PROGRAM 6: KULTÚRA A RÔZNE SPOLOČENSKÉ
AKTIVITY PRE KAŽDÉHO
ZÁMER PROGRAMU:
Kultúrne a iné spoločenské aktivity a podujatia pre rôzne vekové a sociálne kategórie
občanov mesta a návštevníkov
Aktivita 6.1.: Podpora kultúrno-spoločenských podujatí v meste

227 000 eur

Zámer aktivity: Pestrý, žánrovo rôznorodý kultúrno-spoločenský život v meste
Cieľ

Ukazovateľ výkonnosti

Uspokojiť kultúrne potreby čo
najväčšieho počtu obyvateľov
každej vekovej a sociálnej vrstvy

 počet usporiadaných podujatí

Cieľová hodnota

 23

celomestského významu za rok
(14. reprezentačný ples mesta Humenné,
Medzinárodný deň žien, deň učiteľov, stavanie
mája a prvomájové oslavy, rockový koncert
pre mladých,módna prehliadka,
medzinárodný deň detí, Humenský toliar,
Kultúrne leto (blok podujatí počas letnej
sezóny), XXIII. Humenský jarmok, Fest Ber
hudbu – nie drogy, Pamätný deň mesta,
Mesiac úcty k starším, mikulášsky program
pre verejnosť spojený s rozsvietením jedličky,
XVII. Humenské vianočné trhy, Silvester na
námestí)

 počet zorganizovaných

 12

predstavení pre deti a mládež
(rozprávkové a divadel. predstavenia pre
MŠ, I. a II. stupeň ZŠ a stredné školy,
výchovné koncerty)

 koncerty klasickej hudby

7

v rámci hudobných cyklov
a festivalov
(Humenská hudobná jar, Humenské
organové dni Štefana Thomána, Pontes
2011, Jesenný koncertný cyklus)

 počet predstavení dovážanej
kultúry – činohra, muzikál,
tanečno-dramatické, hudobné,
folklórne, zábavné predstavenia

8

 počet výstav

6

 počet plenérov

1

 filmové predstavenia v kine FAJN

 160

SPOLU

217

Bežné výdavky …..............................................................................................................................221 500 eur
08.2.0.3 Bežné výdavky ................................................................................................................... 221 500 eur
z toho: účelové prostriedky na financovanie kultúrno-spoločenských podujatí

celomestského významu v priebehu celého roku 2012:

53 600 eur

1. Cyklus vážnej hudby (51. Humenská hudobná jar, 10. Humenské organové dni
Štefana Thomána, 41. Jesenný koncertný cyklus, PONTES - mosty medzi mestami)
4 000 eur
2. 14. reprezentačný ples mesta Humenné
7 000 eur
3. Medzinárodný deň žien
2 000 eur
4. Deň učiteľov
700 eur
5. Stavanie mája a prvomájové oslavy
2 700 eur
6. Medzinárodný deň detí
2 700 eur
7. Letný koncert pre mladých
3 700 eur
8. 11. Humenský toliar – folklórny festival
3 000 eur
9. Kultúrne leto – promenádne koncerty
3 800 eur
10. Výtvarný plenér
2 000 eur
11. 22. Humenský jarmok
3 000 eur
12. Fest – Ber hudbu, nie drogy
5 000 eur
13. Pamätný deň mesta Humenné (695. výročie)
3 500 eur
14. Mesiac úcty k starším (2x)
2 000 eur
15. Mikuláš
1 300 eur
16. Vianočné trhy
1 200 eur
17. Silvester 2012
6 000 eur
Finančné prostriedky budú použité ako transfer pre MsKS ako príspevkovú organizáciu na vykrytie nákladov
vyčíslených v ich rozpočte.
Kapitálové výdavky …..................................................................................................................... 5 500 eur
08.2.0.3 Kapitálové výdavky .................................................................................................... 5 500 eur

Príspevok od zriaďovateľa
Návrh rozpočtu vychádza z prevádzkového príspevku vo výške 221 500 eur a z kapitálového
príspevku vo výške 5 500 eur na čiastočné financovanie technického zhodnotenia stabilného
hasiaceho zariadenia v divadelnej sále – samočinného spúšťania. Organizácia musí v krátkej dobe
vyriešiť problém funkčnosti protipožiarneho zariadenia v divadelnej sále v súlade s platnou
legislatívou a závermi poslednej kontroly. Investíciu v celkovej predpokladanej výške 9 500 eur
plánuje organizácia financovať aj z vlastných zdrojov – z prostriedkov z výsledkov hospodárenia
z minulých období.
Zamestnanci
Predpokladá sa priemerný evidečný stav zamestnancov 17, prepočítaný na plne
zamestnaných 16 a z toho s 1 zamestnancom rátame v rámci projektu Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny, kde budú zo strany ÚPSVaR hradené poistné odvody za zamestnávateľa.
Zamestnanec by mohol byť prijatý najskôr od 01.02.2012 a percuntuálne by bol pracovný úväzok
rozdelený medzi hlavnú a podnikateľskú činnosť, čo znamená, že čiastočne by organizácia náklady
vykrývala z výnosov v podnikateľskej činnosti. Pôjde o zamestnanca na pozíciu zriadenec
v kultúrnom zariadení.
Účelové prostriedky na financovanie kultúrno-spoločenských podujatí celomestského
významu
Rozpočet predpokladá navýšenie účelových prostriedkov na kultúrne programy z objemu
33 880 eur na 53 600 eur, aby sa tak vyriešila požiadavka na rôznorodosť a kvalitu kultúrnospoločenských podujatí počas mesta Humenné v priebehu celého roka 2012.

