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Úvod 
 
Obchodná spoločnosť Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.           

(názov k 4.1.2021 BP Media, s.r.o.), sa dňom 6.8.2020 stala 100% dcérskou 

spoločnosťou mesta Topoľčany na základe Zmluvy o prevode obchodného 

podielu uzavretej medzi  WP Production, a.s., Mostná 13, 949 01 Nitra a  Mestom 

Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany. K 31.12.2020 bolo 

hlavnou činnosťou spoločnosti rozhlasové vysielanie lokálneho rádia – Rádio 

YES (v súčasnosti Rádio Topoľčany). 

Od 1.1.2021 sa činnosť spoločnosti rozšírila prevzatím kina a kultúry, ktoré bolo 

v meste Topoľčany zabezpečované Mestským kultúrnym strediskom 

Topoľčany. Od polovice roka 2021 bola začatá činnosť aj v Galérii mesta 

Topoľčany. Rozšírením činností v spoločnosti sa vyprofilovala základná úloha 

Mediálnej a kultúrnej spoločnosti Topoľčany, s.r.o. (ďalej len „MKS“) v oblasti 

kultúrnej a mediálnej činnosti, ktorou je kvalitne, pohotovo a hospodárne 

uspokojovať potreby obyvateľov mesta a jeho návštevníkov a svojou 

činnosťou prispievať k rozvoju mesta.  

Spoločnosť je členom Združenia prevádzkovateľov kín (ZPK) a členom 

Asociácie kultúrnych inštitúcií Slovenska (AKIS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

1 Identifikačné údaje spoločnosti 
 
Názov do 4.1.2021: BP Media, s.r.o. 

Názov od 5.1.2021: Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.                           

                                (ďalej aj ako „Spoločnosť“) 

Sídlo: Obchodná 1, 955 01 Topoľčany 

IČO: 36728683 

DIČ: 2022310114 

Štatutárny orgán: konateľ 

Mobil: 0944 302 894 

E-mail: riaditel@kulturato.sk 

Web: www.kulturato.sk 

Logo spoločnosti: 

 

 
 
 
 
 
 
1.1. Prevádzky  
 
Kultúra a Kino Topoľčany 
Námestie Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany 
 
Galéria Topoľčany 
Námestie M. R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany 
 
Reklama a Rádio Topoľčany 
Obchodná 1, 955 01 Topoľčany 
 
1.1.1. Logá prevádzok  
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2 Organizačná štruktúra  
 
K 31.12.2020 mala Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany 1 zamestnanca 
a 1 externého moderátora. 
Od 1.1.2021 v zmysle Zmluvy o prevode činností a prechode zamestnanca 
uzavretej s Mestským kultúrnym strediskom Topoľčany zo dňa 21.12.2020 prijala 
MKS 5 zamestnancov v zmysle ustanovenia § 28 ods. 1 Zákonníka práce. 
Predmetom zmluvy bol  prevod činností organizačného útvaru Oddelenia 
kultúrno – výchovných aktivít Mestského kultúrneho strediska Topoľčany za 
účelom vytvorenia jednej spoločnosti mesta Topoľčany poskytujúcej kultúru 
a mediálnu činnosť. Od 1.7.2021 bola začatá činnosť v Galérii mesta 
Topoľčany, kde pracuje 1 zamestnanec. V súvislosti s pribúdajúcimi aktivitami 
bolo potrebné obsadiť zamestnanca aj v administratíve. V prípade potreby 
MKS zabezpečuje svoju činnosť aj prostredníctvom zamestnancov 
zamestnaných na dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o vykonaní 
práce. 
 
 
 
Prehľad zamestnancov podľa jednotlivých úsekov k 31.12.2021: 
 
Riaditeľ (jediný vedúci zamestnanec): 1 

Administratíva: 1 

Kino a kultúra: 5 

Rádio a reklama: 2 

Galéria: 1 
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3 Hlavná činnosť spoločnosti k 31.12.2021 
 

3.1. Kultúra a Kino Topoľčany 
 
V oblasti kultúrno – výchovných aktivít MKS je zabezpečovať kultúrno - 

spoločenské a výchovné podujatia podľa schváleného dramaturgického 

plánu, ktorého súčasťou boli komerčné akcie, výchovno vzdelávacie 

podujatia ako aj akcie, ktoré nemajú primárne komerčný cieľ, ale ich úlohou 

je podporovať kultúrny život v meste a ponúknuť obyvateľom zaujímavé 

možnosti trávenia voľného času. Okrem toho bola zabezpečovaná aj príprava 

a hlásenia v mestskom rozhlase, tlač a rezervácia vstupeniek na kultúrne 

podujatia.  

 
3.1.1. Kultúra 

 
Rok 2021 nebol vôbec ľahký z pohľadu krízy, ktorá nám do mája 2021 

nedovolila otvoriť kultúru pre divákov a priaznivcov. Pandemická kríza zatvorila 

všetky kultúrne inštitúcie, kiná nevynímajúc, no i napriek tomu sa podarilo 

usporiadať a pripraviť kvalitný program.  

V máji sa kultúra otvorila divadelným predstavením Radošinského naivného 

divadla (v troch reprízach), pokračovala Dňom detí, Kultúrnym letom 

s množstvom hudobných koncertov a divadelných predstavení, 

Topoľčianskych hodových slávností a hodov mestských častí, množstvom 

detských podujatí a koncertu SIMY na letnom kúpalisku. Divadelné 

predstavenia v spoločenskom dome nebolo možné zorganizovať kvôli 

protipandemickým opatreniam, ktoré to nepovolovali.  

Posledné kontaktné podujatie bolo uskutočnené koncom októbra 

predstavením pre seniorov. Od novembra 2021 pandemické opatrenia  

činnosť opäť pozastavili. 
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3.1.2 Podujatia vo verejnom záujme 
 

Podujatia vo verejnom záujme, ako aj podujatia pre školy sú uvedené 

v nasledovnej tabuľke: 

 

Kultúrne podujatia so vstupným           Kultúrne podujatia bez vstupného 
  
Názov Tržby      Názov Náklady 

  v €    v € 

Školenia:   
Odhaľovanie pamätnej tabule R. 
Vrbovi 4.6.2021 833,15 

Prípravky na ochranu 
rastlín 2.3.2021 223  Deň detí 5.6.2021 3556,65 
Prípravky na ochranu 
rastlín 15.3. – 31.2. 2021 327  

Otvorenie letného kúpaliska 
19.6.2021 205,08 

   Hody na Mravenisku 26.6.2021 2458,84 

Divadlá:   Deň rodiny 2.7.2021 3114,54 
Radošinské naivné divadlo 
28.5. a 30.5.2021  2395  Kultúrne leto jún, júl 2021 3176,55 

Kvarteto 4.10.2021 400,40  Kultúrne leto august 2021 3398,67 

   Kultúrne leto september 2021 625 

Koncerty:   Mestská stanovačka  1054 

Koncert SIMA 30.7.2021 1223,33  
Topoľčianske hody 13.8. - 
15.8.2021 37 910,63 

   
Piknik v Parku športovcov 
21.8.2021 625 

Podujatia pre školy:   Ukončenie leta 4.9.2021 2201 

Príbeh R. Vrbu 22.6.2021   
Otvorenie Hádzanárskej haly 
9.9.2021 2070,69 

Príbeh R. Vrbu 23.6.2021 
- 2x 2850  Šarkaniáda 1.10.2021 398,30 

   Úcta k starším – Seniori, pozor! 941 

   Vítanie Sv. Mikuláša 6.12.2021 1136,56 

   Mikuláš – virtuálne  661,35 

   Spolu: 64367,01 

     
   Podujatia v KD M. a V. Bedzany   

   Hody Veľké Bedzany 23.5.2021 583,20 

   Malé Bedzany Hody 12.9.2021 801,55 

   Spolu: 1384,75 

     
Celkom: 7418,73  Celkom bez vstupného:  65751,76 
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3.1.3 Podrobný rozpis obsahu podujatí s povolenou kapacitou 
a návštevnosťou 

 
Meranie návštevnosti sa uskutočňovalo zberom údajov podľa nariadení RÚVZ. 
 
OBSAH PODUJATIA KAPACITA ÚČASŤ 

Marec 
Školenie pre pracovníkov a vedúcich pracovníkov, ktorí riadia 
práce alebo zaobchádzajú s prípravkami na ochranu rastlín 

online 47 

Máj 
Stavanie mája 300 150 
Hodové slávnosti - Veľké Bedzany: kúzelník Dušan Cápa 300 100 
Hodové slávnosti - Veľké Bedzany: koncert M Trio 300 100 
Radošinské naivné divadlo - 3 predstavenia "Pán strom" 294 882 
Jún 
Deň rodiny: Crazy box 1000 500 
Deň rodiny: penová šou 1000 500 
Deň rodiny: koncert kapely Hau´oli 1000 500 
Deň rodiny: jazdenie na koňoch s prednáškou 1000 500 
Deň rodiny: moderátor a tombola 1000 500 
Koncert vážnej hudby - Flautový koncert 60 50 
Odhalenie pamätnej tabule Rudolfovi Vrbovi 100 100 
Deň detí: Divadlo Tyjátr - Ivan Gontko 1000 500 
Deň detí: Paci - Pac - detský koncert 1000 500 
Deň detí: Šašo Ľuboš 1000 500 
Deň detí: bublinový futbal 1000 500 
Martin Kučera - Krst knihy, literárne posedenie 60 45 
Otvorenie letného kúpaliska: DJ Team 2500 550 
Kultúrne leto: koncert kapely Nová stopa 1000 500 
Koncert víťazov súťaže konzervatórií Slovenskej republiky 60 60 
Divadelné predstavenie pre školy: Príbeh Rudolfa Vrbu 294 619 
Hody na Mravenisku a 30. výročie školy Sv. Ladislava: Natália 
Hatalová 

1000 500 

Hody na Mravenisku a 30. výročie školy Sv. Ladislava: Ascalona 1000 500 
Hody na Mravenisku a 30. výročie školy Sv. Ladislava: kúzelník 
Dušan Cápa 

1000 500 

Prechádzky operou – flautový koncert - Galéria 60 60 
Júl 
Kultúrne leto: koncert Marián Bango a Vierka Kotvasová 1000 500 
Kultúrne leto: koncert Rudy Goga 1000 500 
Kultúrne leto: koncert Milo Suchomel a Palo Bereza Tour 1000 500 
Kultúrne leto: koncert kapely - Martina a Timo 1000 500 
Kultúrne leto: Divadelné predstavenie - Príbeh Rudolfa Vrbu 150 150 
Kultúrne leto:  divadlo ZkuFraVon –Stvorenie sveta 150 150 
Kultúrne leto: Beer fest – zabezpečenie kultúrnej zložky 1000 500 
Koncert speváčky - SIMA 1000 680 
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August 
Mestská stanovačka - kapela RETROCK 1000 700 
Mestská stanovačka -  ohňová šou FANDANGO 1000 700 
Divadelné predstavenie - O čertovi Kolofónovi - Galéria 60 45 
Topoľčianske hody: koncert kapely Minor 1000 300 
Topoľčianske hody: koncert kapely DISK 1000 1 000 
Topoľčianske hody: koncert kapely PRIMA 1000 300 
Topoľčianske hody: koncert kapely Sába 1000 100 
Topoľčianske hody: koncert kapely Heľenine oči 1000 1 000 
Topoľčianske hody: Stôl štedrého Žochára - D. Bílek a M. Novák 1000 1 000 
Topoľčianske hody: koncert kapely Šalefuky 1000 800 
Topoľčianske hody: prehliadka speváckych súborov z Topoľčian 1000 100 
Topoľčianske hody: Sranda Banda - bruchovravecká šou  1000 100 
Topoľčianske hody: koncert kapely Ontario 1000 1 000 
Topoľčianske hody: Koncert kapely Taste of brass 1000 500 
Topoľčianske hody: Tublatanka 1000 1 000 
Kultúrne leto: koncert Lenka Gálisová Quartet 1000 500 
Piknik v parku športovcov: kapela Hau´oli 500 60 
Kultúrne leto: koncert kapely Follow 1000 500 
Kultúrne leto: Divadelné predstavenie - Príbeh Rudolfa Vrbu 150 150 
September 
Kultúrne leto: koncert kapely Retrock 1000 500 
Ukončenie leta: divadlo SpozaVoza 1000 1 000 
Ukončenie leta: najvyšší Cirkušanti 1000 1 000 
Ukončenie leta: kapela Sába 1000 1 000 
Ukončenie leta: Kapela Libertas 1000 1 000 
Ukončenie leta: jazdenie na koňoch 1000 1 000 
Otvorenie športovej haly: koncert Barbory Piešovej 500 250 
Hody- Malé Bedzany: Mr.Buble 500 100 
Hody- Malé Bedzany: kapela Minor 500 100 
Európsky týždeň mobility - Spanilá jazda Topoľčancov 100 100 
Október 
Šarkaniáda 2021 1000 500 
Kumšt teatro - Divadelné predstavenie Kvarteto 294 294 
Divadelné predstavenie Seniori, pozor! 700 250 
Topoľčianska hudobná jeseň 294 230 
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3.1.4 Ostatná činnosť  
 
Okrem uvedených podujatí v tabuľke boli počas obdobia korona krízy 
zrealizované nasledovné aktivity:  
 

- Komunikácia so všetkými objednanými agentúrami a filmovými 

spoločnosťami ohľadom presunutia termínov podujatí, divadiel 

a premietania filmov v kine na jeseň 2021, neskôr na rok 2022. Riešenie 

súvislostí vyplývajúcich zo zmlúv, komunikácia so záujemcami                        

a vybavovanie korešpondencie. 

- Príprava a realizácia videí. 

- Realizácia bohatého kultúrneho programu v rámci Kultúrneho leta, ktorý 

prilákal veľa priaznivcov kultúry a večerného života v meste Topoľčany.  

Vytvorený bol priestor pre prezentáciu domácich hudobných skupín, ale 

aj zvučných mien hudobného a divadelného prostredia na Slovensku.  

- Spolupráca na agentúrnom podujatí BEERfest 2021, ktorý sa uskutočnil 

v našom meste. Spolupráca bola nadviazaná aj pri agentúrnom 

podujatí Slovak Food Truck Fest, ako mediálny partner. 

- Vypracovanie projektu na dotáciu pre Fond na podporu umenia.  

- Príprava a realizácia podujatia Vítanie sv. Mikuláša pojazdnými saňami 

cez celé územie mesta Topoľčany a mestských častí Malé Bedzany 

a Veľké Bedzany. 

- Príprava a realizácia videí detí mesta Topoľčany pre Sv. Mikuláša 

s názvom „Pošli pozdrav Mikulášovi“. 
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3.2  Kino Topoľčany 
 
V roku 2021 bolo odohraných 193 predstavení, návštevnosť – 8 794 divákov. 

Predstavuje to až dvojnásobný pokles v porovnaní s rokom 2019, a to 

v dôsledku celosvetovej pandémie ochorenia COVID-19. Výsledky Kina 

Topoľčany sú uvedené v nasledovnej tabuľke: 

 

Názov Počet 

predstavení 

Počet divákov Tržby v € 

 Školské predstavenie 1   264  1 056 

Detské filmové predstavenia  67 2 884 divákov 14 774 

Večerné filmy 125 5 646 divákov 30 800 

spolu 193 predstavení 8 794 divákov 46 630 

*tržby sú uvedené vrátane DPH 

 

Priemerná návštevnosť na jedno predstavenie za rok 2021 bola 45 

divákov. Vďaka  zavedenému  on line systému  predaja vstupeniek  tvorili  

platby cez internet sumu 25 397 €.   

Tieto vymoženosti modernej doby nesporne prinášajú návštevníkom kina väčší 

komfort,  o čom svedčí aj zvyšujúci sa počet návštevníkov, ktorí tieto služby 

využívali. V tejto súvislosti vznikli organizácii aj náklady za uvedenú platbu cez 

internet a platobný terminál.  

Najväčšími ťahákmi v roku 2021 boli filmy: Matky, Známi neznámi, Labková 

patrola vo filme, After: Tajomstvo.  Keďže aj kino sa muselo prispôsobiť 

protipandemickým opatreniam, za rok 2021 odohralo len šesť  mesiacov  a to 

jún až november, čo sa značne prejavilo v oveľa nižších tržbách ako bolo 

očakávané.    

 

3.3 Galéria Topoľčany 
 
Od 1.7.2021 spoločnosť začala prevádzkovať aj Galériu mesta Topoľčany, 

ktorej je súčasný názov Galéria Topoľčany.  
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V galérii sa v roku 2021 uskutočnili štyri výstavné projekty a desať sprievodných 

aktivít, zameraných na rôzne oblasti záujmu, čo bolo zámerom galériu otvoriť, 

čo najširšiemu publiku návštevníkov. Ďalej pokračovala Galéria v schválenom 

výstavnom pláne.  

Prvá zrealizovaná  výstava od obsadenia pozície niesla názov Prepojenie. 

Autorka Elena Nittnaus ponúkla prezentáciu tvorby svojej vnučky, ktorá sa 

v tom čase uskutočnila.  

V rámci priebehu výstavy sa v Galérii uskutočnil menší výstavný projekt, ktorý 

prezentoval zmenšeninu železničnej trate zo stanice Jozefov do stanice 

Radošina.  

Tvorivý workshop výtvarníka Andreja Gažiho, niesol názov Sustain art. Workshop 

bol zameraný na transformáciu bežných predmetov, ktoré pre nás častokrát 

nemajú hodnotu, na výtvarné inštalácie.  Deti mali možnosť priniesť svoje staré 

hračky, ktoré sme spoločnými silami pretvorili na niečo nové a vdýchli im nový 

život. Akcia, ktorá nasledovala priblížila recipientom tvorbu popkultúry. Išlo 

o klasické marionetové bábkové predstavenie.  

V dátume 27. júla, Mgr. Bohuš Sasko zrealizoval prednášku o automobiloch. 

Názov prednášky - Prvé autá. Pri príležitosti výročia okupácie ruskými vojskami, 

21. augusta 1968, bol návštevníkom sprístupnený film od autorky Barbory 

Berezňákovej, Spýtaj sa vašich 68.  

28. augusta mali návštevníci príležitosť, vypočuť si prednášku Zuzany Tajek 

Piešovej, ktorá sa zaoberá starostlivosťou, ošetrovaním krojov a ich súčastí. 

Ďalšou akciou v mesiaci august, bola prednáška Bc. Mateja Majerského 

o životnom prostredí a udržateľnosti.  

V mesiaci september nasledoval ďalší výstavný projekt autorky Emílie 

Hodásovej, ktorý niesol názov Siete z mojich snov a túžob.  

V mesiaci október PhDr. Anne Marie Mikulová predstavila patologické aspekty 

v tvorbe Vincenta Van Gogha. V tomto mesiaci sa uskutočnila aj hudobná 

prezentácia s názvom Mertz guitar duo od Vladimíra Ondrejčáka a Karola 

Kompasa.  
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Galéria v rámci plánovania výstavného celku, pripravovaného na rok 2022, 

zrealizovala tzv. Open call (ide o otvorenú výzvu). Ktorou chcela galéria 

prilákať mladé talenty, čím priblížila ďalšie smerovanie.  

November, ako mesiac venovaný fotografii sa niesol v duchu tvorby Henricha 

Mišoviča, ktorý predstavil tvorbu divadelnej fotografie. V tomto období  

rovnako predstavil svoju tvorbu Juraj Schramek, vo výstavnom projekte Zlaté 

slovenské ručičky. Séria čiernobielych fotografií zachytávajúca pracovné 

nástroje, ktoré ľudia v minulosti bezprostredne využívali v každodennom živote, 

čím sa uzatvoril výstavný plán Galérie Topoľčany na rok 2021. Spomínaná 

výstava bola nainštalovaná takým spôsobom, aby ju návštevníci mohli vidieť 

z prostredia exteriéru, prihliadnuc na vtedajšie platné opatrenia.  

Galéria Topoľčany okrem spomínaných aktivít, plní aj funkciu turistickej 

a informačnej kancelárie. V rámci toho sú k dispozícii aj upomienkové 

predmety s tematikou regiónu. Novinkou sú turistické známky, ktoré sú 

dostupné od októbra 2021.  

 

3.4 Reklama a reklamné plochy v meste Topoľčany 
 
Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o. ponúkala reklamný priestor      

v Rádiu Topoľčany 102,9 MhZ, pred premietaním filmu v Kine Topoľčany,                   

v mestskom rozhlase priamo na námestí, a od 30.9.2021 aj na reklamných 

plochách v meste. V roku 2021 bol zaznamenaný úbytok klientov, ktorý by tieto 

služby využívali. Dôvodom boli najmä pandemické opatrenia, ktoré zasahovali 

aj do činností podnikateľov tretích strán, čo sa nepriaznivo odzkradlilo 

v príjmoch našej spoločnosti v činnosti reklamných služieb. 

 
MKS od 30.9.2021 ponúkala inzerciu na 18 výlepových miestach. Klientom sa  

ponúkali aj zvýhodnené balíky pre výlep v trvaní viac ako jeden týždeň. V roku 

2021 sme zaznamenali úbytok neoprávnených výlepov. Tento fakt môže byť 

spôsobený nastavením jednoduchého a zrozumiteľného prevádzkového 

poriadku výlepovej služby a tiež vhodné miesto pre zber plagátov v Galérii 

Topoľčany. 

 



 14 

 

 

 
Mesiac Počet plagátov 
September 186 plagátov 
Október 178 plagátov 
November 75 plagátov 
December 178 plagátov 
Priemerný mesačný výlep plagátov bol v roku 2021 155ks. 

 

3.5  Rádio Topoľčany 
 
Rádio Topoľčany od 6.4.2021 zmenilo programovú a vysielaciu štruktúru.                    

Do obsahu vysielania pribudli nové relácie, reportáže a informačno-

spravodajské bloky. Zmeny sa dotkli najmä programovej štruktúry tým, že sa 

podiel programov vysielaných vo verejnom záujme zvýšil na 1,98%.  

 
Podiely programových typov v bežnom týždni 04/2021 
 
Spravodajstvo – 0,79% 

Publicistika: 

Politická publicistika – 0,00% 

Ostatná publicistika – 21,42% 

Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 

Detské programy – 1,19% 

Náboženské programy – 0,00%  

Literárno-dramatické programy – 0,00% 

Zábavné programy – 0,00% 

Hudobné programy – 13,09% 

Ostatný program – 63,51% 

 

Nové relácie programovej štruktúry: 
 
RADNIČNÉ ZVESTI (1h+1h/týždeň) 

UT - 10:00-11:00 / ŠT - 17:00-18:00 
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Rozhovory so zástupcami samosprávy, ako aj s ľuďmi, ktorí pripravujú dôležité 

rozhodnutia. V relácii Radničných zvestí sa venujeme témam, ktorými mesto 

Topoľčany aktuálne žije.  

Radničné zvesti, pre všetkých obyvateľov aj návštevníkov Topoľčian, ktorí chcú 

byť v obraze. 

STOPY (1h+1h/týždeň) 

ŠT - 10:00-11:00 / SO - 16:00-17:00 

Hovorí sa, že každá doba má svojich hrdinov. Aby sme lepšie pochopili ich úsilie 

a odhodlanie tvoriť dejiny, musíme sa pozrieť do histórie. Relácia, ktorá mapuje 

stopy nášho mesta a regiónu. Každý štvrtok o 10:00 v premiére a každú sobotu 

v repríze o 16:00 hodine. 

HOVOR S NAMI (1h+1h/týždeň) 

ST - 10:00-11:00 / PIA - 17:00-18:00 

V relácii Hovor s nami sa rozpráva so zaujímavými hosťami o aktuálnych 

spoločenských, sociálnych a kultúrnych témach. Relácia je určená všetkým 

vekovým kategóriám a najmä mladým ľuďom. Vysielanie prebieha každú 

stredu o 10:00 hodine v premiére a každý piatok v repríze o 17:00 hodine.  

HITY MILÉNIA (2h/týždeň) 

ST – 19:00-21:00 

V hudobnej hodinovke Hity milénia, ktoré bodovali na vrcholných miestach 

hitparád od roku 2001 až po súčasnosť. 

MÚDRE RÁNKO (1h+1h/týždeň) 

SO – 9:00-10:00 / NE – 9:00 – 10:00 

Relácia Múdre ránko patrí všetkým deťom, ktoré sa chcú ráno zabaviť, 
dozvedieť sa niečo nové a zasúťažiť si. V Múdrom ránku sa každú sobotu v 
premiére a v nedeľu v repríze o 9 hodine rozpráva o zaujímavých a dôležitých 
veciach, ktoré sa týkajú nás.  
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4 Prehľad nákladov a výnosov za rok 2021 
  

Náklady 
    

Výnosy 
   

        v € 
 

        v € 
Spotreba materiálu 9913,05 

 
Tržby z predaja služieb 182194,65  

Režijný materiál 
 

2138,21 
  

Reklamný priestor v rádiu 38173,58  
Kancelárske potreby 952,48 

  
Reklamná kampaň 

 
5283,00  

Spotrebný materiál na kultúrne podujatia 1234,03 
  

Tržby - relácia JUBILANTI 6864,33  
Drobný majetok 

 
5588,33 

  
Kurzy, školenia, preklady 1853,00 

Predaný tovar 
 

67,00 
  

Tržby za predstavenia-kino 41855,16  
Predaný tovar - galéria 67,00 

  
Výnosy z kultúrnej činnosti 62282,07 

Spotrebované nákupy 9980,05 
  

Tržby za predstavenia - kultúra 25793,01 
Opravy a udržiavanie 544,50 

  
Výlepová služba 

 
90,50 

Náklady na reprezentáciu 276,78 
 

Tržby za tovar 
 

16,25 
Ostatné služby 

 
143357,44 

  
Upomienkové predmety 16,25  

Autorská odmena SOZA, Slovgram 8453,22 
 

           
Výroba relácií, honoráre - rádio 10005,00 

 
Tržby za vlastné výkony a tovar 182210,90  

Reklama a reklamné služby 1216,88 
 

           
Lektorská činnosť 1095,00 

 
Výnosy z odpísaných pohľadávok 363,21  

Účtovné práce 
 

3300,00 
  

Výnosy z odpísaných pohľadávok 363,21  
Administratívne úhrady 249,10 

 
Ostatné výnosy z hosp. 164601,06  

Webhostingové služby a licencie 1003,34 
  

Dotácia UPSVaR 
 

4800,00  
Telefón, internet, poštovné 2733,68 

  
Dotácia mesto Topoľčany 159800,00  

Poplatky - on line predaj 1628,57 
  

Ost. výnosy z hosp. čin.-preplatky 1,06  
Požičovné za filmy - kino 21640,03 

 
           

Kultúrne služby 
 

10005,00 
 

Iné výnosy z hosp. činnosti 164964,27  
Nájom - Mesto TO 12965,28 

 
           

Nájom - SKšZ mesta Topoľčany 3917,46 
 

           
Služby z nájmu - SKšZ mesta Topoľčany 1650,00 

 
Výnosy celkom   347175,17  

Energie z nájmu - Mesto TO 3571,88 
 

           
Ostatné služby 

 
1167,55 

 
Hospodársky výsledok  

18117,12 Služby   144178,72 
 

zisk po zdanení 
 

Mzdové náklady 
 

116076,75 
      

Zákonné sociálne poistenie 40451,20 
      

Zákonné sociálne náklady 5677,79 
      

Osobné náklady   162205,74 
      

Ostatné dane a poplatky 532,44 
      

Odpis pohľadávky 
 

363,21 
      

Ostatné náklady na hosp. činnosť 279,97 
      

 
Členské príspevky 220,00 

      
 

Ostatné náklady na hospodársku 
činnosť,preplatky 

59,97 
      

Iné náklady na hosp. činnosť 643,18 
      

Ostatné finančné náklady 674,85 
      

 
Bankové poplatky 674,85 

      

Finančné náklady   674,85 
      

Splatná daň z príjmov 4843,07 
      

          
      

Náklady celkom   329058,05 
      

 
 
Medzi hlavné príjmy spoločnosti patrili výnosy z kultúrnej činnosti, tržby za 

predstavenia v kine a výnosy z reklamnej a agentúrnej činnosť v oblasti 

mediálnej tvorby, reklamy a sponzoringu. V roku 2021 aj táto spoločnosť 
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pocítila dopady koronakrízy, najmä v obmedzení kultúrnych a kinových 

podujatí a aj z toho dôvodu bola ďalším významným zdrojom príjmov dotácia 

mesta Topoľčany. Finančné prostriedky boli použité na úhradu nájomného za 

využívané priestory, úhradu časti miezd zamestnancov a odvodov do poisťovní 

a ostatných nákladov.  

Taktiež boli poskytnuté dotácie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na 

udržanie zamestnanosti za mesiace január až marec 2021.  

 

MKS v roku 2021 prijala peňažné prostriedky vo výške 15 473,69€ z dotácie  

Ministerstva hospodárstva SR na pokrytie fixných nákladov za obdobie                         

od marca 2020 do decembra 2020 (zaúčtované vo výnosoch v roku 2020). 

Tieto prostriedky boli použité na splatenie časti pôžičky poskytnutej mestom  

Topoľčany v roku 2020 vo výške 20 000€. Zostatok nesplatenej časti pôžičky 

predstavuje sumu 4 520 €.   

 

V roku 2021 poskytlo mesto Topoľčany ďalšiu pôžičku vo výške 33 000€ na 

odkúpenie majetku potrebného na zabezpečenie činnosti na úseku kina 

a kultúry v nadväznosti na ustanovenia vyššie uvedenej Zmluvy o prevode 

činností a prechode zamestnanca. Majetok predstavoval hlavne kinotechniku, 

nábytok a výpočtovú techniku pre zamestnancov. 

 

Na základe Zmluvy o prevode obchodného podielu sa mesto Topoľčany 

zaviazalo splatiť časť podielu vo výške 10 000€ vo forme poskytnutia 

vysielacieho času pre predávajúceho WP Production, a.s. počas 4 rokov. 

Uvedená suma zodpovedá dĺžke vysielacieho času 10 000 minút. Na základe 

tejto skutočnosti bola predpísaná pohľadávka voči mestu Topoľčany 

a zároveň záväzok voči WP Production, a.s. vo výške 10 000 €. K 31.12.2021 

tento záväzok a zároveň aj pohľadávky predstavuje sumu 6 704€. 

 

V oblasti nákladov boli podstatnou zložkou mzdové náklady a služby akými boli 

v prevažnej miere požičovné filmov, honoráre umelcom, technické 

zabezpečenie kultúrnych podujatí, autorské odmeny – SOZA a nájom za 
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využívanie priestorov. Chod spoločnosti bol nastavený v úspornom režime 

jednak z dôvodu pandemickej situácie, ale aj z dôvodu dosiahnutia 

„ozdravenia“ spoločnosti  a to vysporiadať straty z minulých rokov a snaha 

akumulovať prostriedky za účelom vysporiadania si svojich záväzkov voči 

spoločníkovi.    

 

MKS sa od 1.8.2021 stala platcom DPH, čo ovplyvnilo aj tvorbu cien 

poskytovaných služieb a produktov. Návštevníci kina a kultúry si za vstupenky 

museli priplatiť, ale aj v dôsledku celospoločenského vývoja cien smerom 

nahor. 

 
5 Predpokladaný budúci vývoj 

 

V nasledujúcom období MKS nadviaže na jej hlavné činnosti s cieľom ich 

efektívneho rozvoja. Predpokladom je, že ešte aj v roku 2022 bude vývoj 

účtovnej jednotky ovplyvnený dopadmi pandémie COVID-19. Pozastavenie 

činností v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu bude mať vplyv najmä na 

príjmy spoločnosti. Obmedzenia, ktoré sa zavádzajú v čase pandémie 

nepovoľujú naplno využívať potenciál a možnosti v organizovaní podujatí, 

ktoré sú základným pilierom príjmov spoločnosti. MKS má záujem uchádzať sa  

o možnosti kompenzácie strát, ktoré sú pre organizácie v kultúrno-kreatívnom 

priemysle nastavené  v rámci dotácií, grantov, či štipendií. Novou činnosťou 

v roku 2022 je predaj občerstvenia v bufete kina a zámerom je tento predaj 

rozšíriť aj na kultúrnych podujatiach za predpokladu zlepšenia si finančnej 

situácie spoločnosti.  

Ďalším rizikom v nasledujúcich obdobiach sa javí zastaralá technika v kine, 

ktorej obnova bude finančne veľmi náročná. Taktiež zastaralá je technika 

v rádiu, ktorá sa plánuje vymeniť v nasledujúcom roku. 

Zámerom spoločnosti je dosiahnutie vyšších vlastných tržieb, vysporiadanie 

záväzkov voči spoločníkovi a postupné investovanie do zastaralej techniky.  
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Okrem toho  rozvíjať svoju činnosť v ďalších oblastiach kultúry a médií, zlepšovať 

podmienky pre rozvoj aktivít a zároveň zlepšovať aj úroveň pracovných 

podmienok svojich zamestnancov. 

 

6. Návrh na rozdelenie zisku 

  
Návrh na rozdelenie dosiahnutého zisku vo výške 18 117,12 € : 

A) 905,86 Eur - tvorba rezervného fondu vo výške 5% v zmysle 

Obchodného zákonníka 

B) 5.298,97 Eur – na vysporiadanie straty z roku 2017 

C) 12.818,15 Eur – sa ponecháva ako nerozdelený zisk 

 
 
 
 
 
 
 

Miroslav Bakura, DiS.art. 
                                                                                              konateľ spoločnosti 


