
Vyhodnotenie Vianočného trhu 2015 
 

Počas adventného obdobia sa v našom meste uskutočnilo množstvo podujatí pre všetky 

vekové kategórie. Začalo sa to privítaním Mikuláša na Námestí baníkov a rozsvietením 

vianočnej výzdoby. Samotný Vianočný trhy sa uskutočnil v dňoch 8. – 10. decembra 2015  

a účasť predávajúcich bola vyššia ako na septembrovom jarmoku. Ponuka bola klasická 

jarmočná, ohlasy návštevníkov boli dobré, niektorí predávajúci však konštatovali nízku kúpnu 

silu zákazníkov. Tradične však boli spokojní predajcovia občerstvenia.  

Počas vianočného trhu boli zorganizované aj rôzne sprievodné akcie, ktoré zvýšili atraktivitu 

a záujem o toto naše podujatie. V kultúrnom programe sa predstavila hudobno-zábavno 

ľudová skupina Ščamba, dievčenská hudobná skupina Mixtape, folklórny súbor Haviar, 

nechýbal ani živý betlehem, ktorý pripravila Domka, vianočné tvorivé dielne pripravené ZUŠ 

v Rožňave, ochutnávka a predaj zabíjačkových špecialít a podujatie pod názvom Mlsáme 

s vojakmi.  Medzi sprievodné podujatia patril aj Gospelový koncert v katolíckom kostole, 

Vianočný koncert žiakov Základnej umeleckej školy v evanjelickom kostole a Vianočné 

hudobné extempore divadla Actores.  

 

V rámci rozpočtu na túto akciu bola zabezpečená aj vianočná výzdoba mesta. Obnovili sa 

jestvujúce prvky – výmenou žiaroviek za úspornejšie a doplnili sa nové prvky  3D anjel, 

adventný veniec s el. osvetlením a výzdoba stromčekov. K tomu sumou 1000 € prispeli aj dva 

podnikateľské subjekty z nášho mesta tým, že objednali a zaplatili vianočnú výzdobu 

a odovzdali ju správcovi – TS. Kovová konštrukcia na adventný veniec, ktorý bol umiestnený 

na Námestí baníkov bola tiež darom od sponzora. Firma, ktorá veniec vyrobila a inštalovala 

má sídlo v katastri obce Brzotín.    

 

Finančné vyhodnotenie: 

 
 

 Výdaj Príjem 

Energie a  médiá 484,35  

Materiál+drevený stánok 997,94  

Služby(čistenie,prenájomstanu,WC) 2277,95  

Vianočná výzdoba mesta a Radnice:   

- 3D anjel+kríky 3366,35  

- Výzdoba stromčekov+náhrad.diely 1956,78 1000 (sponzor.) 

- Radnica+sviece  1125,26  

Kultúra spolu: 1758,60  

z toho  kultúrny program 1260,00  

             SOZA 360,00  

             propagačný materiál - plagáty 138,60  

Spolu  výdavky 13725,83  

Celkový príjem:  19808  € 

 
 

 

 

 

 


