koncert ZUŠ pre ZŠ s VJM - neuskutočnil sa
15.12.2019
MsKS
Vianočný koncert ZUŠ pre verejnosť - neuskutočnil sa
24.–30.12.
Facebook stránka MsKS, TV LocAll, Regio TV / youtube
Hudobné ročné obdobia – Vianočný online koncert klasickej hudby
(Záznam zo dňa 30.11.2020)

c) Kultúrno-spoločenské podujatia
JANUÁR:
18.01.2020
Spoločenská sála MsKS
Ples mesta Fiľakovo
MAREC:
15.03.2020
Oslavy výročia revolúcie 1848 – podujatie s neuskutočnilo

JÚN:
16.06.2020
MsKS
Živé dedičstvo novohradu – krst knihy
OKTÓBER:
05.10.2019
MsKS
Celoslovenský festival zhudobnených veršov – podujatie s neuskutočnilo
06.10.2019
Nám. padlých hrdinov
Spomienka na aradských martýrov – podujatie s neuskutočnilo

Počet
kultúrnych
podujatí
Kultúrne
podujatia
organizované
inštitúciou
Počet návštevníkov
Spoluorganizátorstvo
a
spolupráca
na
príprave
podujatí
externých
organizátorov
Počet návštevníkov
Počet
kultúrnych
a spoločenských
podujatí spolu
Počet
návštevníkov
spolu
Počet
osôb,
ktoré
sledovali
online
podujatia

2015

2016

2017

2018

2019

2020

15

22

15

14

15

10

6 293

14 401

11 459

9 729

10 672

3 062

25

17

20

12

19

6

5 660

3 916

4 565

2 660

2 465

400

40

39

35

26

34

16

11 953

18 317

16 024

12 389

13 137

3 462
27 770

a) Kultúrne podujatia organizované inštitúciou
Festival medzinárodného charakteru:
1. Lesná hudba
Festival regionálneho charakteru:
2. Kultúrne dni
3. Spoznajte nás!
4. Palócky Folk Fest
Menšie, samostatné podujatia v oblasti divadla, folklóru, spevu, hudby a tanca:
5. Pamätný deň holokaustu (klavírny koncert)
6. Hudobné ročné obdobia – Zimný koncert klasickej hudby

7. Celovečerný program FS Rakonca a jeho hostí
8. Divadlo Józsefa Kármána: Dalszínház-múzeum (Múzeum hudobného
divadla)
9. Vianočný darček Speváckej skupiny Foncsik (online)
10. Hudobné ročné obdobia – Vianočný online koncert klasickej hudby
b) Spoluorganizátorstvo a spolupráca na príprave podujatí externých organizátorov
Kultúrne podujatia:
11. Deň maďarskej kultúry (Csemadok ZO Fiľakovo, Csemadok – OV Novohrad)
12. Od Vianoc do Turíc o Ježišovi – online vystúpenie speváckych skupín
Foncsik a Galáris
13. Ukážka z hudby File Banda – Szatmár (online)
14. Ukážka z hudby File Banda – Szilágyság (online)
Spoločenské podujatia:
15. Ples mesta Fiľakovo (Mesto Fiľakovo)
16. Živé dedičstvo novohradu – krst knihy (Mesto Fiľakovo)
Online prezentácie a videozáznamy:
APRÍL:
11.04.2020
Facebook stránka MsKS
Palócka Veľká noc na Fiľakovskom hrade v roku 2019 – Ukážka
z predošlého ročníka (online)
MÁJ:
13.05.2020
Facebook stránka MsKS
Hudobné ročné obdobia – Ukážka z predošlého ročníka (online)
JÚN:
01.06.2020
Facebook stránka MsKS
Mestský deň detí - Ukážka z predošlého ročníka (online)
DECEMBER:
23.–27.12.2020

Facebook stránka Ženského speváckeho zboru Melódia /
youtube
Videozáznam z predošlých Vianočných koncertov – Ženský spevácky zbor
Melódia (online)

MsKS úzko spolupracovalo s viacerými partnermi: s mestskými inštitúciami a mimovládnymi
organizáciami pôsobiacimi v meste, ako aj s inými inštitúciami a organizáciami.

Subjekt

Počet spoločných podujatí

Mesto Fiľakovo

3

Verejnoprospešné služby Fiľakovo

2

Hradné múzeum vo Fiľakove

2

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Fiľakovo

1

Miestna občianska poriadková hliadka Fiľakovo

1

Komunitné centrum vo Fiľakove

1

File Banda – Sieť domu tradícií Slovensko

1

DFS Jánošík

1

ZO Csemadok Fiľakovo

1

Rímskokatolícka farnosť Fiľakovo

1

Spoločnosť Rakonca

1

Gymnázium – Gimnázium Fiľakovo

1

Novohrad–Nógrád Geopark

1

FTC Fiľakovo

1

FS Jánošík

1

OZ Pro Kultúra

1

OZ Pivničný rad

1

TV LocAll

1

Regio TV

1

Ďalší partneri: Oblastný výbor Csemadok Novohrad – Lučenec, Obec Šiatorská Bukovinka,
Muzsikál az Erdő Alapítvány.

II. ZUČ a iné voľnočasové aktivity.
Predmetom činnosti kultúrneho strediska je aj uspokojenie kultúrnych záujmov a tvorivých
kultúrnych aktivít občanov, preto inštitúcia ponúka možnosti záujmovej umeleckej činnosti,
krúžkovej a klubovej činnosti a rôzne aktivity neformálneho vzdelávania.

Kvôli pandemickým opatreniam umelecké súbory MsKS boli odkázané na nútené prestávky a
sporadickú činnosť.
Aktivity pravidelnej činnosti MsKS v roku 2020 navštevovalo 244 záujemcov.
a) Pravidelná činnosť zabezpečená inštitúciou.
MsKS v roku 2020 zabezpečilo podmienky pre nácviky, prípravu a prezentáciu vlastných
umeleckých produkcií štyrom umeleckým telesám: DFS Malá Rakonca, FS Rakonca,
Bábkové divadlo MeseFigurák a Spevácka skupina Foncsik.
Folklórne súbory Rakonca a Malá Rakonca sa každoročne predstavia svojou vlastnou
umeleckou produkciou v mesiaci november (Celovečerný program FS Rakonca a jeho hostí),
v roku 2019 sa však kvôli rekonštrukcii javiska v divadelnej sále MsKS svoj program nemohli
uskutočniť, preto presunuté podujatie z minulého roka sa realizovalo vo februári 2020.
Folklórne súbory mali naplánovaný svoj ďalší program aj na november 2020, keďže tento rok
mali oslavovať 25. výročie založenia FS Rakonca. Jubilejný program sa kvôli pandemickej
situácii už nemohol uskutočniť. V roku 2020 sa horeuvedené súbory nemohli zúčastniť ani
súťažiach. Malá Rakonca mala vo Fiľakove 2 vystúpenia s premiérou jednej vlasnej umeleckej
produkcie. Rakonca mala 2 vystúpenia vo Fiľakove a trikrát prezentovala naše mesto v iných
mestách Slovenska. FS Rakonca mal v roku 2020 jednu premiéru vlastnej umeleckej produkcie
a jednu celoslovenskú online prezentáciu na Stretnutí tanečného folklóru. Pred pandémiou FS
Rakonca ešte stihol realizovať jedno väčšie sústredenie, DFS Malá Rakonca sústredenie už
nemal. Počas pandémie súbory realizovali svoje nácviky podľa situácie a za dodržiavania
pandemických opatrení: mali skupinové nácviky do 6 osôb alebo online formou. Obdobie
zákazu stretnutia využívali na úpravu svojich skladových priestorov v budove MsKS,
presťahovali krojárne súborov, uskutočnili inventarizáciu krojov, vytvorili fb stránku, zapojili
sa do kampane Tanečného fóra ohľadne sčítania obyvateľov. Počet členov FS Rakonca: 28,
počet členov DFS Malá Rakonca: 32.
Bábkové divadlo MeseFigurák bolo založené koncom roka 2016. Súbor pôsobí pod záštitou
MsKS a ZO Csemadoku. Členovia MeseFigurák majú v repertoári rôzne interaktívne
rozprávkové hry, ktoré prednášajú v prvom rade škôlkarom a žiakom I. stupňa ZŠ. V roku 2020
mali 7 vystúpení na 5-ich rôznych podujatiach a onlie na svojej fb stránke: z toho 2-krát na 2och podujatiach MsKS (Lesná hudba, Kultúrne dni), ostatné predstavenia vo Fiľakove a
v ďalších obciach a mestách: Šahy, Buda (Maďarsko), okrem toho boli počas karantény aktívni
aj na fb. Počet členov: 2. Na činnosť bábkového divadla MeseFigurák MsKS v roku 2020
získalo finančnú podporu z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Spevácka skupina Foncsik vznikla koncom roku 2017, funguje pod záštitou MsKS. Členkami
skupiny sú žiačky miestnej základnej školy a gymnázia, ktoré vykonávajú pravidelnú činnosť
pod vedením umeleckej vedúcej skupiny. Ich hlavnú činnosť predstavuje spracovávanie
ľudových piesní nášho regiónu, pokračovanie ľudovej tradície prostredníctvom ľudových
piesní a ich autentické prezentovanie na javisku. V prvom roku ich pôsobenia mali dve kytice
ľudových piesní (piesne z Poiplia a z Podzoboria), v roku 2019 pripravili tri (piesne z Gemera,
turíčne a vianočné piesne) a v roku 2020 ďalšie dve (piesne z Bidoviec a z Medzibodrožia) V
roku 2020 mali 7 vystúpení: 3 na podujatiach MsKS (Oslavy MDŽ, Krst knihy „Živé dedičstvo
Novohradu”, Lesná hudba) a ďalšie vo Fiľakove a v Komárne, okrem toho boli počas karantény
aktívni aj na fb. Na činnosť speváckej skupiny Foncsik MsKS v roku 2020 získalo finančnú

podporu z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a z Fondu na podporu umenia
v rámci projektu Folklór – Duša Slovenska.
V súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením Mesta Fiľakovo č. 6/2019 a na základe
prejaveného záujmu o zaradenie do zoznamu kultúrnych súborov pôsobiacich s podporou
mesta bol štvrtýkrát schválený zoznam kultúrnych súborov mestským zastupiteľstvom. Zoznam
kultúrnych telies (platný od 1.1. 2020) bol nasledovný: Ženský spevácky zbor Melódia, Mužský
spevácky zbor Pro Kultúra, Divadelný súbor Zsákszínház, Folklórny súbor Jánošík, Detský
folklórny súbor Jánošík, Folklórny súbor Rakonca, Detský folklórny súbor Malá Rakonca
a ľudová hudba File Banda. MsKS zabezpečovalo kultúrnym súborom náhradné miestnosti pre
nácviky v mestských inštitúciách, vystúpenia, možnosť prezentácie vlastných umeleckých
produkcií. Dotácie boli poskytnuté súborom prostredníctvom rozpočtu MsKS.
b) Neformálne vzdelávanie, klubová činnosť a voľnočasové aktivity.
Kvôli pandemickým opatreniam sa v roku 2020 väčšina aktivít neformálneho vzdelávania,
klubovej činnosti ani iných voľnočasových aktivít neuskutočnila.
V rámci svojich pravidelných činností MsKS nemohlo usporiadať sériu literárnych podujatí
pod názvom LiteraTúra, realizovalo sa len jedno podujatie (prezentácia knihy). Netradičné
hodiny literatúry na školách nebolo možné realizovať, ani plánované literárne podujatia v rámci
festivalu UDVart, ktorý bol tiež zrušený. Nová klubová činnosť UDVArt Klub odštartovaná
v roku 2019 bola v roku 2020 prerušená.
Aktivity Umeleckej dielne FOLT sa nerealizovali, keďže činnosť umeleckej dielne vo forme
workshopov sa viaže na festival UDVart a na netradičné hodiny žiakov a študentov ZŠ
a gymnázia.

Šachové krúžky kvôli pandemickým opatreniam boli odkázané na nútené prestávky a
sporadickú činnosť.
Sumarizácia – rozvoj v kultúrno-výchovnej oblasti.
Kultúrne stredisko v roku 2020 malo v pláne pokračovať v realizovaní svojej štruktúry
programov, ktoré vytvorilo ešte v roku 2016, ako aj vo svojej záujmovej umeleckej činnosti
a voľnočasových aktivitách. Pandémia ale prepísala všetky plány týkajúce sa kultúrnej
činnosti MsKS.
Napriek tomu, že vo väčšine roka bola zakázaná organizácia hromadných podujatí,
v predpandemickom obobí a počas uvoľňovania opatrení sa uskutočnili také väčšie podujatia
ako Ples mesta Fiľakovo, Lesná hudba, Kultúrne dni, Spoznajte nás! a Palócky Folk Fest.
MsKS bolo zaregistrované aj do zoznamu kultúrnych inštitúcií prijímajúcich kultúrne
poukazy, aby mohlo organizovať divadelné predstavenia pre žiakov, ale kvôli zákazu
kultúrnych podujatí zmluva s Ministerstvom kultúry SR na prijímanie kultúrnych poukazov
bola zrušená.
Štvrtýkrát bol schválený zoznam kultúrnych súborov pôsobiacich s podporou mesta, ktoré
svoje dotácie získali prostredníctvom rozpočtu MsKS. Počet súborov sa v tomto roku rozšíril
zo 7 na 8 (2 spevácke zbory, 4 folklórne súbory, 1 divadelný súbor a 1 ľudová hudba).
Podľa možností a za dodržiavania platných hygienických opatrení vo svojej činnosti
pokračovali súbory ľudového tanca, ľudová hudba a spevácka skupina (počet členov
v súboroch a skupinách spolu je 139).
Počet návštevníkov VŠETKÝCH kultúrnych podujatí a aktivít, ktorých bolo organizátorom
alebo spoluorganizátorom MsKS v roku 2020 dosiahol len 3 700.

C) Propagácia
MsKS propagáciu svojich aktivít zabezpečovalo hlavne výrobou plagátov, pozvánok a letákov,
inzerciami v tlačených médiách, pravidelným informovaním občanov pomocou mestského
rozhlasu, prostredníctvom vlastnej sociálnej siete, aktívnou komunikáciou s médiami,
prípravou tlačových správ pre tlačové agentúry, širokému okruhu predstaviteľov printových a
elektronických médií i informačných portálov (TA SR, Fiľakovské zvesti – Füleki Hírlap, Kam
do mesta, Rekus, Rádio Pátria, Rádio Regina Stred, TV LocAll, filakovo.sk, atempo.sk,

gomorilap.sk, parameter.sk, hirek.sk, televizio.sk, infonograd.hu, rimava.sk, felvidek.ma,
bumm.sk,

teraz.sk,

korkep.sk,

ajdnes.sk,

gemerland.sk,

sobotnik.sk,

civilek.hu,

pannonhirnok.com, ma7.sk, lucenec.dnes24.sk, programturizmus.hu, mynovohrad.sme.sk,
muzsa.sk, kulturalisoroksegnograd.hu, obce.tasr.sk atď.).
Informácie o aktivitách MsKS sa objavili aj v médiách: MY Novohrad, Új Szó, Rádio Regina
Stred, Rádió 1(HU), Kossuth Rádió (HU), RTVS. E-mailom sa rozosielali pozvánky
(newsletter) širokému okruhu záujemcov. MsKS posilnilo aj v aktivitách na poli „web2
marketingu“ – okruh virtuálnych „fanúšikov” inštitúcie na Facebooku v roku 2020 dosiahol
1 261 osôb (v roku 2016: 500, 2017: 835, 2018: 1 030, 2019: 1 203).
Ostatné kvantitatívne ukazovatele propagačnej činnosti svedčia o výraznom poklese, nakoľko
sa kvôli pandemickej situácii realizovalo menej podujatí.
Rok

2015

2016 2017

2018 2019 2020

Počet článkov publikovaných v tlači

31

94

93

110

118

59

Príspevky v elektronických médiách (tv 22

45

74

65

66

30

313

318

259

320

112

a rozhlas)
Príspevky na informačných portáloch, 71
web stránkach
MsKS má vlastnú webovú stránku spolu so službou on-line predaj vstupeniek na jednotlivé
podujatia. Okrem permanentnej internetovej stránky je vytvorená aj samostatná web stránka
festivalu UDVart, ktorý má svoju stránku aj na Facebooku.
MsKS každoročne vydáva Kalendár kultúrnych podujatí mesta Fiľakovo.
Riaditeľka inštitúcie je členkou redakčnej rady Fiľakovských zvestí a je zástupkyňou
šéfredaktorky. Zamestnanci MsKS vykonávajú úpravu a preklad textov. V roku 2020 z dôvodu
pandemickej situácie bol počet strán Fiľakovských zvestí – Füleki Hírlap znížený zo 16 na 8
vo vydaniach č. 4. apríl – č. 8. august (5 mesiacov).
Sumarizácia v oblasti propagačnej činnosti.
Kvôli pandemickej situácii počet aktivít MsKS sa znížil o dve tretiniy, ale jeho propagačná
aktivita len o polovicu. Kultúne stredisko sa snažilo o informovanie verejnosti nie len
v súvislosti jednotlivých podujatí, ale aj čo sa týkalo dopadu pandémie na jeho činnosť. MsKS
sa usilovalo o priebežné oboznámenie verejnosti o aktuálnych zmenách týkajúcich sa
realizácie jednotlivých podujatí.

D) Granty a dotácie
Zamestnanci MsKS podali celkom 15 projektov, z ktorých bolo 12 úspešných. Celková suma
získanej dotácie na podporu kultúrnej činnosti bola za rok 2020: 53 712,00 €, ale kvôli
pandemicekj situácii boli použité dotácie len v hodnote 15 160,00 €. Pridelená suma od BBSK
v hodnote 3 500,00 € bola zrušená samosprávnym krajom, 4 projekty sa nemohli uskutočniť,
preto dotácie boli vrátené do Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v celkovej
hodnote 10 760,00 €, dotácia Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, Fond malých
projektov v hodnote 22 792,81 € bola posunutá na rok 2021, časť dotácií dvoch projektov boli
vrátené do Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v celkovej hodnote 665,00 €, časť
dotácie z Fondu na podporu umenia bola posunutá na rok 2021 v hodnote 1 500,00 €. Veľkosť
ZÍSKANÝCH nenávratných finančných príspevkov v roku 2020 už bola viac ako päťnásobkom
sumy dotácií roku 2015, ale kvôli pandemickým opatreniam bolo reálne POUŽITÉ iba ich 28
%, čím MsKS upadlo približne na úroveň roku 2016.
Rok
Celková suma
nenávratného
finančného
príspevku

2015

9 700,- €

Nárast
oproti predchádzajúcemu roku

2016

2017

2018

2019

13 600,- €

24 100,- €

25 170,- €

38 869,- €

+ 29 %

+ 77 %

+4%

+ 54 %

2020
Pridelená:
53 712,Použitá:
15 160,Pridelená:
+ 38 %
Použitá:
- 61 %

Sumarizácia v oblasti grantov a dotácií.
Sumu získanej dotácie na podporu kultúrnej činnosti sa Mestskému kultúrnemu stredisku
podarilo z roka na rok zvýšiť, až zviacnásobiť. Pandemická situácia spôsobila značný pokles
použitých nenávratných finančných prostriedkov oproti predošlým rokom.

Mgr. Andrea Illés Kósik
Vo Fiľakove 28. 05. 2021

riaditeľka MsKS vo Fiľakove

