
Rozpočet DH Sereďanka na rok 2012 

Príjmy 

Vlastné príjmy 200 € 

Príjem z 2% dane z príjmu FO a PO 200 € 

Dotácia mesta 11 100 € 

Dotácie od iných inštitúcií 0 € 

Sponzorské dary 0 € 

SPOLU PRÍJMY 11 500 € 

Výdavky 

Zabezpečenie chodu telesa 

drobné hmotné potreby spotrebného charakteru 230 € 

bankové poplatky 40 € 

správne a notárske poplatky 100 € 

poštové služby 30 € 

cestovné 1 000 € 

služby spojené so zabezpečovaním nevyhnutných potrieb pre existenciu telesa 6 000 € 

SPOLU ZABEZPEČENIE CHODU TELESA 7 400 € 

Jednorazové investície do hmotných potrieb 

opravy a údržba nástrojov 500 € 

nátrubky 300 € 

kufre 300 € 

archív 600 € 

koncertné albumy 400 € 

mobilné albumy 1 000 € 

mixážny pult 800 € 

kabeláž 200 € 

SPOLU JEDNORAZOVÉ INVESTÍCIE DO HMOTNÝCH POTRIEB 4 100 € 

SPOLU VÝDAVKY 11 500 € 

 

Komentár k rozpočtu 

DH Sereďanka je v súčasnosti odkázaná na vlastné príjmy z honorárov za vystúpenia, ktoré pri svojej 

malej výške a súčasnom trende klesajúceho počtu možností vystúpení (najmä v Seredi) ani zďaleka 

nepokrývajú náklady na existenciu súboru. 

Za predchádzajúcich 7 rokov odohrala DH Sereďanka v Seredi spolu 31 akcií zadarmo + 3x 

reprezentovala Sereď v zahraničných družobných mestách a 31 akcií odohrala honorovaných (z 

čoho, ako vlastných zdrojov, bola financovaná jej existencia, čo samozrejme zďaleka nepostačovalo). 

Podporená mestom Sereď však bola za celý čas až v roku 2011 čiastkou 500 € - naposledy predtým 

bola finančne podporená dokonca v r. 2002 (za rok 2002 a 2003 ale nie sú k dispozícii údaje 

o odohratých akciách), takže v skutočnosti je kontrast medzi podporou a odohratými podujatiami 



ešte väčší o tieto 2 roky. Okrem toho boli kapele, v súvislosti s reprezentáciou v zahraničí, Domom 

kultúry opravené niektoré nástroje, aby na nich bolo možné vôbec hrať a boli jej dané ušiť vesty 

s logom mesta Sereď. Práve pre túto mizivú podporu (v značnom kontraste s tým, čo urobila kapela 

pre Sereď) stojí po svojej 90-ročnej existencii a tradícii v Seredi pred zánikom a preto nevyhnutne 

potrebuje pomocnú ruku od mesta v podobe dotácií.  

Potrebné jednorazové investície do hmotných potrieb kapely nevyhnutné pre jej ďalšiu existenciu je 

možné rozdeliť podľa „akútnosti potreby“ na nasledujúce 3 roky – 2012, 2013, 2014. Ak bude mať 

kapela tieto potreby vyriešené, niekoľko ďalších rokov sa môže starať iba o zabezpečovanie svojho 

chodu, keďže tieto investície sú dlhodobé. 

Rozpočet pre rok 2012 je stanovený na základe nevyhnutných potrieb pre ďalšie fungovanie súboru, 

bez ich zabezpečenia bude súbor nútený svoju činnosť ukončiť. 

Komentár k položkám: 

Cestovné – polovica kapely nie je zo Serede a musí dochádzať, bez kompenzácie aspoň cestovného sa 

kapela rozpadne 

Služby spojené so zabezpečovaním nevyhnutných potrieb pre existenciu telesa – fakturované 

služby a dohody, najmä za: 

manipuláciu s notovým materiálom (inštrumentácia, aranžovanie, transkripcia), komponovanie (na 

zákazku) skladieb, kopírovanie a tlač, elektronické spracovanie (skenovanie, transkripcia, napálenie), 

katalogizovanie a archiváciu notového materiálu, výrobu albumov, výrobu a distribúcia 

propagačného materiálu, vedenie účtovníctva, projektovú práca (vypracovanie, komunikácia, 

riadenie, zúčtovanie), ozvučenie, výuku kapelovej hry, spracovanie agendy spojenej s chodom 

súboru, ...  

Kufre – na noty, aparatúru a nástroje 

Archív – skrinky so zásuvkami na notový materiál, ktorý je bez roztriedenia a zkatalogizovania  

nepoužiteľný 

Koncertné albumy – materiál na výrobu (karisbloky, euroobaly, štítky) 

Mobilné albumy – výroba (lamínovanie, väzba) 

Kabeláž – k mixážnemu pultu 

 

Prehľad podujatí odohratých v Seredi za posledné roky: 

2004 

zadarmo – 4 akcie – pochovávanie basy, stavanie mája, 2x kladenie vencov + reprezentácia 

v rakúskom Breitstettene 

honorované – 2 akcie  – 1. máj, otvorenie jarmoku 

 

 



2005 

zadarmo – 6 akcií – stavanie mája, 1. máj, otvorenie jarmoku, 2x kladenie vencov, úcta k starším + 

reprezentácia v českom Tišnove 

honorované – 5 akcií  – ukončenie jarmoku, 4x promenádny koncert 

 

2006  

zadarmo – 5 akcií – stavanie mája, otvorenie jarmoku, 2x kladenie vencov, úcta k starším + 

reprezentácia v českom Tišnove 

honorované – 3 akcie – ukončenie jarmoku, dychfest, 1x promenádny koncert 

 

2007 

zadarmo – 5 akcií – pochovávanie basy, stavanie mája, 2x kladenie vencov, spomienka na príchod 

slovákov do vlasti  

honorované – 7 akcií – 1. máj, ukončenie jarmoku, dychfest, 3x promenádny koncert, úcta k starším 

 

2008 

zadarmo – 4 akcie – stavanie mája, 2x kladenie vencov, úcta k starším  

honorované – 7 akcií – 1. máj, ukončenie jarmoku, dychfest, 4x promenádny koncert 

 

2009 

zadarmo – 4 akcie – stavanie mája, návšteva holanďanov, 2x kladenie vencov 

honorované – 2 akcie – úcta k starším, 1x promenádny koncert 

 

2010 

zadarmo – 3 akcie – stavanie mája, 2x kladenie vencov 

honorované – 5 akcií – 1. máj, ukončenie jarmoku, 2x promenádny koncert, vianočný koncert 

 


