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10_ Informácia o činnosti a finančné vyhodnotenie prenájmu Nemeckého kultúrneho 

domu, KS Impulz a KS Žarnovická (porovnanie rok 2019) 

 

OKK 

1) Nemecký kultúrny dom (NKD) 

V mesiacoch január – február oddelenie kultúry a komunikácie v NKD organizovalo 

pravidelné tanečné zábavy, detské predstavenia, divadelné pondelky, Račištorfský bál, 

klauniádu a minikarneval pre deti a rodičov, tradičnú babskú zábavu spolu s pochovaním basy 

a ukončením fašiangu. Začiatkom marca si mohli ešte návštevníci pozrieť detské predstavenie 

a divadelné predstavenie v rámci divadelného pondelku. V decembri v rámci Vianočného 

koncertu skupiny Fragile bol sprostredkovaný on-line prenos koncertu prostredníctvom FB 

MČ Rača. Na parkovisku pred NKD sa v rámci Račianskeho kultúrneho a športového leta 

konal Anna bál a v decembri deti spolu s rodičmi privítali Mikuláša.  

 

2) KS Impulz 

V mesiaci február oddelenie kultúry a komunikácie v KS Impulz organizovalo pre deti 

a rodičov Fašiangový karneval. 

 

3) KS Žarnovická 

V mesiaci február oddelenie kultúry a komunikácie v KS Žarnovická organizovalo prednášku 

o výžive so Zdenkou Havettovou.  

 

V KS Žarnovická za dodržania všetkých nariadení a opatrení prebiehala činnosť Výtvarného 

krúžku Rača, pod vedením p. Plačkovej. Výtvarné práce detí boli súčasťou malej výstavy 

v stredisku a na konci roka boli niektoré ocenené vo výtvarnej súťaži M. R. Štefánika. 

Príležitostne sa stretával Klub paličkovanej čipky a členovia Speváckeho súboru Račan. 

 

V rámci mesiacov marec – december bola činnosť oddelenia ovplyvnená kornakrízou 

a prijatými opatreniami a nariadeniami ÚVZ BA, čo obmedzilo alebo úplne zamedzilo 

možnosť organizovať podujatia v interiéri.  

 

Správa budov 

KS Žarnovická: 

platené: Výtvarný krúžok Rača, šachová akadémia, anglický jazyk pre deti, Divadlo Endorfín, 

Montesorri hernička, joga, predajné akcie 

neplatené: Spevácky súbor Račan, Klub dôchodcov, Zväz invalidov, Jednota dôchodcov, 

Slovenský zväz záhradkárov, Klub matiek, Klub paličkovanej čipky 



 

KS Impulz: 

platené okrem pravidelných činností: 

Domové schôdze  

Ples obyvateľov Rendeza 

Nepravidelné súkromné akcie 

Sväté omše 

Cvičenie žien 

 

NKD:  

Január 2020 

Dom tanca - Venček 

Galavečer stolnotenisový zväz 

Ples Kengura 

Divadlo Pac i Pac 

Február 2020 

Ples zväzu invalidov + výročná schôdza 

Vinári v červenej lisovni 

Ples farnosti Rača 

Ples ANSDS 

Svadba Javorník 

Divadlo Teatro - generálka Kvarteto 

Marec 2020 

Divadelné centrum Martin 3 predstavenia 

ZŠ Tbiliská - stretnutie učiteľov a žiakov 

Júl 2020 

Cirkevný zbor Evanjelický bohoslužby 

TV JOJ - natáčanie seriálu 

August 2020 

Cirkevný zbor Evanjelický bohoslužby 

Cirkevný zbor Evanjelický bohoslužby 

Svadba Vedrody 

September 2020 

Svadba Nagy 

Svadba Hochel 

 

 

Príjmy za prenájom stredísk v rámci komerčných a kultúrno-spoločenských podujatí: 

Rok 2020 8.312,50 € 

Rok 2019 22.888,45  € 

 

 

Spracovala: Dana Ölvecká, január 2021 

Podklady: OKK, Správa budov   


