
ANALÝZA SÚ ČASNÉHO STAVU  

MsZ v Seredi dňa 13. 12. 2005 rozhodlo v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Z.z. 
o obecnom zriadení  v platnom znení § 11 odst. 3, ch) a zákona 523/2004 Zb.z. 
o rozpočtových pravidlách o zriadení Domu kultúry ako rozpočtovej organizácie 
s nasledovným predmetom činnosti a vnútornými organizačnými jednotkami na základe 
Zriaďovacej listiny . 

Predmet činnosti organizácie : 

1. organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí pre najširšie vrstvy obyvateľstva 
2. organizovanie záujmovo-umeleckej tvorivosti detí, mládeže a dospelých 
3. organizovanie mimoškolského vzdelávania 
4. Mestská knižnica - zabezpečovanie knižničnej výpožičnej služby 
5. kino NOVA  -  organizácia filmových predstavení  
6. Fándlyho fara, mestské miestopisné múzeum - poskytovanie muzeálno-výstavnej 
činnosti 

7. poskytovanie prenájmu nebytových priestorov 

Realizovanie predmetu činnosti :  

Dom kultúry  v plnom rozsahu realizuje jednotlivé body predmetu činnosti vychádzajúce zo 
zriaďovacej listiny. 
 

1. organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí pre najširšie vrstvy obyvateľstva 

Okrem tradičných podujatí, ktoré DK organizoval v posledných dvoch desaťročiach 
pribudli v roku 2011 Vianočné trhy, festival amatérskych a profesionálnych telies Amfik 
bude žiť, žánrovo sa zatraktívnil Tradičný seredský jarmok, po rokoch sa znovu obnovil 
DYCHFEST. 

 

2. organizovanie záujmovo-umeleckej tvorivosti detí, mládeže a dospelých 

DK v súčasnosti prebieha nižšie uvedená záujmová činnosť 

- HIP – HOP Fakulta Sereď  
- cvičenia Jogy  
- kurzy matematiky  
- modelársky krúžok pre deti 

- seredskí heligonkári 

- spevácky zbor Zvon 
 

3. organizovanie mimoškolského vzdelávania 

DK realizuje vo svojich priestoroch v priemere šesť-krát ročne výchovno-vzdelávacie 
divadelné a hudobné predstavenia pre základné a stredné školy v meste. 
 

 

 



4. Mestská knižnica - zabezpečovanie knižničnej výpožičnej služby 

Napriek neustálej obnove knižného fondu musím konštatovať  klesajúci záujem zo strany 
čitateľov o služby poskytované knižnicou, ktorý je do veľkej miery zrkadlom 
konzumného spôsobu života a zároveň rastúcou ponukou audiovizuálnych noviniek.  

5. kino NOVA  -  organizácia filmových predstavení  

Nakoľko je premietanie filmov realizované nedigitalizovanou formou stretáva sa 
s podobnými problémami ako väčšina kín v menších mestách na Slovensku. Nedostatočná 
ponuka filmov a ich oneskorená distribúcia v porovnaní s digitálnymi kinami má za 
následok neustále klesajúci počet návštevníkov /v roku 2011 – 45 návštevníkov na jeden 
fil/ a s tým spojenú ekonomickú nerentabilnosť. 

6. Fándlyho fara, mestské miestopisné múzeum - poskytovanie muzeálno-výstavnej 
činnosti 

Fándlyho fara – mestské miestopisné múzeum ako organizačná jednotka DK poskytuje 
lektorské služby z oblasti dejín mesta Sereď a jeho okolia pre jednotlivcov a skupiny. 
Doplnkovými aktivitami múzea je organizovanie koncertov Seredského kultúrneho leta 
v letných mesiacoch. 

      

7. poskytovanie prenájmu nebytových priestorov 

Od marca prechádzajú nebytové priestory slúžiace na prenájom podnikateľským 
subjektom a iným organizáciám pod Správu majetku Sereď, s.r.o. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CIELE ĎALŠIEHO ROZVOJA KULTÚRY 
 

1.organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí pre najširšie vrstvy obyvateľstva 

Cieľom DK je vytvoriť a zorganizovať multižánrový festival zameraný na hudbu, divadlo, 
tanec, výtvarné a fotografické umenie a spojiť jeho meno s mestom Sereď, tak aby jeho 
význam presiahol lokálne hranice s postupnou rezonanciou v nadregionálnom rozmere. 
 

2.organizovanie záujmovo-umeleckej tvorivosti detí, mládeže a dospelých 

Vzhľadom na fakt, že v estrádnej sále DK sa realizuje prevažná časť spoločenského života 
v meste /plesy, stužkové slávnosti, tanečné zábavy, diskotéky/ plánuje DK otvoriť kurzy 
spoločenského tanca. 

 

3.organizovanie mimoškolského vzdelávania 

Cieľom DK v tejto oblasti je zosynchronizovanie a zefektívnenie postupu v oblasti ponuky 
mimoškolského vzdelávania pre školy. Pre tento účel bude riaditeľ DK realizovať porady 
s riaditeľmi škôl v zmysle jednotného postupu pri výbere žánrov divadelných a hudobných 
predstavení. 

 

4.Mestská knižnica - zabezpečovanie knižničnej výpožičnej služby 

Cieľom v tejto oblasti zatraktívnenie priestorov knižnice realizáciou stretnutí čitateľov so 
známymi autormi. Ďalej kumulovanie činnosti knižnice a kníhkupectva pod jednou strechou 
s neskorším prevádzkovaním knižnej kaviarne. 

 

5.kino NOVA -  organizácia filmových predstavení  

V roku 2012 prebehne digitalizácia zvuku, čo je prvý krok k celkovej obnove premietacieho 
systému.  V súčasnosti je kino zaregistrované v audiovizuálnom fonde, DK vypracuje žiadosť 
o spolufinancovanie na digitalizáciu obrazu. 
Víziou budúcnosti je zrealizovanie multifunkčného priestoru spájajúceho kino s divadelnými, 
muzikálovými a koncertnými produkciami. 
 
6.Fándlyho fara, mestské miestopisné múzeum - poskytovanie muzeálno-výstavnej činnosti 

Múzeum má stálu expozíciu, ktorá deskribuje históriu mesta od najstarších čias po obdobia 
z mladších dejín. Príčiny nízkeho počtu návštevníkov múzea /1572 platiacich za rok 2011/ 
vidím v neatraktívnosti meniacich sa expozícií a výstav. V roku 2012 prebehne analýza 
súčasného stavu s cieľom zatraktívniť ponuku výstav, koncertov a expozícií so zameraním na 
mladšie vekové kategórie. 

 
 
 
 
 
 



ZÁUJMOVO-UMELECKÁ ČINNOSŤ a „centrum pre umeleckú činnosť“ 
 
V súčasnosti v meste Sereď rozvíjajú svoju činnosť nasledovné umelecké zoskupenia, 
s ktorými je DK v neustálom kontakte, pričom v rámci svojich možností a kompetencií 
vyplývajúcich zo štatútu a zriaďovacej listiny napomáha ich existencii :  

 
 
 
Seredskí heligonkári – zoskupenie hráčov na tento hudobný nástroj uskutočňuje dvakrát 
týždenne svoje nácviky v priestoroch DK bezplatne. Päť rokov DK zo svojho rozpočtu 
v spolupráci s MKSR organizuje Festival heligonkárov s nadregionálnym charakterom, ktorý 
prezentuje folklórne zvyky predkov so zameraním na interpretačné umenie tohto nástroja. 
 
DH Sereďanka – dychový súbor uskutočňuje svoje nácviky v divadelnej sále DK bezplatne. 
Súčasne používa zvukovú aparatúru DK. Zmluvou z 1. februára boli prevedené bezodplatne 
DH hudobné nástroje, tak aby bolo súboru možné do nástrojov investovať a starať sa o ich 
funkčné využitie. 
 
Zvon – spevácky zbor využíva priestory DK na svoje nácviky bezplatne. 
 
Hudobné skupiny – v súčasnosti pôsobí v DK osem hudobných telies v rozličných žánroch 
/jazz, pop, rock/. Svoje nácviky uskutočňujú v suterénnych priestoroch DK. 
 
V meste rozvíja svoju činnosť sakrálny spevácky zbor Gaudete /vo farskom kostole/ a detský 
folklórny súbor Kvetoňka /pod ZUŠ/. 
 
Detský modelársky krúžok – rozvíja svoju činnosť v  ateliéri DK, pričom dvakrát ročne 
v spolupráci s krúžkom DK organizuje výstavy prác a čiastočne ich materiálne zabezpečuje. 
 
 
Nevidím opodstatnenie v zriadení „centra pre umeleckú činnosť“, ktorého hlavnou náplňou 
by malo byť koordinovanie záujmovo-umeleckej činnosti v meste z viacerých aspektov: 
 

- Na spolufinancovanie záujmovo-umeleckej činnosti majú vypracovaný dotačný 
systém MKSR, TTSK, Mesto Sereď 

- Každé združenie má svoju právnu subjektivitu a rozvíja svoju špecifickú činnosť 
- Každé združenie má svojho vedúceho – manažéra, ktorý organizuje činnosť 
- záujmovo-umelecké a osvetové aktivity koordinuje Galantské osvetové stredisko 

 
 

 

 


