
Mestské kultúrne stredisko 
Námestie slobody 30 

986 01 Fiľakovo 

 

Správa o činnosti MsKS v roku 2016 

 

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. 2016 bolo 7,7 fyzických osôb. Najvyšší evidenčný 

počet zamestnancov bolo 8 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 - júl 3 3 5 5 

August - 

september 

3 3 4 4 

Október - 

december 

3 3 3 3 

 

Počas roka 2016 nastalo viac zmien v organizačnej štruktúre zamestnacov. Ku dňu 31.12.2015 

MsKS malo 6 zamestnancov, jeden z nich bol prijatý v rámci projektu „Šanca na zamestnanie” 

ako pomocná pracovná sila. Od 1. januára 2016 bol počet zamestnancov rozšírený o 2 fyzické 

osoby: cez ÚPSVaR boli prijatí ďalší uchádzači o prácu v rámci projektu „Šanca na 

zamestnanie” – jedna upratovačka a jedna administratívna pracovníčka. V období január – júl 

teda malo MsKS 8 zamestnancov. Jednému z troch zamestnancov prijatých v rámci projektu 

„Šanca na zamestnanie” sa pracovný pomer končil 31. júlom 2016, ďalším dvom 30. 

septembrom 2016. V období august – september počet zamestnancov klesal na 7. Koncom 

septembra 2017 sa končil projekt ÚPSVaR a tým počet zamestnancov klesal o dve osoby, teda 

na 5, ale od 1. októbra 2017 jeden z bývalých uchádzačov o prácu v rámci projektu „Šanca na 

zamestnanie” bol prijatý do trvalého pracovného pomeru na dobu neurčitú. Ku dňu 31.12.2016 

malo MsKS 6 zamestnancov. 

V priebehu roka boli prijatí mimo pracovného pomeru na dohodu o vykonaní práce 4 osoby: 

jedna účtovníčka na 12 mesiacov, traja organizátori kultúrnych podujatí na 6 mesiacov (od júla 

do decembra). 

 



Zamestnanci MsKS 

k 31.12.2016 

Spolu Z toho ženy 

Počet zamestnancov 

vykonávajúcich pracovnú 

činnosť v pracovnom 

pomere 

6 3 

Z toho počet zamestnancov 

na plný pracovný úväzok 
6 3 

 

Zamestnanci 

s vysokoškolským 

vzdelaním 

3 1 

Zamestnanci 

so stredoškolským 

vzdelaním 

3 1 

 

Zamestnanci vykonávajúci 

odbornú činnosť (bez 

administratívy, ekonomiky 

a prevádzky) 

3 1 

 

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. 

 

Ochrana zverenej budovy 

Rekonštrukčné práce v r. 2016:  

Oprava osvetlenia na II. poschodí za 96,- € (dodávateľ: Kováč Zoltán, Fiľakovo, č.fa.:2016/4) 

Odstránenie poruchy úniku plynu reg.skrini pre plyn za 165,60 € (dodávateľ: Štefan Dóža – 

RÚR GAS, č. fa: 2016/53)  

Prečistenie kanalizačného odtoku A - MOLE s.r.o., 212,-€ č. fa: 2016/100  

       202,-€ č. VPD: 2016/74 

       110,-€ č. fa: 2016/179 

Rekonštrukcia miestnosti č. 210 na II. poschodí,  618,16 €,  č. VPD: 2016/148 



Rekonštrukcia miestnosti č. 208, na II. poschodí – stolárska práca 440,-€ (dodávateľ: Mezeiová 

Lýdia, Fiľakovo, č. fa: 2016/151) 

-  montáž zrkadla 340,-€ (dodávateľ: Róbert Daraboš, Fiľakovo, č. fa: 2016/35) 

 

Výmena hlavného rozvádzača: 7596,- € č. fa: 2016/76 

+  malý rozvádzač                      682,80 € č. fa: 2016/88 

+ elektroizolačná podlahovina     79,20 € č. fa: 2016/105 

+ protipožiarne dvere      179,05 € č. fa: 2016/106 

Prehliadka vonkajšej tlakovej nádoby 23,11 € (dodávateľ: František Rell, Poltár, č. fa: 

2016/101) 

Skúška PZ a rozvodu gamatiek 124,96 € (dodávateľ: Igor Račko, Poltár, č. fa: 2016/104) 

Prehliadka PZ a rozvodu v reg. skrinke 45,- € (dodávateľ: Igor Račko, Poltár, č. fa: 2016/107 

Prečistenie gamatiek 40,-€ (dodávateľ: Igor Račko, Poltár, č. fa: 2016/180) 

Odborná skúška plynových zariadení 220,80 € ( dodávateľ: KOVIL s.r.o., č. fa: 2016/191) 

Kontrola has. prístrojov 154,44 € (dodávateľ: Novhas, Mýtna, č. fa: 2016/208) 

 

Technické vybavenie a rozšírenie drobného hmotného majetku MsKS v r. 2016:  

Boli zakúpené:  

tlačiareň Konica Minolta Bishup 185 v cene  317,05 € 

adaptér k tlačiarni 75,49 € 

čítačka čiarových kódov 54,80 € 

televízor GoGen 279,- € 

softwér URBIS 220,- € 

kuchynská vybavenosť (900 ks pohárov) 636,- € 

 

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 tanečných skupín (Tanečná škola Mona Deja-vu, Tanečná škola 

Dance Attack) a hudobných skupín (The Angels, Musí byť). 

V r. 2016 boli príjmy z prenájmu v celkovej výške: 18 181,00 Eur. 

Príjmy z prenájmu v 2016 boli súčasťou rozpočtovaných príjmov. 

 

Sumarizácia – rozvoj v oblasti personálneho zabezpečenia. 

Počet pôvodných 5 zamestnancov sa v roku 2016 zvýšil o 3, ktorí mali pracovný pomer na 

dobu určitú v rámci projektu „Šanca na zamestnanie”. Po skončení projektu bol s jedným z 

nich uzavretý pracovný pomer na dobu neurčitú, čím bol posilnený ekonomický smer 

s pracovnou činnosťou pokladníčky a admnistratívnej pracovnej sily. Práca účtovníčky bola 

vykonaná na dohodu. 

Počet zamestnancov vykonávajúcich odbornú činnosť (kultúrno-výchovná oblasť) sa 

nezvýšil. Odborná činnosť bola posilnená čiastočne tým, že boli uzavreté 3 dohody 

o vykonaní práce. So zvýšením počtu kultúrnych aktivít by bolo potrebné zvýšiť aj počet 

odborných zamestnancov v oblasti kultúrno-výchovnej činnosti. 

 

 

B) Kultúrno-výchovná činnosť. 

 

I. Kultúrne podujatia. 

V roku 2016 sa v MsKS uskutočnilo 14 väčších kultúrnych podujatí (festivaly, slávnosti, 

oslavy) a 25 menších, samostatných podujatí – spolu 39 jednorázových podujatí pre verejnosť, 

ktorých organizovalo MsKS alebo bolo ich spoluorganizátorom. (Nepočítajú sa kultúrno-

spoločenské podujatia, pri ktorých boli priestory MsKS iba prenajímané iným organizátorom.) 

Jednorázových kultúrnych podujatí MsKS sa v roku 2016 zúčastnilo spolu 18 000 

návštevníkov. 

a) Väčšie kultúrne podujatia – festivaly, slávnosti, oslavy 

Podujatia celomestského charakteru: 

MAREC: 

18.03.2016  Divadelná a spoločenská sála MsKS 

Mestský deň učiteľov 



Slávnostné stretnutie 200 pedagógov, vychovávateľov a učiteliek z materských škôl, 

z 10 školských inštitúcií, s udeľovaním ďakovných plakiet J. A. Komenského 

a s bohatým kultúrnym programom. 

APRÍL: 

30.04.2016  Divadelná sála MsKS 

Svetový deň tanca 
29. apríl na základe iniciatívy UNESCA od roku 1982 po celom svete sa oslavuje ako 

Medzinárodný deň tanca. Vo Fiľakove sa oslavy toho svetového dňa realizujú 

každoročne. Na javisko nastúpia formácie baletu, mažoretiek, moderného 

a spoločenského tanca, ako aj folklórne súbory ľudového tanca. 
JÚN: 

04.06.2016  Mestský park (V prípade zlého počasia: MsKS) 

Mestský deň detí 
Deti si môžu vďaka miestnym základným a materským školám, komunitnému centru a 

fiľakovskému zboru skautov vyskúšať svoju šikovnosť na viacerých staniciach. Pre deti 

sú pripravené policajné a vojenské ukážky, na javisku ich čaká rozprávkové divadlo 

a interaktívne, hudobné predstavenie. Členovia Dobrovoľného hasičského zboru mesta 

Fiľakovo deti pozývajú na hasičskú ukážku a zo sprievodných programov na nich čaká  

maľovanie na tvár, lukostreľba, rukou poháňaný kolotoč, nafukovací hrad, 

aquazorbing a ďalšie atrakcie. 
OKTÓBER: 

21.10.2016  Divadelná a spoločenská sála MsKS 

Stretnutie jubilantov 
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov združuje takmer 700 seniorov z Fiľakova 

a okolitých obcí. V rámci spoločného podujatia Mesta Fiľakovo, Jednoty dôchodcov 

a Mestského kultúrneho strediska sú pozvaní a vedením mesta slávnostne privítaní 

jubilanti, ktorí sa dožili 75, 80 a 85 rokov. Jubilantom odovzdajú darčeky a seniori si 

potom v divadelnej sále vychutnajú špeciálne pre nich zostavený kultúrny program. Po 

programe nasleduje tanečná zábava, ktorej sa každoročne zúčastní okolo 180 seniorov. 

Festivaly regionálneho charakteru: 
 JANUÁR: 

  15. – 24.01.2016 Divadelná a spoločenská sála MsKS 

Spoznajme sa! – Dni maďarskej kultúry 
Každý rok sa z príležitosti dňa maďarskej kultúry realizuje multitematický kultúrny 

festival, ktorý oslovuje aj slovenské obecenstvo. Program podujatí je zostavený v duchu 

hľadania spoločných prvkov a podobností kultúry Maďarov a Slovákov s cieľom 

vzájomného spoznania sa. Jednotlivé aktivity sú zamerané pre rôzne cieľové skupiny: 

pre deti, pre mládež a pre dospelých. V týždennom programe sa nájdu divadelné 

predstavenia, koncerty a tanečný dom pre deti s tancami maďarských a slovenských 

regiónov. 

 MAREC: 

  28.03.2016  Hradný areál (V prípade zlého počasia: MsKS) 

  Palócka Veľká noc na Fiľakovskom hrade 
Podujatie regionálneho charakteru, ktoré sa viac ako 10 rokov uskutoční na 

veľkonočný pondelok. V rámci remeselných dielní si návštevníci môžu vyskúšať 

maľovanie kraslíc, pletenie veľkonočných korbáčov, ochutnať palócke jedlá, spoločne 

oživiť veľkonočné tradície, zúčastniť sa oblievačiek a súťaže vo veľkonočných 



vinšovačkách. Na mieste podujatia je výkladový jarmok, na javisku pod holým nebom 

majú vystúpenia folklórne súbory. 

 MÁJ: 

  28.05.2016  Hradný areál (V prípade zlého počasia: MsKS) 

  IV. Rockový majáles 
Celodenný program, koncerty rockových kapiel regiónu a záverečný koncert 

známych interpretov rockovej hudby. 

 JÚL: 

  8. – 9.07.2016  Nádvorie MVM (V prípade zlého počasia: MsKS) 

  UDVart – kultúrno-hudobný festival 
Kultúrno-spoločenský festival v literárno-hudobnom štýle. Na všetkých čo bažia po 

trošku inom kultúrnom zážitku čakajú koncerty alternatívnej a ethno hudby, 

predstavitelia slam poetry, slam a foto workshopy a večerné kino. Na „dvore umení“ 

(Umenie - DVor - ART) si svoje miesto ale nájde aj prezentácia handmade výrobkov, 

knižný veľtrh, umenie a remeslá, ochutnávky miestnych gastro výrobkov a smäd nám 

uhasia rôzne remeselné pivné špeciality. 

 AUGUST: 

  12.- 14.08.2016 MsKS, Námestie slobody, Mestský park, Hradný areál 

  XVI. Palócke dni a Dni mesta Fiľakovo 
Trojdňový kultúrny festival s tradíciou skoro 30 rokov. Druhý augustový víkend plný 

kultúry, hudby a najmä zábavy sa začína v piatok poobede na námestí s hudobno-

tanečným programom. V sobotu sa ožije aj mestský park, okrem jarmoku a detských 

atrakcií tu vystúpia rôzne hudobné formácie. Súčasťou festivalu sú aj vernisáže výstav 

v HMF a v MsKS. Sviatočné nedeľné dopoludnie sprevádzajú slávnostné sväté omše a 

procesia ulicami okolo kostola. Popoludnie čaká záujemcov prozaické alebo hudobné 

divadelné predstavenie v MsKS a športových nadšencov majstrovský futbalový zápas 

na štadióne FTC Fiľakovo. Pre návštevníkov festivalu sú pripravené večerné koncerty 

známych interpretov v hradnom areáli. 

 SEPTEMBER: 

  03.09.2016  Nám.slobody (V prípade zlého počasia: program v MsKS) 

  Zraz veteránov vo Fiľakove 
Prvú septembrovú nedeľu vo Fiľakove privítajú milovníkov veteránskych áut 

a motoriek. Námestie sa naplní automobilmi starých čias, aby ich záujemcovia mohli 

obdivovať. Na základe registrácie vyhlásia víťaza súťaže o najstaršie auto a najstaršiu 

motorku a na základe hlasovania návštevníkov podujatia sa rozhodne, ktoré vozidlo 

je najkrajšie. Organizátori majiteľov áut postavia pred nejednoduché úlohy poukázať 

svoje schopnosti, technické a odborné znalosti. Pripravia pre záujemcov rôzne 

šikovnostné a kreatívne hry pre deti – samozrejme v súvislosti s autami a motorkami. 

Návštevníkov čaká aj na javisku bohatý program: vystúpenia tanečných skupín 

a koncerty živej hudby. 

 SEPTEMBER – NOVEMBER: 

  03.09. – 16.11.2016  Divadelná a spoločenská sála MsKS 

  Medzinárodný jesenný divadelný festival 
Pre milovníkov divadla je v období od septembra do novembra, pripravených niekoľko 

večerných divadelných predstavení rôzneho žánru: pouličné divadlo, komorné 

predstavenie, chodúľové a bábkové divadlo, komédia, rozprávka či improvizované 

predstavenie. Vystúpia amatérske a profesionálne divadlá, slovenské aj cudzojazyčné, 

miestne, regionálne, domáce i zahraničné. Počas trvania festivalu je pre žiakov 



základných škôl a študentov stredných škôl pripravených v doobedňajších hodinách 

niekoľko predstavení vo viacerých jazykoch. 

DECEMBER: 

 12. – 13.12.2016  Divadelná sála MsKS, Nám. slobody 

 Hudba: náš spoločný jazyk 
Multikultúrny hudobný festival okorenený vianočným jarmokom. Na podujatí sa na 

námestí pred budovou MsKS predstavia predovšetkým miestni mladí „umelci“: deti z 

materských, základných a stredných škôl, sľubné slovenské, maďarské a rómske talenty 

zo základnej umeleckej školy, ale vystúpia aj miestne spevácke zbory, folklórne súbory 

a hudobné kapely. Dvojdňový festival sa uzatvára koncertom známej hudobnej 

formácie v divadelnej sále MsKS. 

Celoslovenský festival: 
 SEPTEMBER 

  30.09. – 02.10.2016  MsKS 

  Celoštátny festival detských folkórnych súborov 
V priestoroch MsKS sa pravidelne organizuje celoštátny festival maďarských detských 

folklórnych súborov, pod názvom Eszterlánc Fesztivál. Tohto trojdňového podujatia 

sa pravidelne zúčastňuje cca. 350 detí a mládežníkov z celého Slovenska. Program 

okrem prehliadky detských folklórnych súborov a sólistov sa skladá z vystúpenia 

profesionálnych tanečných súborov, detských divadiel, ľudových hudieb a podobne. 

Sprievodným programom podujatia sú remeselnícke dielne, domy tanca a hier, 

súťaživé hry pre účastníkov a krojovaný sprievod mestom. 

Medzinárodný festival: 
 JÚL: 

  02.07.2016   Mestský park (V prípade zlého počasia: MsKS) 

  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. 
 

 

b) Menšie, samostatné podujatia v oblasti divadla, folklóru, spevu, hudby, 

tanca a výtvarného umenia 

Divadlo: 

 APRÍL: 

  24.04.2016  Divadelná sála MsKS 

  Premiéra divadla Zsákszínház 

 MÁJ: 

  06.05.2016  Divadelná sála MsKS 

  Predstavenie divadla Zsákszínház 

  30.05.2016   Divadelná sála MsKS 



  Vystúpenie detského divadelného súboru Zsibongó 

 JÚN: 

  12.06.2016  Divadelná sála MsKS 

  Predstavenie divadla Zsákszínház 

  22.06.2016  Divadelná sála MsKS 

  Stretnutie detských divadelných súborov pod názvom Deti deťom 

Folklór: 

 APRÍL: 

  02.04.2016  Budapešť 

  Exkurzia na podujatie 35. Táncháztalálkozó 

OKTÓBER: 

22.10.2016  Divadelná sála MsKS 

Jubilejný program FS Jánošík z príležitosti 20. výročia znovuobnovenia 

činnosti súboru 

 NOVEMBER: 

  26.11.2016  Divadelná sála MsKS 

  Celovečerný program FS Rakonca a jeho hostí 

Spev: 

 JÚN: 

  11.06.2016  Divadelná sála MsKS 

Stretnutie speváckych zborov pod názvom Na krídlach medzinárodných 

melódií 

 OKTÓBER: 

  6.10.2016  Nám. padlých hrdinov   

  Spomienkový program 1848 – Mužský spev. zbor Pro Kultúra 

Hudba: 

 MÁJ: 

  27.05.2016  Rímskokatolícky kostol 

  Benefičný koncert speváckej skupiny Pannonia Singers 

  27.05.2016  Spoločenská sála MsKS 

  Benefičný večierok speváckej skupiny Pannonia Singers 

 JÚL: 

  15.07.2016  Penzión Bebek – Terasa (V prípade zlého počasia: MsKS) 

  Írsky večer – koncert skupiny Bran 

 DECEMBER: 

  15.12.2016  Divadelná sála MsKS 

  Žiacky koncert ZUŠ 

  17.12.2016  Divadelná sála MsKS 

  XII. Vianočný koncert – Ženský spevácky zbor Melódia a jej hostia 

Tanec: 

 JÚN: 

  21.06.2016  Spoločenská sála MsKS 

  Otvorená hodina baletu 

Výtvarné umenie: 

 APRÍL: 

  24.04.2016  MsKS 

  Vernišáž výstavy malieb Gergelya Földiho pod názvom Na ceste 



 OKTÓBER: 

  15.10.2016  MsKS 

Vernišáž výstavy hodvábu a koralkových šperkov A. Stancz a Zs. Juhász pod 

názvom Variácie 

 DECEMBER: 

  07.12.2016  MsKS 

  Vernišáž forografickej výstavy pod názvom KLUB 50.  

 

c) Kultúrno-spoločenské podujatia 
 JANUÁR: 

  16.01.2016  Spoločenská sála MsKS 

  Ples mesta Fiľakovo 

MAREC: 

  11.03.2016  Spoločenská sála MsKS 

  Oslavy MDŽ s Jednotou dôchodcov 

 MÁJ: 

  13.05.2016  Spoločenská sála MsKS 

  Gymnaziálny ples 

 OKTÓBER: 

  21.10.2016  Spoločenská sála MsKS 

  Stretnutie generácií s Jednotou dôchodcov 

 DECEMBER: 

  03.12.2016  Spoločenská sála MsKS 

  Mikulášsky večierok s Jednotou dôchodcov 

 DECEMBER: 

  09.12.2016  Bratislava 

  Exkurzia na svetovú výstavu Cosmos Discovery 

 

Počet kultúrnych podujatí 2015 2016 

Kultúrne podujatia organizované 

inštitúciou 
15 22 

Počet návštevníkov 6 293 14 401 

Spoluorganizátorstvo a spolupráca 

na príprave podujatí externých 

organizátorov 

25 17 

Počet návštevníkov 5 660 3 916 

Počet kultúrnych podujatí spolu 40 39 

Počet návštevníkov spolu 11 953 18 317 

 

a) Kultúrne podujatia organizované inštitúciou 

Podujatie celomestského charakteru: 

1. Mestský deň učiteľov 



2. Svetový deň tanca 

3. Mestský deň detí 

Festivaly regionálneho charakteru: 

4. Spoznajme sa! – Dni maďarskej kultúry 

5. Palócka Veľká noc na Fiľakovskom hrade 

6. IV. Rockový majáles 

7. UDVart – kultúrno-hudobný festival 

8. XVI. Palócke dni a Dni mesta Fiľakovo 

9. Zraz veteránov vo Fiľakove 

10. Medzinárodný jesenný divadelný festival 

11. Hudba: náš spoločný jazyk 

Menšie, samostatné podujatia v oblasti divadla, folklóru, spevu, hudby, tanca 

a výtvarného umenia: 

12. Dievča v pulóvri - Premiéra divadla Zsákszínház 

13. Várról várra zeng az ének… - Vystúpenie detského divadelného súboru Zsibongó 

14. Celovečerný program FS Rakonca a jeho hostí 

15. Benefičný koncert speváckej skupiny Pannonia Singers 

16. Benefičný večierok speváckej skupiny Pannonia Singers 

17. Írsky večer – koncert skupiny Bran 

18. Otvorená hodina baletu 

19. Na ceste - Vernišáž výstavy malieb Gergelya Földiho 

20. Variácie – Vernišáž výstavy hodvábu a koralkových šperkov A. Stancz a Zs. Juhász 

21. KLUB 50 – Vernišáž forografickej výstavy 

22. Cosmos Discovery - Exkurzia na svetovú výstavu kozmonautiky 

 

b) Spoluorganizátorstvo a spolupráca na príprave podujatí externých organizátorov. 

Podujatie celomestského charakteru: 

1. Stretnutie jubilantov 

Celoslovenský festival: 

2. Eszterlánc – Celoštátny festival detských folkórnych súborov 

Medzinárodný festival: 

3. Lesná hudba 

Menšie, samostatné podujatia v oblasti divadla, folklóru, spevu, hudby, tanca 

a výtvarného umenia: 



4. Dievča v pulóvri - Predstavenie divadla Zsákszínház 

5. Dievča v pulóvri – Predstavenie divadla Zsákszínház 

6. Deti deťom – Stretnutie detských divadelných súborov 

7. 35. Táncháztalálkozó – Exkurzia do Budapešti 

8. Jubilejný program FS Jánošík z príležitosti 20. výročia znovuobnovenia činnosti súboru 

9. Spomienkový program 1848 – účinkuje Mužský spev. zbor Pro Kultúra 

10. Na krídlach medzinárodných melódií – Stretnutie speváckych zborov 

11. Žiacky koncert ZUŠ 

12. XII. Vianočný koncert – Ženský spevácky zbor Melódia a jej hostia 

Kultúrno-spoločenské podujatia: 

13. Ples mesta Fiľakovo 

14. Oslavy MDŽ s Jednotou dôchodcov 

15. Gymnaziálny ples 

16. Stretnutie generácií s Jednotou dôchodcov 

17. Mikulášsky večierok s Jednotou dôchodcov 

 

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 2016: 

 

Subjekt Počet spoločných podujatí 

Mesto Fiľakovo a MsÚ 5 

ZO Csemadok 5 

VPS 4 

Hradné múzeum 4 

Jednota dôchodcov 4 

Dom Matice slovenskej 3 

Rímskokatolícka farnosť 3 

OZ Melódia 2 

OZ Koháry 2 

Komunitné centrum 2 

Spoločnosť Rakonca 2 

OZ Zsákszínház 1 



Obvodné oddelenie PZ 1 

MŠ Daxnerova  1 

MŠ Štúrova 1 

ZŠ Farská lúka 1 

ZŠ Školská 1 

ZŠ Koháriho 1 

ZŠ Mocsáryho 1 

ZUŠ 1 

Gymnázium  1 

Jazyková škola Helen Doron 1 

Skautský zbor 1 

FS Jánošík 1 

Dobrovoľný hasičský zbor 1 

Domov dôchodcov 1 

OZ Pivničný rad 1 

Penzión Bebek 1 

 

 

II. ZUČ a iné voľnočasové aktivity. 

a) Pravidelná činnosť zabezpečená inštitúciou. 

MsKS zabezpečí prostrednícvom svojich dvoch zamestnancov podmienky pre skúšky, prípravu 

a prezentáciu vlastných umeleckých produkcií troch umeleckých telies: divadla Zsákszínház, 

DFS Malá Rakonca a FS Rakonca. 

Neprofesionálny divadelný súbor Zsákszínház mal v roku 2016 jednu premiéru, komornú hru 

pod názvom Dievča v pulóvri. 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. Divadlo naše mesto 

reprezentovalo aj  v Košiciach na divadelnom festivale „Pincefeszt“. Počet členov DS: 10. 

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 2016 sa súbory zúčastnili 8 súťaží. Okrem domácich vystúpení naše mesto 

reprezentovali aj v Maďarskej a Českej republike a v Lotyšsku. Počet členov MFS Rakonca: 

21, počet členov DFS Malá Rakonca: 41. 



V súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením Mesta Fiľakovo č. 6/2015 a na základe 

prejaveného záujmu o zaradenie do zoznamu kultúrnych súborov pôsobiacich s podporou 

mesta bol prvýkrát schválený zoznam kultúrnych súborov mestským zastupiteľstvom. Zoznam 

kultúrnych telies (platný od 1.1. 2016) bol nasledovný: Ženský spevácky zbor Melódia, Mužský 

spevácky zbor Pro Kultúra, Divadlo Zsákszínház, Folklórny súbor Jánošík, Detský folklórny 

súbor Jánošík, Mládežnícky folklórny súbor Rakonca a Detský folklórny súbor Malá Rakonca. 

MsKS zabezpečovalo kultúrnym súborom miestnosť pre skúšky, vystúpenia, prípravu 

a prezentáciu vlastných umeleckých produkcií. Dotácie boli poskytnuté súborom 

prostredníctvom rozpočtu MsKS. 

b) Pravidelná činnosť v spolupráci s inými organizáciami. 

MsKS spolupracuje aj s inými partnermi v oblasti ZUČ: 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 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). 

c) Neformálne vzdelávanie, záujmová krúžková činnosť, klubová činnosť a voľno-časové 

aktivity 

V rámci svojich pravidelných činností MsKS usporiadala sériu literárnych podujatí 

(LiteraTúra), odborných prednášok a seminárov (napr. Tanečná akadémia), ako aj rôznych 

kurzov (napr. bezplatný kurz anglického jazyka s americkým lektorom). Vo forme workshopov 

začala svoju činnosť Umelecká dielňa FOLT, ktorá v roku 2016 realizovala 23 workshopov a 

jedno vystúpenie v rámci Medzinárodného jesenného divadelného festivalu. 

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 v roku 2016: 22, z toho 10 detí. 

Ako novinka sa objavila klubová činnosť. V sérii podujatí pod názvom KLUB 2016 – Live 

Music Night sa mohli predstaviť jednotlivé hudobné formácie mesta. Počet návštevníkov 

klubových koncertov bolo spolu 335. 

 

Sumarizácia – rozvoj v kultúrno-výchovnej oblasti. 

Od roku 2016 sa kultúrne stredisko obohatilo o nové programy, činnosti a partnerov. 

Rástol počet festivalov, mono- a multitematických podujatí. V roku 2016 boli prvýkrát 

usporiadané Mestským kultúrnym strediskom nasledujúce festivaly a slávnosti: Spoznajte 

nás! – Dni maďarskej kultúry, Ples mesta Fiľakovo, Mestský deň učiteľov, Palócka Veľká 



noc na Fiľakovskom hrade, Medzinárodný deň tanca, Mestský deň detí, Lesná hudba, 

UDVart, Zraz veteránov vo Fiľakove, Stretnutie jubilantov. 

V roku 2016 sa MsKS po prvýkrát zaregistrovalo do zoznamu kultúrnych inštitúcií 

prijímajúcich kultúrne poukazy, vďaka čomu realizovalo 6 divadelných predstavení pre deti 

a mládež s 1 594-mi návštevníkmi. 

Prvýkrát bol schválený zoznam kultúrnych súborov pôsobiacich s podporou mesta, ktoré 

svoje dotácie získali prostredníctvom rozpočtu MsKS. Počet súborov: 7. 

Vytvorili sa 2 tanečné skupiny pre deti s pravidelnou činnosťou: balet a športový tanec. 

Dospelí mohli týždenne navštevovať voľnočasové aktivity: salsa a latino fitnes. Spoločenský 

tanec pre páry sa realizoval vo forme kurzu. 

V roku 2016 sa – popri dospelých – zaoberalo v MsKS s ľudovým tancom, baletom a 

športovým tancom týždenne okolo 120 detí a mladých. 

Ako  novinka v pravidelnej činnosti MsKS sa objavila tvorivá dileňa skupiny mladých ľudí 

FOLT a odštartovala klubová činnosť vo forme klubových koncertov. 

 

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 roku 2016 inštitúcia zvyšovala svoje propagačné aktivity 

týkajúcich sa kultúrnych podujatí a ZUČ výrobou letákov a pozvánok, 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: 

nasnovohrad.sme.sk, atempo.sk, radiofocus.hu, 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. 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: Náš 

Novohrad, Új Szó, Szabad Újság, Nógrád Megyei Hírlap, Rádio Regina BB, Focus Rádió, 

Radio Eger, Duna TV, Kossuth Rádió (HU), STV2 - vysielanie v maďarskej reči, RTVS 

Dvojka, Echo TV. MsKS posilnilo aj v aktivitách na poli „web2 marketingu“ - okruh 



virtuálnych "priateľov" inštitúcie na Facebooku dosiahol do marca 2016 približne 3200 osôb. 

Od apríla MsKS na facebook-u profil nemá, funguje ako miesto a zatiaľ má viac ako 500 

„fanúšikov“.  Počet pozvánok rozoslaných e-mailom (direct mailing) rástol z 1 500 (r. 2015) na 

11 054 (r. 2016). Počet článkov publikovaných v tlači rástol z 31 (r. 2015) na 94 (r. 2016). 

Príspevky v elektronických médiách (TV a rozhlas) rástli z 22 (r. 2015) na 45 (r. 2016). 

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. 

 

 

D) Granty a dotácie 

 

Zamestnanci MsKS podali celkom 8 projektov, z ktorých bolo 7 úspešných. Celková suma 

získanej dotácie na podporu kultúrnej činnosti bola za rok 2016: 13 600,- €.  Úspešnosť 

podaných žiadostí o granty v systéme BB SK a ÚV SR bola 88%-ná (oproti roku 2015: 5%-ný 

nárast), čo sa týka počtu podaných projektov. 

 

 

Sumarizácia v oblasti grantov a dotácií. 

Suma získanej dotácie na podporu kultúrnej činnosti bola za rok 2015: 9 700,- € a za rok 

2016: 13 600,- €, čo znamená zvýšenie nenávratných finančných príspevkov až o 29 %. 

 

 

 

 

Mgr. Andrea Illés Kósik 

riaditeľ MsKS vo Fiľakove 

Vo Fiľakove 07.06.2017 


