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1. Všeobecná charakteristika organizácie  

 
Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi je kultúrno-výchovnou inštitúciou z celoslovenskou 

pôsobnosťou, ktorej hlavným predmetom činnosti je tvorba a šírenie divadelných 
predstavení pre deti predškolského a školského veku, pre mládež, ale i pre dospelého diváka 
v regióne Spiša, ale i mimo neho, s dôrazom na všetky formy a žánre klasického, moderného 
a alternatívneho umenia. 

V zmysle zriaďovacej listiny, Spišské divadlo (ďalej len SD)  sprostredkováva kultúrno-
spoločenské podujatia výkonných umelcov a umeleckých kolektívov vo svojom sídle, aj mimo 
neho, priamo alebo prostredníctvom agentúr. 
 
So súhlasom svojho zriaďovateľa SD vykonáva tieto činnosti  nad rámec svojej hlavnej 
činnosti  :  

- prenajíma nebytové priestory, ktoré má SD v správe, 
- prenajíma hnuteľný majetok, 
- propaguje činnosť a ostatné aktivity podporujúce rozvoj a skvalitnenie hlavného 

poslania SD. 
 

Spišské divadlo je rozpočtovou organizáciou Košického samosprávneho kraja, ktoré je 
napojené svojimi príjmami a výdavkami v plnom rozsahu na rozpočet svojho zriaďovateľa. 
Spišské divadlo je profesionálnym jedno súborovým divadlom, ktoré nadväzuje na pôsobenie 
prvého profesionálneho divadla v Spišskej Novej Vsi – Krajového divadla (1957-1963).  

Vzniklo 01.01.1980 ako súbor pre deti a mládež Divadla Jonáša Záborského v Prešove, 

pobočná scéna Spišská Nová Ves. Venovalo sa prioritne tvorbe pre detského 

a mládežníckeho diváka. 01.01.1992 sa osamostatnilo a prijalo názov Spišské divadlo. 

Postupne sa pretransformovalo na repertoárové divadlo mestského typu. Štruktúra jeho  

produkcie je porovnateľná s ostatnými slovenskými divadlami pôsobiacimi v zriaďovateľskej 

pôsobnosti VUC. Napriek akceptácie  tvorby pre večerného dospelého diváka, naďalej, v 

rámci možností, sa systematicky a systémovo venuje tvorbe pre deti a mládež a tiež 

zájazdovej činnosti. Je jedinou profesionálnou umeleckou inštitúciou, ktorá vypĺňa priestor 

severovýchodného Slovenska divadelnou produkciou. Prirodzenú divácku spádovú oblasť 

ohraničuje na západe Liptovský Mikuláš s presahom do Ružomberka, na východe Margecany, 

na severe Spišská Stará Ves a na juhu Rožňava. Zájazdová oblasť je podstatne rozsiahlejšia 

a zahŕňa celé severné Slovensko - od Čadce po Humenné a na juhu od Moldavy nad Bodvou 

až po Rimavskú Sobotu. Je jedinou mobilnou profesionálnou umeleckou inštitúciou, ktorá 

prináša profesionálne divadelné umenie do oblastí, kam žiadne iné profesionálne telesá 

nezavítajú. Divadlo  pravidelne hosťuje v Divadle J. Palárika v Trnave, v Divadle J. G. 

Tajovského vo Zvolene, v Štátnom divadle v Košiciach, občasne v Divadle J. Záborského 

v Prešove a v Slovenskom komornom divadle v Martine. Spišské divadlo sa zúčastňuje 

úspešne aj na celoslovenských festivaloch ako sú Dotyky a spojenia v Martine a na 

Zvolenských hrách zámockých. Ako aj na domácom karentovanom festivale „Divadelný Spiš“. 

 

Spišské divadlo reprezentuje slovenskú divadelnú kultúru aj v zahraničí. V roku 2019 

hosťovalo v Nadlaku (Rumunsku), dva krát v Báčskom Petrovci (Srbsku) a Békešskej Čabe 

(Maďarsko) a v Chebe (Česká republika). Na základe úspešného hosťovania sa črtá 

pravidelnejšia spolupráca s organizáciami dolnozemských Slovákov. 



 
 

V súčasnosti má Spišské divadlo dve scény. Štúdio Spišského divadla s kapacitou 

maximálne 60 miest a hlavnú scénu – divadelnú sálu s kapacitou 327 miest (plnohodnotných 

259). Ročne odohrá cca 220 predstavení. Z toho  oproti minulým rokom realizuje 80 % vo 

svojom sídle v Spišskej Novej Vsi a 20 % na zájazdoch. V roku 2019 Spišské divadlo hosťovalo 

vo Veľkej sále Historickej radnice v Košiciach, kde  prezentovalo svoju tvorbu a spolu sme 

odohrali 28 predstavení.  Tento projekt sa stretol so značným záujmom košického publika. 

Spišské divadlo je  už  jedenásť  rokov spoluorganizátorom festivalu Divadelný Spiš, 

prehliadky komorných inscenácií slovenských profesionálnych divadiel s medzinárodnou 

účasťou. SD spolupracuje v rámci edukačných projektov s OZ Spišské divadlo a tým 

sprostredkúva divadelné umenie aj tým vrstvám spoločnosti, ktoré by sa inak nemali 

možnosť s týmto druhom umenia zoznámiť. Spišské divadlo má veľmi dobrú spoluprácu so 

školami v meste a širšom regióne.  

 

V súčasnosti má Spišské divadlo päťnásťčlenný herecký súbor, z ktorého drvivá väčšina 

(jedenásť) je tvorená z absolventov Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej 

Bystrici, dvaja členovia sú absolventmi konzervatória a dvaja členovia sú reprofesionálizovaní  

amatéri. V roku 2019 naďalej pokračovalo personálne dobudovávanie divadla.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2. Komplexné zhrnutie predchádzajúceho roka  

 
V roku 2019 sme odpremiérovali 7 titulov, v divadelnej sále 3 večerné  tituly a jednu 

rozprávku a  v Štúdiu Spišského divadla tri tituly.  Spišské divadlo dosiahlo v roku 2019  
pozoruhodné výsledky a to počte odohraných predstavení, v počte divákov i v dosiahnutých 
tržbách. Divadlo zaznamenalo najvyššie  výsledky vo svojej histórii.  Konkrétne sme  odohrali  
237 divadelných predstavení.  227 divadelných predstavení z produkcie SD a 10 predstavení 
hosťujúcich súborov. Navštívilo nás 40 738 platiacich divákov, o 4250 divákov viac ako 
v predošlom roku. Zvýšený počet divákov bol hlavne na domácej  scéne. Tržby zo vstupného 
dosiahli výšku 136 528,80 € , z toho 103 997,80  v eurách ( o 6 165,30 € viac ako v roku 2018) 
a 32 531  v kultúrnych poukazoch ( o 13 108 viac ako v roku 2018). Okrem predstavení 
v Spišskej Novej Vsi sme hosťovali aj mimo SNV, kde sa odohralo 47 divadelných predstavení 
na území Slovenskej republiky a 6 predstavení v zahraničí (Nadlak, Békešská Čaba, Báčsky 
Petrovec, Cheb). 

Spišské divadlo bolo spoluorganizátorom  na 16 projektoch. Napríklad:  So Spišským 
osvetovým strediskom v Spišskej Novej Vsi – Z rozprávky do rozprávky, s Kysuckým 
kultúrnym strediskom v Čadci - 52. ročník národnej súťažnej prehliadky ochotníckych 
divadelných súborov,  na Deň učiteľov v Liptovskom Mikuláši a Liptovskom Hrádku, 
s Mestom Humenné  a spoločnosťou Železiarne a.s. Podbrezová – Deň detí, s OZ Spišské 
divadlo festival Divadelný Spiš,  so Slovnaftom do divadla a s ZOO SNV a Múzeom Spiša na 
projekte Trojlístok.  

                   

2.1 Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti 
 

     Medzi najvýznamnejšie úspechy Spišského divadla jednoznačne patrí vysoká 
návštevnosť našich predstavení (40 738 platiacich divákov) a dosiahnuté tržby 136 528,80€. 
Ďalším nemenej významným úspechom je naštudovanie a odpremiérovanie 7 titulov. O ich 
kvalite svedčí návštevnosť a reflexia v odborných kruhoch. O kvalite našej produkcie svedčí 
a to, že inscenácia hry Ivana Bukovčana Sneh nad limbou bola zaznamenaná RTVS Bratislava 
a odvysielaná v rámci projektu „Divadlo nás baví“ pri príležitosti 75. výročia  SNP. RTVS 
prejavila záujem aj o ďalšie inscenácie z veľmi úspešného dramaturgického cyklu slovenské 
storočie, ktorým SD mapovalo cez dramatické texty a ich inscenovanie ostatných 100 rokov 
Slovenska a 100. výročie vzniku Česko - Slovenskej republiky.  
 Úspešným bol aj Divadelný Spiš 2019, ktorý sa stal najvýznamnejším kultúrnym 
podujatím nielen v meste Spišská Nová Ves, ale aj na severovýchode Slovenska. Ide 
o karentovaný divadelný festival, ktorého predstavenia sa odohrávajú na troch scénach. 
V divadelnej (veľkej) sále SD, v Štúdiu SD a v koncertnej sále spišskonovoveskej Reduty.  
 Projekt Spišské divadlo v Košiciach, ktorý sprostredkúva inscenácie SD v priestore 
divadelnej sály Historickej radnice košickému publiku hodnotíme takisto pozitívne. Aj na 
základe odozvy košického publika.  
 Silnými stránkami organizácie je jej ľudský potenciál. Skutočnosť, že sa podarilo a darí 
budovať profesionálny kolektív nadšených ľudí. Týmto smerom treba naďalej pokračovať 
v konečnom profesionálnom dobudovaní divadla.  
 Problémovou oblasťou SD je zlý technický stav budovy ako exteriéru tak aj interiéru 
divadla. Jednak časti pri divákov ako aj zákulisie divadla a priestorov pre tvorcov, 
nevyhovujúce sú aj technické zariadenia, niektoré sú len v núdzovej prevádzke (ťahy a pod.) 
a ďalšie sú už po životnosti. Celkovo je stav technických zariadení alarmujúci. Spišské divadlo 
jednoznačne potrebuje kompletnú a komplexnú rekonštrukciu a vybudovanie prístavby.  



 
2.2 Základné ukazovatele odbornej činnosti a hospodárenia 

 
Kvalita verejných služieb, orientácia na 

návštevníka  2018 2019  Zdroj, vysvetlivka 

cieľ:  zvyšovať kvalitu služieb 

Základné ukazovatele 

Kapacita (počet miest/sedadiel) stálych 
scén/div.priestorov  (dom.scén) v prevádzke  274/50 274/50 KULT –1.Modul, r.7 

Počet inscenácií v repertoári spolu 24 23 KULT –2.Modul, riadok 1 
Počet premiér spolu 7 7 KULT – 2. Modul, riadok 3 

Počet predstavení odohraných súbormi divadla 
spolu 224(235) 227(237) 

KULT – 2. Modul, riadok 5 

Počet návštevníkov na predstaveniach divadla 37479 41 212 KULT – 3. Modul, riadok 6 

z toho počet platiacich návštevníkov  36488 40 738 
KULT – 3. Modul, riadok 
10 

Finančná oblasť 2018 2019 

cieľ:  znižovať náklady a zvyšovať mieru samofinancovania 

Náklady spolu 957 772,50 
 

113 6408,75    

náklady na činnosť divadla spolu           65 860  113 581 KULT – 4. Modul, r. 19 

mzdové náklady celkom (vrátane odvodov)  422 802,91 504032,50 
KULT – 4. Modul, r. 
22+r.24+r.25 

Prevádzkové náklady 435 475,39 518795,25 KULT -  4. Modul, r. 27 
Kapitálové výdavky   33 634,20 2388 KULT -  4. Modul, r. 32 

Bežné výdavky   

výdavky na prevádzku 824 766,28  887618,89   k 31.12. , účtovné výkazy 

výdavky na činnosť 65 860   113581  K 31.12., účtovné výkazy 

    

 Príjmy spolu 967 080,17  1126353,46   KULT – 4. Modul, r.1,  

Transfer od zriaďovateľa    

na bežné výdavky 823 639,08   830601,50   k 31.12., účtovné výkazy 

na kapitálové výdavky   33 634,20   2388   k 31.12. , účtovné výkazy 

spolu  857 273,28 832989,50    KULT – 4.Modul, r. 4 

Ďalšie príjmy    

z prenájmu  436,12 2955,74   KULT – 4.Modul, r. 18 

z vlastnej  činnosti  100 798,76 114368,06  

KULT – 4.Modul, r. 15+16 
+17, vstupné, vložné, 
poplatky,  

dary a sponzorské 4130   2700   KULT – 4.Modul, r. 12 

spolu 105 364,88   120023,80   

Externé grantové a projektové zdroje   

kultúrne poukazy  19423  32531   získaná suma 

transfery z rozpočtu obcí, miest 800 0 KULT – 4.Modul, r. 5 

domáce projekty: tuzemské granty spolu  25130  23000  KULT – 4.Modul, r. 8 

zahraničné projekty: zahraničné granty spolu      KULT – 4.Modul, r. 10 

počet podaných projektov 5  5  projekt: tuzemský aj 
zahraničný, FPU, MK SR, 
ÚV SR, zahraničné granty, 
granty zo súkromných 
nadácií,  projekty 
(transfery) z obcí- mimo 
kultúrnych poukazov 

počet schválených projektov 2   1 

výška získaných financií z externých grantov a 
projektov spolu  10 000  11000  



 
 Vnútorné procesy, inovácie,  marketing 2018 2019   

cieľ:   cielená propagácia, zavádzanie inovácií 

počet aktivít realizovaných v spolupráci s inými KZ v 
KSK 2   2   

počet nových partnerstiev  1 1    

počet nových kľúčových aktivít  15 24  

možno popísať nižšie 
v komentároch alebo 
v ďalších kapitolách 

počet kľúčových mediálnych výstupov   50 41  

články v tlači, TV, rozhlase, 
sociálne médiá (odhad 
počtu kľúčových výstupov) 

Strategický rozvoj 2018 2019   

cieľ:  systematický a dynamickejší vlastný rozvoj 

definovaná stratégia rozvoja áno        áno  áno, nie 

vlastný ukazovateľ rozvoja     

definovať, iba ak bol 
nejaký špecificky 
stanovený 

plnenie prioritných cieľov v roku 2019                          Viď text   popis 

 
 

3. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku odbornej činnosti 
 
V priebehu roku 2019 bolo inscenovaných sedem divadelných hier, čo pokladáme za 

mimoriadny úspech vzhľadom na počet členov umeleckého súboru a status divadla 
v spoločenskom prostredí. K ďalším úspechom treba pripočítať tieto fakty: okrem hosťovaní 
na slovenských divadelných javiskách sme prezentovali našu tvorbu aj v zahraničí. V 
Rumunsku pri príležitosti 120 rokov slovenského divadla v Nadlaku a v rámci odovzdávania 
Ceny Samuela Tešedíka. V Srbsku dva razy na divadelnom festivale Petrovské dni divadelné 
a v rámci osláv storočnice Gymnázia j. Kollára v Báčskom Petrovci. V Maďarsku v Békešskej 
Čabe pri príležitosti  X.  stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov a v Česku v 
Zápodočeskom divadle v Chebe na festivale Divadlo jedného herca. Úspešne sme  
prezentovali  divadlo aj na slovenských festivaloch (Zvolenské hry zámocké, ako aj na 
domácom festivale Divadelný Spiš).  

S našimi inscenáciami sme pravidelne hosťovali v Historickej radnici v Košiciach, čo je 
určite veľmi dobrý strategický ťah – vzhľadom na šírenie informácií a povedomia o našej 
kvalitnej činnosti, ktorá znesie tie najprísnejšie kritéria.   
Potvrdením dobre stavaného repertoáru v minulých sezónach je aj skutočnosť, že  
z minulých sezón sme v roku 2019 preniesli 16 titulov. V priebehu roka 2019 mali derniéru 
hry: Jozef Mokoš - Jánošík alebo Pravda je len jedna, Igor Bauersima - norway.today , G.B. 
Shaw - Don Juan v pekle, F. M. Dostojevskij - Biele noci, Martin Barčík - Baltazár Banán a  
Z.Nienacki / K.Žiška, T. Kubička-  Pán Tragáčik a templári.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nosné/ťažiskové aktivity za rok 2019 
 

Dátum 
premiéry 

Autor Titul 

10.02.2019 Ľubomír Feldek Perinbaba 
13.02.2019 Ivan Bukovčan           Sneh nad limbou   
22.05.2019 Milo Urban       V osídlach 
28.06.2019 B.S.Timrava/M.Babiak       Hrdinovia             
27.09.2019 Vinko Möderndorfer       Krásne je v Tatrách 
30.09.2019 V.H.Vladimírov       Boj 
14.12.2019 I. Stodola/E.Spišák       Marína Havranová 
22.10.2019 
30.10.2019 

Festival Divadelný Spiš 
 

      Podrobnosti viď. 3.4 

     09.06.2019 Nadlak,Rumunsko 
Matias Župančič  

      Manželské hry  

22.09.2019 Báčsky Petrovec, Srbsko 
B.S. Timrava/M.Babiak  

      Hrdinovia  

30.10.2019 Báčsky Petrovec, Srbsko 
V.H. Vladimírov  

      Boj 

03.10.2019 Cheb, Česká republika 
P.Palik/J. Jendrichovský  

      Storočie podľa Márie  

11.10.2019 Békešská Čaba, Maďarsko 
Matjaž Zupančič 

      Manželské hry 

12.10.2019 Nadlak, Rumunsko 
B. Thomas/ E. Spišák  

      Charleyho teta 

 

3.1 Plnenie štandardov 
 

Názov štandardu  Počet / Rok  Plnenie v roku 2019 

Počet premiér 5 7 
Počet predstavení  221 ± 20 227 
Počet účastí na festivaloch, 
súťažiach, prehliadkach, vrátane 
internej prehliadky    

1x  SR 
1x zahraničie 

2x SR 
2x zahraničie 

Percento vyťaženosti kapacity 
divadla/priemer za rok   

65% 70% 

Počet zájazdových predstavení, 
resp. predstavení mimo domácej 
scény (% z celkového počtu 
predstavení)    

 
5% 

 

 
22% 

Počet aktivít uskutočnených na 
základe zmluvy o spolupráci  
(okrem vlastných zájazdov)  

 
 

2 

 
 

15 
Inovatívne formy propagácie  1 2 
 
 
 



 
Komentár k štandardizácií :  
 

Štandardizácia je pre Spišské divadlo nastavená dobre. Nie je potrebná jej 
aktualizácia. Divadlo má naštudovať päť  premiér ročne. Tento počet je minimálne potrebný 
z nasledujúcich dôvodov. 1 premiéra je venovaná detskému divákovi. 2 tituly (premiéry) sú 
venované pre stredoškolskú mládež a 2 tituly(premiéry) pre večerného dospelého diváka. 
Táto štruktúra je vyhovujúca vzhľadom na divácke zázemie a počet je potrebný aj kvôli 
umeleckému rastu členov súboru. Z toho sa potom aj jasne odvíja počet odohraných 
predstavení, ktorých by bo pri nižšom počte premiér logicky nižší. Štandard účasti na 
festivaloch je určený rozumne, keďže na Slovensku máme obmedzený počet karentovaných 
festivalov (Dotyky a spojenia – Martin, Zvolenské hry zámocké – Zvolen, Divadelný Spiš – 
SNV), ktoré reflektujú domácu tvorbu, nie je možné tento štandard kvantitatívne zvyšovať. 
V polohe zahraničných festivalov je situácia dosť obdobná. (rečová bariéra) Pri počte 
zájazdových predstavení je štandard najdiskutabilnejší. Je prioritou hrať viac doma, alebo na 
zájazdoch? Aktivity na základe zmlúv o spolupráci sú pre organizácie zaujímavé z hľadiska 
zapojenia sa do niečoho, čo ani nemusí priamo, alebo jednoznačne súvisieť s hlavnou 
činnosťou. Inovatívne formy propagácie narážajú aj na nedostatok finančných prostriedkov.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
3.2 Premiéry v Spišskom divadle. 

 
Ľubomír Feldek  -  Perinbaba              Premiéra : 10.02.2019  

Úprava, scéna, réžia        Peter Palik 
Dramaturgia                  Martin Geišberg 
Kostýmy a masky     Katarína Holková 
Hudba                               Martin Geišberg 
                                           Daniel Špiner 
Pohybová spolupráca     Libuša Bachratá 
                                           Petr Nůsek 
Asistent réžie                 Jozef Novysedlák 
Účinkujú: Tomáš Krištof, Diana Semanová, Dávid Szöke, Katarína Turčanová, Denisa 
Macalová Ďuratná, Petra Dzuriková, Jozef Novysedlák, Albín Medúz, a. h., Mária Brozmanová 
 
Nesmrteľný príbeh o rozprávkovej Perinbabe, v ktorom láska a dobro porazia zlobu a 
chamtivosť. 
 
Perinbaba, múdra starenka, ktorá sype na zem sneh, zachráni malého Jakuba pred Zubatou a 
vychováva ho vo svojom svete, kde sa zastavil čas a ľudia starnú len veľmi pomaly. Jakuba to 
však čoraz viac láka dolu, medzi bežných smrteľníkov, najmä keď si cez Perinbabin 
ďalekohľad všimne richtárovu dcéru Alžbetku a zaľúbi sa do nej. Lenže v ceste za spoločným 
šťastím im stojí chamtivá a závistlivá macocha a jej hlúpa dcéra Dora. I kmotra Zubatá si po 
celý čas na Jakuba brúsi kosu. Podarí sa Jakubovi s pomocou Perinbaby prekonať všetky 
prekážky? Azda najznámejšiu zimnú rozprávku o túžbe človeka po šťastí, porozumení a láske 
uvádza Spišské divadlo v réžii Petra Palika. 

 
 
 
 
 
 



 
Božena Slančíková Timrava/ Michal Babiak – Hrdinovia          Premiéra 28.06.2019  

Dramatizácia  Michal Babiak 
Dramaturgia Miron Pukan 
Scéna                Jaroslav Valek 
Kostýmy Mya Javorková 
Hudba               Martin Husovský 
Choreografia Viliam Mikula 
Asistent réžie Mária Görögová 
Réžia               Michal Babiak 
Účinkujú:  Mikuláš Macala, Mária Brozmanová, Tomáš Krištof, Denisa Macalová Ďuratná, Mária 
Görögová, Jozef Novysedlák, Katarína Turčanová, Veronika Kleščová, Adam Herich, Matúš Hollý, 
Dávid Szöke, Petra Dzuriková, Mikuláš Dzurík, Dáša Romanovská, a.h.,  

 

Majstrovské Timravino dielo o najnižších pudoch človeka, ale aj o láske a veľkosti ľudského 
ducha. PREDSTAVENÍ SA FAJČÍ. 

Hrdinovia Boženy Slančíkovej Timravy sú jedným z titulov Spišského divadla v rámci 
dramaturgického projektu Slovenské storočie, ktorým si pripomíname 100. výročie konca 1. 
svetovej vojny a vzniku Československej republiky a v ktorom sa kladie dôraz na kľúčové 
historické okamihy vzniku a formovania moderného slovenského národa. Autor 
dramatizácie Michal Babiak sa zameral na tie časti tejto umelecky výnimočnej novely, ktoré 
opisujú moment veľkého spoločenského pohybu – vojny. Tá svojimi rozmermi neskôr dostala 
označenia ako svetová. Esteticky sugestívnou výpoveďou inscenácia hovorí o 1. svetovej 
vojne, ktorá bola kľúčovým okamihom rozpadu starého sveta a vzniku novej Európy na 
začiatku 20. storočia. Táto vojna ovplyvnila nielen ďalšie smerovanie duchovného a 
politického vývinu, ale aj životy našich predkov. Dramatická freska Hrdinovia prízvukuje 
deštrukčný charakter vojny a cez najrozličnejšie ľudské osudy približuje marazmus tzv. 
vysokej politiky, ale aj poklesky a pozdvihnutia v prostredí sveta obyčajného človeka. Okrem 
toho kladie dôraz na skutočné hrdinstvo „malých ľudí“, ktorí vo vojnovom ošiali dokážu 
hľadať posledné zvyšky ľudskej dôstojnosti. 

 

 



 
Vinko Möderndorfer – Krásne je v Tatrách               Premiéra 27.09.2019 
 

 
 
 
Réžia                            Michal Babiak 
Preklad a úprava Michal Babiak 
Dramaturgia             Miron Pukan 
Scéna                         Jaroslav Valek 
Kostýmy             Mya Javorková 
Hudba                         Martin Husovský 
Asistent réžie             Jozef Novysedlák 
Účinkujú:  Mária Brozmanová, Petra Dzuriková, Adam Herich, Mikuláš Macala, Edo Valašík, Dávid 
Szöke, Jozef Novysedlák, Albín Medúz, a.h., Tomáš Krištof, Matúš Hollý 

 
Keď sa v Tatrách náhodou stretnú mafiáni s ministrom vnútra, vzniká neuveriteľná 
komédia plná omylov. 
 
Vinko Möderndorfer patrí medzi významných a oceňovaných súčasných slovinských 
dramatikov. Jeho výborná komédia Krásne je v Tatrách v preklade, úprave a réžii umeleckého 
šéfa Spišského divadla Michala Babiaka je ostrou satirou na spoločenské neduhy v období, 
ktoré nasledovalo po páde komunizmu vo východoeurópskom bloku. Veselá fraška s 
kriminálnou zápletkou srší priamym absurdno-groteskným humorom. V hre vystupujú dve 
mafiánske skupiny, ktoré prichádzajú do Tatier, kde má prebehnúť obchod so zbraňami. Dej 
sa zamotáva, keď do hotela prichádza minister vnútra, a tak vzniká rad rôznych omylov a 
nedorozumení. Hra vyvoláva záchvaty smiechu, no zároveň s nevídaným ostrím pranieruje 
korupciu, prepojenie mafie a spoločenských elít. V množstve groteskných situácií vtipným 
spôsobom nastavuje obraz negatívnym javom, ktoré sa stali súčasťou nášho aktuálneho 
diania. 

 



 
Ivan Stodola/ Emil Spišák – Marína Havranová              Premiéra 14.12.2019  

   
Úprava a réžia        Emil Spišák  
Dramaturgia         Miron Pukan 
Scéna                     Jaroslav Valek 
Kostýmy         Miroslav Daubrava 
Asistent réžie          Mikuláš Macala 
Účinkujú: Mikuláš Macala, Mária Brozmanová, Mária Görögová, Adam Herich, Tomáš Krištof, 
Eduard Valašík, Dávid Szöke, Veronika Kleščová, Petra Dzuriková, Mikuláš Dzurík, Jozef 
Novysedlák 
 
Nádherný príbeh lásky k milovanej bytosti i lásky k národu. 
 
Spišské divadlo pripravilo v rámci dramaturgického projektu Slovenské storočie, ktorým si 
pripomína kľúčové okamihy formovania moderného slovenského národa, inscenáciu jedného 
z najvýznamnejších slovenských dramatikov Ivana Stodolu Marína Havranová. Hra 
prostredníctvom nádherného príbehu mladej odvážnej Maríny Havranovej opisuje udalosti 
revolučných meruôsmych rokov, kedy Slováci prvý raz vystúpili na obranu svojich práv, 
vyslovili svoje národné požiadavky a bojovali za ne i so zbraňou v ruke. Okrem toho 
zobrazuje romantický konflikt medzi osobnou ľúbostnou drámou a spoločenskými 
povinnosťami, medzi láskou k blízkemu a láskou k národu. V hre nechýbajú zaujímavé 
interaktívne prvky, ktoré dotvárajú celkový obraz a pomáhajú vysvetliť historický kontext 
tohto pútavého príbehu. 

 

 

 

 

 



 
3.3 Premiéry v Štúdiu Spišského divadla  

 
Ivan Bukovčan – Sneh nad limbou               Premiéra 13.02.2019  
 

 
 
Úprava a réžia    Michal Babiak 
Dramaturgia              Miron Pukan 
Scéna                           Jaroslav Valek 
Kostýmy              Mya Javorková 
Hudba                           Matej Štesko 
Asistent réžie              Mária Görögová 
Účinkujú: Mikuláš Dzurík, Dávid Szöke, Adam Herich, Mária Görögová, Mikuláš Macala 
 
Silný napínavý dramatický príbeh o viere v človeka a hľadaní ľudskosti vo vojnovej skaze. 
 
Popredný slovenský dramatik, scenárista a publicista Ivan Bukovčan sa v existencialisticky 
ladenej komornej hre Sneh nad limbou vracia k svojej bytostnej téme človeka v hraničnej 
životnej situácii, pričom zobrazuje jeho zlyhania, no i mravnú zodpovednosť za svoje konanie 
i konanie iných. Dramaticky príbeh sa odohráva počas 2. svetovej vojny, keď povstalci 
ustúpili do hôr a rozpútala sa partizánska vojna. Partizáni Šimon a Miňo spolu s mladým 
zajatým nemeckým vojakom sa ukryjú v zemľanke pod stáročnou limbou, ktorá bola 
svedkom mnohých ľudských krívd a neľútostných zápasov. Rozhodujú sa, či zabijú alebo 
nezabijú nemeckého vojaka, no bráni im v tom etický princíp hodnoty života človeka. V našej 
inscenácii prostredníctvom psychologicky prepracovaných charakterov sa vynárajú 
nástojčivé existenciálne otázky: Kde začína a končí sloboda druhých a kde moja? Ako sa 
človek správa v hraničnej situácii? Ostáva ešte človekom? 

 
 
 
 
 
 



 
Milo Urban – V osídlach                 Premiéra 22.05.2019  
 

 
 
Dramatizácia             Michal Babiak 
Dramaturgia            Miron Pukan 
Scéna a kostýmy        Alžbeta Vakulová 
Hudba                        Štefan Palfi 
Réžia                        Anna Šoltýsová 
Asistent réžie            Jozef Novysedlák 
Účinkujú: Mikuláš Macala, Mikuláš Dzurík, Diana Semanová, Jozef Novysedlák, Edo Valašík, 
a.h., Denisa Macalová Ďuratná, Pavol Poljovka 
 
Urbanov príbeh z medzivojnového obdobia o morálke a moci nás oslovuje aj dnes. 
 
Milo Urban je jedným z najvýznamnejších slovenských prozaikov a patrí medzi kľúčové 
osobnosti slovenskej medzivojnovej prózy. Jeho najznámejšie dielo Živý bič, v ktorom 
zaznamenáva dopad vojny na bohom zabudnutú slovenskú dedinu, nepochybne predstavuje 
trvalý prínos do modernej slovenskej literatúry. Spolu s románmi Hmly na úsvite a V 
osídlach vytvára voľnú trilógiu. Román V osídlach, ktorý je zavŕšením trilógie, kritickým 
spôsobom podáva obraz o spolitizovanom živote plnom radikálnych spoločenských zmien v 
období prvej Československej republiky. Inscenácia autenticky zobrazuje situáciu medzi 
svetovými vojnami, opisuje politické a sociálne pomery v 30. rokoch 20. storočia na území 
Slovenska a približuje nekalé praktiky politickej moci, ktorá využívala nestabilné pomery 
povojnových rokov vo svoj prospech, na čo najviac doplácali obyčajní ľudia. Téma inscenácie 
je silne aktuálna aj dnes, a tak do istej miery reflektuje i stav súčasnej politickej a 
spoločenskej situácie.  

 

 

 
 
 



 
Vladimír Hurban Vladimírov – Boj     Premiéra 09.10.2019  
 

 
 
Réžia              Michal Babiak 
Dramaturgia Denisa Macalová Ďuratná 
Scéna     Jaroslav Valek 
Kostýmy Mya Javorková 
Hudba  Martin Husovský 
Asistent réžie Denisa Macalová Ďuratná 
Účinkujú: Mikuláš Macala, Denisa Macalová Ďuratná, Edo Valašík 
 
Napínavá dráma o tom, že aj v navonok harmonických rodinách sa často ukrýva ťaživé 
tajomstvo, ktoré občas nevyjde najavo. 
 
Vladimír Hurban Vladimírov patrí nesporne medzi najvýznamnejších slovenských dramatikov. 
Spišské divadlo pripravilo v rámci nového cyklu Nezbadané drámy v Štúdiu SD svetovú 
premiéru jeho krátkej modernistickej drámy Boj, ktorá doteraz nebola uvedená na žiadnom 
javisku. Hra je hlbokou psychologickou sondou do duše dvoch hlavných postáv, Ľubora a 
Milany. Je tichý júnový predvečer, Milana pripravuje večeru, Ľubor rozjíma v kresle pri okne s 
výhľadom do prírody, ktorá v ňom vzbudzuje pokoj. Ľubor prostredníctvom monológov 
odhaľuje najhlbšie a najtemnejšie miesta svojho vnútra. Opisuje svoju lásku k Milane a boj za 
ich vzťah, keď museli prekonávať prekážky, ktoré im stáli v ceste za spoločnou láskou. 
Napokon zo svojho boja vyšli ako víťazi a teraz si užívajú pokoj. Lenže ako sám vraví, šťastie 
je nestále a život je boj. Postupne sa ukazuje, že rodinná idylka je len zdanlivá. Nad navonok 
harmonickým vzťahom visí už od jeho začiatku ťaživé tajomstvo. Vpláva na povrch alebo 
zostane navždy skryté? 

 

 

 

 



 
3.4 Divadelný Spiš 

 
               XI. ročník festivalu Divadelný Spiš 2019 organizovalo SD v spolupráci s Občianskym 
združením SD. V dňoch 22.10.2019 až 30.10.2019 sa uskutočnila prehliadka komorných 
inscenácií slovenských profesionálnych divadiel s medzinárodnou účasťou. Pre divákov sme 
pripravili  program s 11 inscenáciami, ktoré sa hrali vo Veľkej sále Spišského divadla, v Štúdiu 
SD a v koncertnej sále Reduty. Festival Divadelný Spiš sa teší  mimoriadnemu diváckemu 
záujmu o čom svedčí  každým rokom zvýšená návštevnosť. XI. ročník festivalu  navštívilo 
1700 divákov . 
               Počas ôsmich festivalových dní sa predstavili: Spišské divadlo zo Spišskej Novej Vsi 
(Krásne je v Tatrách a Boj), Slovenské komorné divadlo z Martina (Žobracká opera), Štátne 
divadlo z Košíc (Urna na prázdnom javisku), Divadlo Jána Palárika z Trnavy (Kompletný 
Shakespeare), Divadlo Jozefa Gregora Tajovského zo Zvolena (Mandragora), Prešovské 
národné divadlo (Moral insanity), Divadlo Jonáša Záborského z Prešova ( Revízor), Divadlo 
Andreja Bagara z Nitry (Meno) a zahraničný hostia festivalu Slovenské divadlo Vertigo 
z Budapešti (Helverová noc) a Slovácke divadlo z Uherského Hradisťa (Nájemníci).               
 

                         
      
 
22.10.2019 (utorok) 19:00 
ŽOBRÁCKA OPERA 
Václav Havel 
SLOVENSKÉ KOMORNÉ DIVADLO MARTIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.10.2019 (streda) 19:00 
URNA NA PRÁZDNOM JAVISKU 
Martin Čičvák 
ŠTÁTNE DIVADLO KOŠICE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
24.10.2019 (štvrtok) 19:00 
KOMPLETNÝ SHAKESPEARE 
Jess Borgeson/ Adam Long/ Daniel Singer 
DIVADLO JÁNA PALÁRIKA TRNAVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.10.2019 (piatok) 19:00 
NÁJEMNÍCI 
Michael Cooney 
SLOVÁCKE DIVADLO UHERSKÉ HRADIŠTĚ 
 
 
 
 

 
 
 
 
26.10.2019 (sobota) 19:00 
MANDRAGORA 
Niccolo Machiavelli 
DIVADLO JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO 
ZVOLEN 
 
 
 
 
 
 
 
27.10.2019 (nedeľa) 19:00 
KRÁSNE JE V TATRÁCH 
Vinko Möderndorfer 
SPIŠSKÉ DIVADLO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
28.10.2019 (pondelok) 17:00 
MORAL INSANITY 
Peter Brajerčík/ Umberto Eco/ Júlia 
Rázusová 
Koncertná sieň Reduty 
PREŠOVSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO PREŠOV 
 
 
 
 
 
28.10.2019 (pondelok) 17:00 
HELVEROVA NOC 
Ingmar Villqist 
Štúdio SD 
SLOVENSKÉ DIVADLO VERTIGO BUDAPEŠŤ 
 
 
 
 
 
 
 
29.10.2019 (utorok) 14:00 
BOJ 
Vladimír Hurban Vladimírov 
Štúdio SD 
SPIŠSKÉ DIVADLO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
 
 
 
 
 
 
 
29.10.2019 (utorok) 19:00 
REVÍZOR 
Nikolaj Vasilievič Gogoľ 
Spišské divadlo 
DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO PREŠOV 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
30.10.2019 (streda) 19:00 
MENO 
Matthieu Delaporte/ Alexandre de la 
Pateliére 
DIVADLO ANDREJA BAGARA NITRA 
 
 
 
 

 
    

3.5 Zájazd Spišského divadla na Dolnú zem 

 
Na základe dlhoročnej spolupráce s organizáciami dolnozemských Slovákov a na 

základe výbornej reprezentácie slovenskej divadelnej kultúry sme v dňoch 8.6.-10.6.2019   
realizovali zájazd Spišského divadla na Slovenskú dolnú zem s inscenáciou Majtaž Zupančič 
„Manželské hry“ pri príležitosti 120 rokov slovenského divadla v Nadlaku na pozvanie 
Demokratického zväzu Čechov a Slovákov v Rumunsku.  
V dňoch 21.9.2019-23.9.2019  sa uskutočnil zahraničný zájazd do Srbska na divadelný festival 
Petrovské dni divadelné. V Slovenskom vojvodinskom divadle v Báčskom Petrovci sa 
odohrala v rámci festivalu divadelná hra B. S. Timrava“ Hrdinovia“.   
Pri príležitosti storočnice Gymnázia J. Kollára v Báčskom Petrovci v dňoch 29.9.2019-
31.9.2019 sa odohralo divadelné predstavenie Vladimíra Hurbana Vladimírova „ Boj“. 
V dňoch 11.10.2019 – 13.10.2019  sa realizoval zahraničný zájazd do Maďarska a Rumunska. 
Dňa 11.10.2019 v Slovenskom oblastnom dome v Bekešskej Čabe sa konalo X. stretnutie 
slovenských dolnozemských učiteľov a v rámci odovzdávania Ceny Samuela Tešedíka sa 
odohralo divadelné predstavenie Majtaž Zupančič „Manželské hry“. Dňa 12.10.2019 na 
pozvanie Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku sa odohralo v Nadlaku 
divadelné predstavenie Brandon Thomas/Emil Spišák „Charleyho teta“. 

Diváci v rumunskom Nadlaku, srbskom Báčskom Petrovci a maďarskej Békešskej Čabe 
búrlivým potleskom v mnohých prípadoch prechádzajúcom v ovácie odmeňovali naše 
inscenácie. Projekt pravidelného účinkovania Spišského divadla na Dolnej zemi sa stal jednou 
z kultúrne najvýznamnejších udalostí v živote dolnozemských Slovákov a nielen ich. Je preto 
potrebné v tomto  úspešnom projekte pokračovať.  

Záujem o naše hosťovanie v zahraničí narastá. Dostávame ďalšie ponuky, ktoré však 
z finančných dôvodov musíme odmietať.  
 
 
 
 
 
 
 



 
3.6 Spišské divadlo v Košiciach 

 
         Ďalším úspešným projektom Spišského divadla bol aj projekt „Spišské divadlo 
v Košiciach“. Projekt mal za úlohu zviditeľniť tvorbu Spišského divadla, predstaviť náročnému 
košickému publiku vysokú profesionálnu úroveň tvorcov, našej tvorby a obohatiť kultúrnu 
ponuku v Košiciach, ako druhom kultúrnom centre Slovenska. Môžem konštatovať, že tento 
projekt sa stretol s priaznivou odozvou, v Historickej radnici v Košiciach sa odohralo 28 
predstavení a prezentovala sa tvorba Spišského divadla. Radi by sme v projekte pokračovali, 
ale je potrebné ho finančne podporiť hlavne v položke propagácie a reklamy a inak sa 
v bohatej kultúrnej ponuke v meste Košice presadzujeme ťažšie. Takisto by bolo výhodné 
z úrovne KSK riešiť účasť stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK na predstaveniach 
Spišského divadla  
 
 

3.7 Aktivity na základe zmluvy o spolupráci  
 

V roku 2019 sme boli spoluorganizátormi  týchto projektov: 
 
1) 25.03.2019 Mesto Liptovský Hrádok pripravilo akciu „Deň učiteľov“ a naše divadlo 

v rámci ohodnotenia učiteľov  odohralo pre učiteľov  škôl divadelné predstavenie 
„Dámsky krajčír“ 

 
2) 27.03.2019 Spišské osvetové strediskom v Spišskej Novej Vsi v spolupráci so SD 

pripravili projekt „ Z rozprávky do rozprávky“  
 
3) 02.04.2019 Mesto Liptovský Mikuláš pripravilo akciu „Deň učiteľov“ a naše divadlo 

 rámci ohodnotenia učiteľov  odohralo pre učiteľov  škôl divadelné predstavenie 
„Jánošík alebo Pravda je len jedna“ 

 
4) Kysucké kultúrne stredisko v Čadci pripravilo 52. ročník národnej súťažnej prehliadky 

ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej tvorby. Dňa 
26.04.2019 sa Spišské divadlo  zúčastnilo ako pohostinné divadlo vyhlásenia 
výsledkov divadelnej súťaže Palárikova Raková s predstavením Jánošík alebo Pravda 
je len jedna. 

 
5) 01.06.2019 Mesto Humenné pripravilo Deň detí a naše divadlo v rámci programu pre 

deti odohralo divadelné predstavenie Tri prasiatka a vlk. 
 
6) 08.06.2019-10.06.2019 pri príležitosti 120 rokov slovenského divadla v Nadlaku na 

pozvanie Demokratického zväzu Čechov a Slovákov v Rumunsku odohralo naše 
divadlo inscenáciu Manželské hry. 

 
7) 14.06.2019 Agentúra Štýl organizovala v našom divadle podujatie Miss Spiša, SD bolo 

spoluorganizátorom tejto akcie hlavne po technickej stránke. 
 
8) 17.06.2019 - 18.06.2019 RTVS SR v spolupráci so SD vyhotovili TV záznam 

divadelného predstavenia do cyklu Pozvánka do divadla „Ivan Bukovčan: Sneh nad 



 
limbou“, ktoré RTVS odvysielala v rámci osláv 75. výročia SNP, ktoré RTVS odvysielala 
v rámci osláv 75. výročia SNP.   

 
9) 23.06.2019 Železiarne a.s. Podbrezová pripravila pre svojich zamestnancov  Deň detí 

a v rámci tohto sviatku sa deťom odohralo divadelné predstavenie „Tri zlaté vlasy 
deda Vševeda“. 

 
10) V dňoch 21.9.2019-23.9.2019 sme sa zúčastnili zahraničného zájazdu do Srbska na 

divadelný festival Petrovské dni divadelné. V Slovenskom vojvodinskom divadle 
v Báčskom Petrovci sa odohralo v rámci festivalu divadelná hra  B.S.Timrava: 
Hrdinovia. 

 
11) V rámci storočnice Gymnázia j. Kollára v Báčskom Petrovci v dňoch 29.9.2019-

31.9.2019 naše divadlo odohralo divadelné predstavenie V.H.V. Boj. 
 
 

12) V dňoch 2.10.2019 - 4.10.2019 sme sa zúčastnili zahraničného zájazdu v Česku na 
pozvanie Zápodočeského divadla v Chebe na festivale Divadlo jedného herca 
s divadelnou hrou Storočie podľa Márie. 

 
13) V dňoch 11.10.2019 – 13.10.2019 sme sa zúčastnili zahraničného zájazdu v Maďarsku 

a Rumunsku. Dňa 21.10.2019 v slovenskom oblastnom dome v Bekešskej Čabe sme 
sa zúčastnili X. stretnutia slovenských dolnozemských učiteľov a v rámci 
odovzdávania Ceny Samuela Tešedíka sme odohrali divadelnú hru Manželské hry. 
Dňa 12.10.2019 na pozvanie Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku 
sme odohrali  v Nadlaku inscenáciu Charleyho teta. 
 

14) Aj v tomto roku sa realizoval projekt Občianskeho združenia SD v Spišskej Novej Vsi a 
SD, ktorý umožnil divákom okrem návštevy divadelného predstavenia  aj prehliadku 
divadla vrátane zákulisia, prednášku o vzniku, význame, funkcii a nástroji divadla 
v spoločnosti, prehliadku výstavy  SD a besedu s hercami. 

 
15) Mesačne sa realizoval  projekt So Slovnaftom do divadla, ktorý ponúkol možnosť 

pozývať do divadla deti I. stupňa základných škôl a Nadácia Slovnaft zabezpečila 
bezplatnú dopravu do divadla. Tento projekt bol vysoko hodnotený nielen našim 
divadlom, ale aj školami, pretože deti prichádzajú do profesionálneho divadla po prvý 
krát a odnášajú si skutočný zážitok. Našim zámerom bolo hľadať školy, ktoré ešte 
neboli našimi klientmi, a taktiež aby sme  prinášali kultúru aj pre  deti zo sociálne 
znevýhodneného prostredia. 

 
16) Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi, Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi  a  

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi  pripravili aj v roku 2019 mimoriadnu ponuku, 
zameranú na školské výlety detí ZŠ a MŠ. Pre návštevníkov regiónu Spiša sme 
ponúkali možnosť zakúpiť si vstupenku, tzv. TROJPONUKU, ktorá platila ako vstup na 
divadelné predstavenie v našom divadle, návštevu Múzea Spiša a návštevu ZOO 
v Spišskej Novej Vsi, s 20 percentnou zľavou na vstupnom. Túto možnosť využívali 
školy pri organizovaní školských výletov. 



 
4. Vyhodnotenie ekonomicko-hospodárskej činnosti 

 
Spišské divadlo ako rozpočtová organizácia KSK a kultúrna ustanovizeň, ktorej hlavným 

predmetom činnosti je verejné predvádzanie divadelných predstavení, plní svoj plán príjmov 
hlavne zo vstupného. Príležitostné sú príjmy z prenájmu a iné drobné príjmy z dobropisov 
a úrokov.  

Plán príjmov  na rok 2019 bol stanovený na 100000 € a rozpočtovým opatrením č. 4 
zvýšený na 110000 € s tým, že navýšená suma bude určená na činnosť, t. z. výrobu 
inscenácií. Skutočné plnenie príjmov v rámci rozpočtu na položkách 212, 223, 243, 292 bolo 
k 31.12.2019 v konečnej sume  117323,80 €, čo predstavuje prekročenie  o 7323,80 €, čo 
predstavuje 106,6%. Finančné prostriedky nad rámec plánu príjmov ostali príjmom 
zriaďovateľa. 

Nezanedbateľnými sú príjmy zo vstupného za kultúrne poukazy, ktoré v roku 2019 sme 
realizovali  v sume 32531 € a boli použité na činnosť i bežné prevádzkové výdaje. 
Udržateľnosť rozpočtovaných príjmov oproti rozpočtovaným výdavkom korigujeme mesačne 
z jednej dvanástiny rozpočtovaných prostriedkov od zriaďovateľa a skutočnými príjmami, 
dosiahnutými v rámci mesiaca. Nevyhnutnými mesačnými výdavkami sú mzdy, odvody, 
energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, propagácia, tlač plagátov, 
reklama,  výkon zodpovednej osoby a pracovná zdravotná služba, výkon bezpečnostného 
technika, mesačné prenájmy skladových priestorov, prenájom garáže, nákup materiálu – 
garderóby, technikov, čistiace a hygienické potreby, kancelársky materiál a tonery, pohonné 
hmoty, údržba dopravných prostriedkov a budovy Spišského divadla a stravné lístky. 

Spišské divadlo sídli v prenajatej budove a jej správa a údržba je náročná, nakoľko je to 
stavba staršia a rokmi vyžitá. V rámci jej údržby reagujeme na poruchy, havárie a potreby len 
v rámci možných finančných limitov. Drobný majetok nad 30 € s dobou použiteľnosti viac ako 
rok sme v tomto roku navýšili o 1987,83 € a hmotný investičný majetok o 2388 € 
v kapitálovej investícii od nášho zriaďovateľa.  

Ekonomická udržateľnosť z pohľadu hlavnej činnosti, t. z. výroby divadelných inscenácií 
vychádza zo schváleného rozpočtu na činnosť – v roku 2019 vo výške 59 045 € s navýšením 
o 10000 € z vlastných príjmov, z kultúrnych poukazov o 7000 €, z darov o 1500 € a z grantov 
z Fondu na podporu umenia o 23 000 €. Spolufinancovaním zriaďovateľ pridelil rozpočtovým 
opatrením B5 na výrobu 13 036,00€. Z uvedených prostriedkov sme vyrobili 7 inscenácii (5 
na veľkej scéne a 2 štúdiovky). 
 
 

4.1 Rozpočtové hospodárenie 
 
 

Ukazovateľ   Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť /čerpanie k 31.12 

Bežný transfer 839224 1018832,50 998812,28 

Kapitálový transfer 0 18000 2388 

Spolu 839224 1018832,50 1001200,28 

 
Uznesením Zastupiteľstva KSK č. 141/2018 zo dňa 18.12.2018 nám boli pridelené rozpočtové 
prostriedky na rok 2020 v celkovej výške 839224 € ( žiadané 947470 €).  



 
Záväzný ukazovateľ na položke 610 bol zriaďovateľom určený na 447184 €, čo predstavuje 
o 9872 € menej oproti požadovanej výške na rok 2020. Plán mzdových  prostriedkov počítal 
s možnosťou osobných príplatkov, pričom je potrebné zdôrazniť, že ak chceme kvalitnú 
kvalifikovanú pracovnú silu, musíme si ju vedieť i oceniť. V opačnom prípade dochádza 
k častým fluktuáciám zamestnancov, čo  nie vždy pozitívne ovplyvňuje pracovnú klímu.  
 
Rozpočet Spišského divadla sa menil podľa rozpočtových opatrení počas roka 2019 
nasledovne: 
 

„B1“ 62 184,00 € - odmeňovanie, úprava miezd: 45406 € a odvodov: 16778 € 

„B2“ 12 000,00 € - zapojenie grantu z FPU do rozpočtu („Hrdinovia“) 

„B3“ 20 000,00 € - oprava podlahy javiska 

„B4“ 12 173,00 € - kultúrne poukazy (5173 bežné, 7000 činnosť) 

„B5“ 13 036,00 € - činnosť (spolufinancovnie) 

„B6“ 1 028,50 € - odmena 

„B7“ 11 000,00 € - FPU „Krásne je v Tatrách“ 

„B8“ 2 200,00 € - dar PVS 700 €, Lesy Mesta SNV 500 €, Embraco SNV  1000 € 

„B9“ 1 432,00 € - 932 € za kultúrne poukazy, 500 € propagácia a reklama 

„B10“ 13 010,00 € - položka 610 v hodnote 9500 € a položka 620 v sume 3510 € 

„B11” 21 545,00 € - 19 426 €  kult. poukazy, 1 182 € na 610, 437 € na 620, 500 € dar Emkobel 

 
 
Bežný rozpočet po týchto zmenách dosiahol upravenú sumu 1018832,50 €.  Započítaná 
oprava podlahy javiska 20000 € nebola zrealizovaná a finančné prostriedky ostali 
nevyčerpané u zriaďovateľa. V rozpätí bežného rozpočtu sme reálne vyčerpali sumu 
998812,28 €. 

V 2. štvrťroku boli do rozpočtu prijaté finančné prostriedky z Fondu na podporu 
umenia na výrobu inscenácie „Krásne je v Tatrách“ vo výške 11000 €. Výrobu inscenácie 
„Hrdinovia“ sme čiastočne zrealizovali z prostriedkov grantu z FPU 12000 €, ktoré 
prechádzali do rozpočtu z roku 2018. Významnou položkou boli príjmy z kultúrnych 
poukazov v celkovej  výške 32531 €,  z ktorých sme použili 25531 € na bežné výdavky a 7000 
€ na výrobu inscenácií. Spolufinancovanie projektov z Fondu na podporu umenia nám 
navýšilo výdavky na činnosť o 13036 € z prostriedkov zriaďovateľa. 
 

Na základe rozpočtového opatrenia  predsedu KSK  8/2019 zo dňa 14.11.2019 nám 
boli pridelené i kapitálové prostriedky vo výške 15500€ na osobný automobil a v sume 2500 
€ na kopírovací stroj. Nákup kopírovacieho stroja sme zrealizovali v roku 2019 v konečnej 
výške 2388 €, avšak nákup osobného automobilu nebolo možné zrealizovať vzhľadom na 
krátkosť času. 
Kapitálové rozpočtové opatrenie: 
„K1“          18000 €                  - kopírovací stroj 2500 €, osobný automobil 15500 €. 
 
 
 

Príjmy celkom  Výdavky celkom 

1001845,47   998812,28  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Príjmy celkom 
Transfer od 

zriaďovateľa 
Granty a 
transfery 

Príjmy z 
prenájmu 

Iné nedaňové 
príjmy 

Zostatok 
prostriedkov z 
predch. rokov 

1001845,47 940601,50 46231 2955,74 57,23 12000 

Výdavky 
celkom 

Mzdy, platy a 
OOV 

Odvody Tovary a služby Bežné transfery 
Kurzové 
rozdiely 

     998812,28 504032,50 173942,40 320837,38 0 0 
 

Výdavky celkom Výdavky na prevádzku Výdavky na činnosť 

998812,28 885231,28 113581 

 
 
 

4.2 Správa majetku 
 

Rozpočtovým opatrením č. K1 nám zriaďovateľ pridelil kapitálové prostriedky na 
nákup kopírovacieho stroja vo výške 2500 €. Vyhodnotením prieskumu trhu sme pristúpili 
k nákupu a skutočné náklady predstavovali výšku 2388 €. Bežné výdavky na nákup strojov, 
prístrojov, zariadení a drobného majetku  za rok 2019 boli realizované v sume 4420,83 € 
a úbytky v hodnote 20,- €.  

V rámci zabezpečovania chodu a prevádzky budovy divadla boli v roku 2019 vykonané 
pravidelné revízie potrebné k bezpečnej prevádzke budovy. V máji bola vykonaná kontrola 
požiarnych vodovodov a zdrojov vody na hasenie požiarov (neboli zistené nedostatky) 
a kontrola prenosných hasiacich prístrojov. V mesiaci júl a august bola vykonaná odborná 
revízia elektr ických spotrebičov a elektrického ručného náradia podľa STN 33 
1610, STN 33 16 00 s lehotou periodicity1xza12mesiacov. V mesiaci september  
bola vykonaná revízia a odborná prehliadka javiskového zdvíhacieho zariadenia javiskových 
ťahov podľa vyhlášky  MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. a STN 918112 čl-5.1.3 v plnom rozsahu. 
Súčasťou revízie bolo preškolenie obsluhovateľov zariadenia javiskových ťahov. Prevádzka je 
povolená v zmysle núdzovej prevádzky do konca roku 2020. Po tomto termíne pokiaľ 
nebude prevedená rekonštrukcia musí byť vykonané ďalšie  technické zhodnotenie 
javiskovej technológie. 

V súčasnosti má divadlo k dispozícii tri motorové vozidlá:  
• Nákladné vozidlo Mercedes BenzAtego SN261CH 
• Osobné vozidlo Renault Clio SN298CY 
• Osobné vozidlo Škoda FábiaSN965AL 

Vozidlo Škoda Fábia má dátum prvej evidencie 19.12.2001 a najazdených 216 600 km, 
vzhľadom na jeho vek, ubehnuté km a technický stav oprava pred technickou kontrolou, 
ktorá ma byť v júli 2020, by bola vysoko nákladová, neefektívna a neekonomická, z tohto  
dôvodu je nutná výmena a obstaranie nového automobilu. Vozidlo Mercedes Benz SN261CH 
bolo v máji na servisnej prehliadke, v mesiaci júl na oprave a nastavení geometrie predných 
kolies, v mesiaci september boli vymenené pneumatiky. Vozidlo Clio SN298CY bolo v mesiaci 
jún v oprave - zjazdené brzdové kotúče. 



 
V mesiaci október bola podpísaná zmluva na realizáciu zákazky verejného 

obstarávania Oprava štúdia SD a súvisiacich priestorov s firmou Alkon. V mesiaci november 
začali práce na oprave štúdia. 

V budove sa vyskytujú naďalej poruchy, ktoré nedokážeme svojpomocne resp. vo 
vlastnej réžii odstrániť. Je preto nevyhnutná intenzívna komunikácia s majiteľom objektu a 
jeho správcom, pretože poruchy sa vyskytujú v priestoroch, ktoré bude potrebné stavebne 
upraviť. Ide o zvody dažďovej vody do odpadovej šachty zo striech medzi budovami a 
odpadové šachty toaliet, pretože sa začali objavovať priesaky odpadu v suteréne, ktoré boli v 
roku 2014 sanované odbornou firmou. V celej budove sú pravidelné poruchy na radiátoroch . 
Tieto sme už začali postupne opravovať. Potenciálne nebezpečenstvo pretrhnutia 
predstavujú aj javiskové horizonty zakúpené v roku 1994. Po štvrťstoročí už nespĺňajú 
parametre potrebné k bezpečnému používaniu. 

Naplánovaná výmena javiskovej podlahy, ktorú mal realizovať dodávateľ Miroslav 
Hrubý - MIREX, nebola zrealizovaná z dôvodu  odstúpenia od zmluvy, pretože boli porušené 
podmienky zmluvy, neboli dodané položky podľa výkazu výkaz, výmer. Nové vyhlásené  
verejné obstarávanie  zákazky na výmenu podlahy javiska SD bolo ukončené ako neúspešné. 
Bolo uzavreté bez víťazného uchádzača, neprihlásil sa žiadny dodávateľ. Výmena javiskovej 
podlahy je potrebná, je nevyhnutné riešiť tieto priestory ,aby sa vylúčili problémy, s ktorými 
sa stretávajú stavači javiskových dekorácií aj členovia hereckého súboru. 
 
 
 

1. Opravy a údržba  

Celkový objem financií  Poznámka 

11 228,01 
oprava Štúdia, dopr. prostriedkov, bežné opravy 
v budove Spišského divadla 

 
       V nasledujúcej tabuľke sú uvedené najvýznamnejšie opravy a údržby 

Názov akcie Realizované práce 
Objem 
finančných 
prostriedkov 

Zdroj financovania 
Poznámka 

oprava Štúdia stavebné opravy 9943,60 zriaďovateľ neukončené 

opravy dopr. prostr. podľa potreby 4448,59 vlastné príjmy bežné opravy 

     

     

     

 
2. Investície: Rekonštrukcie, novostavby 

 

Názov akcie 

Termín realizácie 
celej investičnej 
akcie (začiatok – 
koniec) 

Realizované práce v danom 
roku  

Objem finančných 
prostriedkov 

Zdroj 
financovania 

Poznámka 

      

      

 
 

3. Prehľad o aktuálnych nájomných zmluvách  
 

Spišské divadlo realizuje vo svojich priestoroch krátkodobé prenájmy podľa cenníka, 
uvedeného na svojej webovej stránke. 
 



 
 

Nájomný vzťah má uzatvorený  s firmou Agrokor, spol. s.r.o. s platnosťou od 
01.08.2019 za účelom prenajímania skladových priestorov na scénické výpravy a rekvizity so 
sídlom na Radlinského ulici č. 17 v Spišskej Novej Vsi. V dôsledku nedostatku priestorov na 
skladovanie kostýmových výprav v budove SD, pristúpili sme k rozšíreniu už jestvujúcich 
skladových priestorov a uzavreli sme s firmou Agrokor, spol. s.r.o.  ďalšiu zmluvu o prenájme 
s platnosťou od  01.12.2019. 
Garážové priestory nám prenajíma firma Speedservis s.r.o. od roku 2009 v blízkosti sídla 
Spišského divadla.  
 
 

Objekt – stručná špecifikácia, 
adresa 

Prenajímateľ - 
vlastník 

Trvanie nájomného 
vzťahu od - do 

Výška výdavkov na 
nájom(vrátane služieb spojených 

s nájmom) v roku  2019 

Radlinského 17, SNV Agrokor spol. s.r.o. 01.08.2019 - trvá 685,20 

Radlinského 17, SNV Agrokor spol.  s.r.o. 01.12.2019 – trvá 75,10 

Markušovská cesta, SNV Speedservis,  SNV 10.11.2009 - trvá 114,23 

 

4.3 Projektová  úspešnosť 
 

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ 

Názov 
projektu 

Cieľ projektu - 
stručne 

Finančný 
zdroj, 

program, 
podprogra

m 

Skutočné náklady projektu 
Termín 

realizácie 
Pozná
mka 

 
Získaná 
dotácia 

Zdroje z 
KSK 

Vlastné 
zdroje 

Ostatné Spolu 

 Rómeo a 
Júlia 

Cieľom projektu je 
podporiť 
rešpektovanie a 
tolerovanie 
rozličnosti v 
spoločenskom 
prostredí a nastoliť 
imperatív hľadania 
pokojného 
spolunažívania v 
rámci obce. 

 FPU  
1.1.3 Tvorba 
a uvedenie 
javiskového 

diela 

0,00 0,00 0,00  0,00  0,00   - 

 Projek
t 

nebol 
realizo
vaný 

Krásne je 
v Tatrách  

Cieľom projektu je 
angažovanosťou, 

priamosťou a 
nemilosrdným 

absurdno-
groteskným 

humorom diela 
vyvolať katarzický 

smiech, ale aj 
memento 

naliehavého apelu 
na ďalší spoločenský 
vývin a smerovanie 

spoločnosti.   

  FPU  
1.1.3 Tvorba 
a uvedenie 
javiskového 

diela 

11 000,00  0,00  3631,64   0,00 14 631,64  
 27.-

28.09.2019 

Projek
t bol 

realizo
vaný 

v nadv
äznost

i na 
úspešn

é 
pridele

nie 
dotáci

e  

Idiot 

Cieľom projektu je 
prostredníctvom 
silných ľudských 

príbehov hlavných 
postáv načrtnúť 

perspektívu otázok 
dneška a v 

riešeniach, ktoré 
nám ponúka 

Dostojevskij, hľadať 
potenciálne 

odpovede smerom k 
súčasnej novej 

 FPU  
1.1.3 Tvorba 
a uvedenie 
javiskového 

diela 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

 Projek
t 

nebol 
realizo
vaný 



 
situácii.  

Smelý 
zajko 

Cieľom projektu je 
prezentovať hlboký 

etický odkaz potreby 
priateľstva, hľadania 

lásky a konania 
mravného dobra v 
inovatívnej forme 

posilnením princípu 
hravosti a 

prehlbovania detskej 
imaginácie aj 

smerom k súčasnej 

pocitovosti.  

 FPU  
1.1.3 Tvorba 
a uvedenie 
javiskového 

diela  

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   - 

 Projek
t 

nebol 
realizo
vaný 

Spišské 
divadlo – 

pohyb 
medzi 

minoritou 
a 

majoritou 

Cieľom tohto 
projektu je v 

divadelnej sezóne 
2020/2021 podporiť 
rozvoj divadelného 
umenia a prehĺbiť 
kultúrne vzťahy 

medzi slovenskými 
komunitami a ich 

materskými 
krajinami. 

FPU  
1.1.6 

Medzinárod
né mobility 

a 
prezentácie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
09/2020-
10/2020 

Projek
t bude 
realizo
vaný 

v diva
delnej 
sezóne 
2020/
2021 

 

 

Detailnejší popis projektov:  
 
Rómeo a Júlia 
 
Spišské divadlo vo svojom dramaturgicko-repertoárovom zábere prezentuje aj významné 
diela svetovej dramatickej klasiky. Shakespearova tragédia Romeo a Júlia patrí k tým 
najvýznamnejším a najznámejším dielam tohto velikána svetovej drámy. S prihliadnutím na 
skutočnosť, že táto hra sa aj napriek svojim výnimočným kvalitám nenachádza na 
divadelných javiskách často (v Spišskom divadle ide o jej prvé uvedenie), zámerom divadla je 
tento dramatický skvost priblížiť spišským divákom aj obecenstvu v širšom kontexte. Režijno-
dramaturgický zámer sa opiera o fakt, že napriek svojmu „veku“ je táto hra aj dnes výsostne 
aktuálna a poukazuje na skazonosný základ každého konfliktu medzi rodmi, ktorý je zároveň 
metaforou súčasných vyhrotených situácií v širšom spoločenskom meradle. Hlavným cieľom 
projektu je podporiť rešpektovanie a tolerovanie rozličnosti v spoločenskom prostredí a 
nastoliť imperatív hľadania pokojného spolunažívania v rámci obce. Okrem umeleckého 
súboru Spišského divadla budú do projektu zapojení aj hosťujúci umelci: Jaroslav Valek 
(scéna), Eva Farkašová (kostýmy), Martin Husovský (hudba), Viliam Mikula (choreografia). 
Prínosom projektu je výnimočnosť tohto Shakespearovho diela ako aj inovatívny prístup k 
jeho realizácii. Inscenácia tak bude v sebe niesť potenciál osloviť publikum podnetnými 
otázkami, ktoré sa objavujú v jej nových dramaturgicko-interpretačných rovinách, 
zameraných na otázky tolerancie a hľadania porozumenia medzi antagonistickými 
spoločenskými tendenciami, za ktorými ako konečný imperatív je nutné hľadať ľudskosť. 
 
Krásne je v Tatrách  
 
Spišské divadlo sa v rámci svojho zámeru priblížiť súčasnú európsku drámu divákom 
spišského regiónu (ale aj širšej kultúrnej obci v rámci hosťovaní) podujalo predstaviť 
najnovšiu produkciu slovinskej dramatiky, ktorá v slovenskom kultúrnom prostredí je menej 
prítomná. Po úspešnom uvedení drámy Manželské hry Matjaža Zupančiča roku 2018 
pripravuje divadlo v nasledujúcej sezóne hru súčasného úspešného slovinského dramatika 



 
Vinka Möderndorfera Krásne je v Tatrách (originálny názov: Na kmetih) v preklade, úprave a 
réžii umeleckého šéfa Spišského divadla Michala Babiaka. Táto komédia je ostrou 
spoločenskou satirou situácie v tzv. krajinách postkomunistickej tranzície: s nevídaným 
ostrím pranieruje korupciu, prepojenie mafie a spoločenských elít a v groteskných riešeniach 
nastavuje nemilosrdný obraz neduhom a deštrukčnej praxi, ktorá sa stala súčasťou nášho 
aktuálneho diania. Okrem umeleckého súboru Spišského divadla budú do inscenácie 
zapojení aj hosťujúci umelci: Jaroslav Valek (scéna), Mya Javorková (kostýmy), Martin 
Husovský (hudba), Viliam Mikula (choreografia). Hlavným cieľom projektu je 
angažovanosťou, priamosťou a nemilosrdným absurdno-groteskným humorom diela vyvolať 
katarzický smiech, ale aj memento naliehavého apelu na ďalší spoločenský vývin a 
smerovanie spoločnosti. Prínosom projektu je potenciál inscenácie poskytnúť nový obraz o 
možnosti umeleckej – dramaticko-divadelnej výpovede o aktuálnom stave spoločnosti. 
Möderndorferova hra má v sebe rozmer nezvyčajne ostrého pomenovania konkrétnych 
situácií, ktoré v slovenskom kontexte je často zabalené do „zjemňujúcej metafory“ – preto 
neotupené ostrie Möderndorferovej hry má šancu inovatívne zarezonovať v našom 
kultúrnom a spoločenskom milieu. 
 
Idiot 
 
Inscenovaním veľkej románovej predlohy F. M. Dostojevského Idiot v dramatizácii G. A. 
Tovstonogovova Spišské divadlo pokračuje v prezentácii vrcholových diel svetovej klasiky. 
Nadväzujúc na predchádzajúcu úspešnú inscenáciu Dostojevského Bielych nocí v réžii Jána 
Sládečka, sa divadlo snaží udržať vo svojom repertoári rad náročných dramatických predlôh, 
ktoré dokážu rezonovať aj v aktuálnom spoločenskom okamihu a neuberať sa iba smerom ku 
komediálnym a ľahkým dramatickým žánrom. Plánovaná inscenácia nesie v sebe potenciál 
silnej výpovede o strete rozličných ideových (filozofických a náboženských) východísk a 
možnostiach ich realizácie v konkrétnom životnom svete. Touto svojou rovinou má všetky 
predpoklady priniesť katarzný efekt v podobe nastolenia si otázky a pokusov o riešenie 
výziev, ktoré prináša aktuálna doba, hľadajúca oporné body a hodnotové istoty nielen v 
prostredí širokého pluralizmu západnej postmodernej civilizácie, ale aj v jej konfrontácii s 
inými spoločensko-politickými (ideovými a náboženskými) štruktúrami globalizovaného 
sveta. Okrem umeleckého súboru Spišského divadla do inscenácie budú zapojení aj hosťujúci 
umelci: Jaroslav Valek (scéna), Mya Javorková (kostýmy), Martin Husovský (hudba), Viliam 
Mikula (choreografia). Cieľom projektu je prostredníctvom silných ľudských príbehov 
hlavných postáv načrtnúť perspektívu otázok dneška a v riešeniach, ktoré nám ponúka 
Dostojevskij, hľadať potenciálne odpovede smerom k súčasnej novej situácii. Zámerom 
Spišského divadla je uvedenie diela v súlade s výzvami a zámermi na podporu hodnôt. 
Výzvou a prínosom pre tvorcov je jasná artikulácia nového interpretačného prístupu k 
Dostojevského predlohe v podobe otázky: aká je možnosť tradičného založenia západnej 
kultúry a jej ideových a filozoficko-náboženských východísk v postmodernej situácii 
západného sveta a situácii tzv. stretu civilizácii, o ktorej už dlhšie hovoria viacerí západní 
autori. 
 
Smelý zajko 
 
Spišské divadlo systematicky uvádza vo svojom repertoári kvalitné inscenácie zamerané na 
detských divákov a dospievajúcu mládež. V rámci zaznamenávania 60. výročia smrti 
popredného slovenského spisovateľa, ktorý sa presadil aj ako autor pre deti - Jozefa Cígera 
Hronského (1896 -1960) a 90. výročia prvého vydania jedného z kľúčových diel slovenskej 



 
detskej literatúry, Smelého Zajka (1930) - Spišské divadlo uvedie toto už klasické dielo v 
dramatizácii a úprave Petra Palika. Peter Palik sa v slovenskom a širšom divadelnom 
prostredí etabloval aj ako uznávaný autor dramatizácií a réžií s výrazným sklonom pre 
fantastično a lyrickú obraznosť blízku detským divákom. Na tomto základe bude tvorená aj 
nová inscenácia, ktorá má hravou formou priblížiť svet zvierat ako veľkú metaforu o jednote 
sveta a hľadaní vysokých mravných odkazov pre svet dospievajúceho a formujúceho sa 
mladého človeka. Okrem umeleckého súboru Spišského divadla budú do inscenácie zapojení 
aj hosťujúci umelci: Petar Palik (úprava a réžia), Martin Geišberg (dramaturgia), Peter Palik 
(scéna), Eva Farkašová (kostýmy), Martin Geišberg, Daniel Špiner (hudba), Viliam Mikula 
(choreografia). Plánovaná inscenácia chce prekročiť doterajšie prístupy k tomuto dielu a v 
novej interpretácii stavať na výraznejšom príklone k hravým princípom, zdôrazňovaním 
absurdno-groteskných momentov (naznačených a čiastočne prítomných aj u Hronského), 
ktoré u súčasných mladých divákov vyvolávajú nielen smiech, záujem a upútanie, ale aj 
rozvíjanie zmyslu pre novú obraznosť a formovanie istej sviežej inovovanej metaforickosti. 
Cieľom projektu je prezentovať hlboký etický odkaz potreby priateľstva, hľadania lásky a 
konania mravného dobra v inovatívnej forme posilnením princípu hravosti a prehlbovania 
detskej imaginácie aj smerom k súčasnej pocitovosti. 
 
Spišské divadlo – pohyb medzi minoritou a majoritou  
 
Spišské divadlo sa v posledných rokoch rozhodlo rozšíriť svoju umeleckú činnosť o zájazdy 
súboru do zahraničia. Projekt Spišské divadlo – Pohyb medzi minoritou a majoritou vznikol 
ako súbor dvoch samostatných zájazdových aktivít s rovnakým umeleckým zameraním. Ide o 
zahraničnú prezentáciu Spišského divadla a slovenskej divadelnej kultúry prostredníctvom 
uvedenia inscenácií Spišského divadla, ktoré budú realizované v rámci aktuálnej sezóny 
2019/2020. Prvú zahraničnú cestu plánujeme realizovať na „Dolnú zem“ k vojvodinským 
Slovákom do Srbska. Vybrané divadelné inscenácie nášho divadla sa viažu k programovej 
ponuke festivalu v Báčskom Petrovci v Srbsku, kde sa pravidelne v septembri (už 24. ročník) 
koná festival Petrovské dni divadelné. Ide o stretnutie profesionálnych divadelných súborov 
zo Srbska a Slovenskej republiky, na ktorom sa Spišské divadlo posledných šesť rokov 
pravidelne zúčastňuje s cieľom rozvoja bilaterálnej spolupráce. V rámci druhej zahraničnej 
cesty, ktorú plánujeme realizovať v októbri 2020, sa Spišské divadlo predstaví na ďalších 
medzinárodných podujatiach, ktoré sa uskutočnia v Békešskej Čabe (Maďarsko), Nadlaku 
(Rumunsko) a Báčskom Petrovci (Srbsko). Cieľom tohto projektu je aj v spomínanej 
divadelnej sezóne 2020/2021 podporiť rozvoj divadelného umenia a prehĺbiť kultúrne vzťahy 
medzi slovenskými komunitami a ich materskými krajinami. Spišské divadlo tak nadviaže na 
svoje predchádzajúce úspešne sa rozvíjajúce ročníky zájazdovej činnosti na Dolnú zem. 

5. Personálna oblasť a rozvoj ľudských zdrojov 
 
Stav k 31.12. 

Pracovná pozícia – názov  
(v súlade s organizačnou štruktúrou) 

 Úväzok (v %) Počet ľudí – 
fyzický stav 

Obsadená v roku 2019 
(áno/nie)  

Pozn. 

režisér + umelecký vedúci 100 1 áno  

režisér 100 1 áno  

dramaturg 100 1 áno  

lektor dramaturgie 100 1 áno  

Herec 100 15 áno       1  viď v texte 

Inšpicientka 100 2 áno  

riaditeľ 100 1 áno  



 
Pracovná pozícia – názov  
(v súlade s organizačnou štruktúrou) 

 Úväzok (v %) Počet ľudí – 
fyzický stav 

Obsadená v roku 2019 
(áno/nie)  

Pozn. 

vedúci ekonomického úseku 100 1 áno  

vedúci prevádzky  100 1 áno  

vedúci techniky 100 1 áno  viď v texte 

projektový manažér 100 1 áno  viď v texte  

odb.ref.PAM a personalistika 100 1 áno  

odb.prac.v oblasti účtovníctva 100 1 áno  

sam.odb.ref.kom. a IT technik 100 1 áno  

sam.ref.prevádzky a marketingu  100 1 áno  

odborno propagačný pracovník 60 1 áno  

asistentka riaditeľa 100 1 áno  

informátor 100 2 áno  

zvukár 100 2 áno 1 úmrtie  7.mája 

rekvizitár 100 2 áno  

garderobiér 100 2 áno  

maskér, vlásenkár 100 1 áno  

umelecky osvetľovač, osvetľovač 100 2 áno  

stavač scénických dekorácií 100 3 áno  

stavač scén.dek. + vodič 100 3 áno   

upratovačka 100 2 áno viď text 

 
Pohyb zamestnancov 

  Pozn. 

Počet zamestnancov k 1.1. (prepočítaný stav) 48,70  

Počet zamestnancov k 31.12. (prepočítaný stav) 50,03  

Počet novoprijatých 14  

Počet tých, čo odišli 13      

 
 

Štatutárnym orgánom Spišského divadla je riaditeľ, ktorý zabezpečuje prvý stupeň 
riadenia. Zastupuje divadlo navonok a je oprávnený konať v jeho mene. Divadlo sa člení na 
úseky, na čele ktorých sú vedúci pracovníci, ktorí organizujú, riadia a kontrolujú prácu 
zamestnancov na svojich úsekoch, sú povinní vypracovávať koncepcie práce úsekov v 
nadväznosti na celkovú činnosť divadla. Zamestnanci sú povinní pracovať svedomito, podľa 
svojich znalostí a schopností plniť pokyny nadriadených, dodržiavať zásady vzájomnej 
spolupráce, plne využívať pracovný čas, kvalitne a včas plniť pracovné úlohy, riadne 
hospodáriť s prostriedkami zverenými zamestnávateľom a ochraňovať majetok spravovaný 
divadlom. Spišské divadlo sa delí na úseky: riaditeľa, ekonomický úsek, umelecký úsek, úsek 
prevádzky a marketingu, technický úsek (viď organizačná štruktúra). 

Priemerný počet zamestnancov k 31.12.2019 (prepočítaný stav) bol 50,03.  

V januári bol prijatý 1 stavač a  začala sa dočasná pracovná neschopnosť 1 stavača. Vo 
februári uplynula výpovedná doba  vodičovi + stavačovi. V marci sme doplnili čiastočný 
úväzok na plný v profesii upratovačka schváleného v platovej inventúre na tento rok a 
skončil pracovný pomer projektovej manažérke na dobu určitú. Od apríla bol prijatí 2 vodiči + 
stavači. Na voľné pracovné miesto sme prijali vedúcu techniky. V máji bola prijatá projektová 
manažérka. Dňa 7.05.2019 zomrel náš zamestnanec – zvukár. Ku koncu júna skončili 
pracovné pomery 2 herečkám a 1 osvetľovačovi. V mesiaci júl boli na základe dohody 
ukončené pracovné pomery 1 herca a 1 vodiča + stavača . V auguste sme prijali 1 zvukára a 1 
herca. V auguste uplynula výpovedná doba  samostatnej referentke prevádzky a marketingu 
a grafikovi. Voľné pracovné miesta uvedených profesií sme obsadili hneď v septembri 
a v tomto mesiaci boli prijatí aj 2 herci a  aj osvetľovač na obdobie divadelnej sezóny 
2019/2020. V septembri uplynula výpovedná doba 1 vodičovi + stavačovi. Voľné pracovné 



 
miesto vodiča + stavača sa nám podarilo obsadiť od novembra. Začiatkom decembra 
nastúpila na materskú maskérka a v decembri tiež ukončil PPV dohodou 1 herec. V roku 2019 
bolo jedno pracovné miesta herca neobsadené. 

Počet osôb pracujúcich na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru bol 
v roku 2019 v počte 15  a ich pracovnou činnosťou bolo uvádzanie návštevníkov divadla, 
práca v šatniach a  výroba reklamného spotu na vysielanie v Rádiu Košice a nahrávku 
playbacku piesní do inscenácií. 

Jednotliví zamestnanci sa v priebehu celého roka zúčastňovali na odborných školeniach 
a seminároch, ponúkaných overenými poskytovateľmi. Vedúca ekonomického úseku 
ukončila vysokoškolské štúdium II. stupňa a 1 herec začal vysokoškolské štúdium III. stupňa.  
 
 

6. Marketing a propagácia  
 
 

K plneniu plánu  výrazne prispela aktuálnosť a flexibilnosť webovej stránky, Facebooku 
a Instagramu. Našim nedostatkom je  stále propagačná činnosť, najmä mimo mesta Spišská 
Nová Ves, ktorá je finančne veľmi náročná. Myslím si, že v porovnaní s predchádzajúcimi 
rokmi sa postupne v tejto oblasti zviditeľňujeme. Prenajali sme 4 reklamné plochy – CITY 
LIGHTY v meste SNV, na ktorých sa propagovali mesačné programy, 2-4 plochy CITY LIGHT 
mesačne nám zadarmo dávalo mesto SNV. Zároveň občasne sa prenajímali  reklamné plochy 
– City lighty v Košiciach a zabezpečila sa propagácia divadelných predstavení hraných 
v Historickej radnici v Košiciach reklamným spotom z divadelných predstavení v Rádiu Košice. 
RaTV SR odvysielala na STV 2 v rámci cyklu Divadlo nás baví štúdiové divadelné predstavenie 
„Ivan Bukovčan: Sneh nad limbou“, čo pre  divadlo znamenalo aj výraznú propagáciu jeho 
tvorby. Mediálne sa propagovali  premiéry SD  v  RaTV SR - organizačná zložka Slovenský 
rozhlas Košice,  v regionálnej televízii TV Reduta, zároveň ku každej premiére sa vyrábal  
banner. Mesačné plagáty predstavení okrem vývesných plôch v meste sa zasielali do 
slovenských divadiel, miest Spiša, do všetkých obcí okresu Spišská Nová Ves a Levoča, aj 
stálym divákom. V roku 2019 napísali o nás:  v regionálnych médiách Spišský Korzár, 
spisska.dnes24.sk, spis.korzar.sme.sk, teraz.sk. Rádio Košice pravidelne zverejňovalo 
pozvánky v našich hracích dňoch a pozývalo divákov na naše predstavenia hrané v SD 
v Spišskej Novej Vsi a v Historickej radnici  v Košiciach. Informácie o našich inscenáciách 
a divadle sa formou  rozhovorov s riaditeľom Spišského divadla a umeleckým šéfom 
odvysielali v Rádiu RTVS – Regina a na Rádiu Devín (RTVS). Riaditeľ SD bol niekoľkokrát aj 
hosťom RTVS Košice v rozličných reláciách.   

 
 

6.1 Tlačové výstupy 
 

Na propagáciu  repertoáru Spišského divadla sa využíval tlačený mesačný programový   
plagát, ktorý sa vylepoval na 25 – tich miestach v Spišskej Novej Vsi a elektronickej forme bol 
zasielaný na všetky obecné úrady obcí v okrese Spišská Nová Ves, Levoča ako aj 
individuálnym klientom, ktorí o to požiadali. Tieto plagáty sa  vylepovali aj do výkladov, 
prípadne vnútorných priestorov súkromných firiem, ktoré sú SD naklonené. V priestoroch 
kaviarni, snakov, barov, pubov a pod.  sa doručovali aj iné druhy tlačovín ako sú napr. 
miniplagátiky  s programom, skladačka s festivalovým programom. 



 
         Pri príležitosti každej premiéry sa tlačili osobitné pozvánky, ktoré sa zasielali 
významným osobnostiam Košického kraja a mesta Spišská Nová Ves ako aj regiónu (napr. 
starostovia miest, poslanci, podnikatelia a pod.). Ku každému novému titulu sa vyrábal 
veľkoplošný banner, ktorý predstavenie propagoval a potom ho využívame ako avízo pre 
jednotlivé predstavenia. Ku každej premiére bol vytlačený bulletin, ktorého úlohou  je podať 
širšie informácie o titule, tvorcoch inscenácii. 
 
 

6.2 Sociálne média 
 

Využívali sa moderné formy komunikácie na sociálnych sieťach. Na facebooku bola 
zriadená stránku SD, ktorá sa denne aktivizuje a neformálne informuje nielen o premiérach 
a predstaveniach Spišského divadla ale aj všetkých udalostiach, ktoré by mohli verejnosť 
zaujímať. Zriadený bol aj profil SD na Google, ktorý poskytuje všetky základné informácie 
o Spišskom divadle a tiež bol zriadený  Instagram.  

Spišské divadlo a jeho tvorba sa propagovala aj cez elektronické média. Predovšetkým 
lokálnou TV Reduta, ktorá pravidelne prinášala informácie formou TV- šotu pred každou 
premiérov a divácke ohlasy v ďalšom šote po premiére.  

Pravidelne sa vyrábali aj TV šoty pre „magazín KSK“, v ktorom takisto sa prinášali 
informácie o našej práci. Z celoplošných elektronických médií je to najmä RaTVSR – 
organizačná zložka Slovenský rozhlas – Rádio Regina a Rádio Devín . V rámci ich relácii sa  
pripravovali pravidelné rozhovory s riaditeľom  SD o pripravovaných premiérach, rozhovory 
s tvorcami a pod. Takisto  pravidelne, min. 2x ročne bola reflektovaná naša práca aj na Rádiu 
Devín, kde sa vo väčšej miere, hlavne s tvorcami prinášali pravidelné rozhovory. O našej práci 
informovala vo svojich reláciách aj RTVS – org. zložka – Slovenská televízia – Štúdio Košice.  

Nášmu hosťovaniu v Srbsku venoval veľkú pozornosť  týždenník slovenskej 
národnostnej menšiny Hlas ľudu, ako aj srbská verejnoprávna televízia a rozhlas. Aktivity 
v Maďarsku pokrývala slovenská redaktorka maďarského verejnoprávneho rozhlasu Štúdio 
Szolnok.  

Naše predstavenia a premiéry, festival Divadelný Spiš a iné aktivity sa propagovali na 
web stránke Spišského divadla. Vo foyeri SD na televíznej obrazovke sa premietal videoklip 
s mesačným hracím plánom. Z každej premiéry sa vyrábal jej záznam, ktorý slúžil ako 
archívny materiál a aj ako materiál na výrobu video propagačných materiálov.  

K propagácii SD a jeho tvorby a činnosti slúžili aj recenzie našich predstavení, ktoré boli 
uverejňované v odbornom časopise K.O.D (Divadelný ústav Bratislava) a na internetovej 
stránke Spišského divadla, kde sa uverejňovali všetky informácie, reflexie, ktoré sa o SD 
objavili v tlačených médiách. (Korzár Spiš, Spišský Patriot , prípadne celoštátna tlač).  

V budúcom a nasledujúcich rokoch, by sme sa ešte výraznejšie chceli zaoberať 
možnosťami moderných foriem marketingu a propagácie na sociálnych sieťach pre jednotlivé 
vybrané skupiny a prispôsobiť formy propagácie ich požiadavkám. To nevylučuje hľadanie 
ďalších iných foriem, ale je potrebné podotknúť, že je potrebné hľadať na tieto účely 
finančné krytie týchto aktivít.  

 
 
 
  
 



 
6.3. Propagačné aktivity 

 
Najvýznamnejšie propagačné aktivity (počet a stručný popis) 

Tlačené výstupy 
 
 

Mesačný plagát 100 ks (program SD) – 25 výlepných plôch + výklady + 
mesta regiónu Spiš 
Banner na budove (pre každé predstavenie) 
Bulletin (pre každý titul) 
Pozvánka (na každý titul) 
Skladačka + Plagát Divadelný Spiš 2019 
City light plochy (mesačný program SD) v Spišskej Novej Vsi 
City light plochy (mesačný program SD) v Košiciach 

Sociálne médiá 
 
 

Stránka na Facebooku: Spišské divadlo (o činnosti SD) 
Stránka na Facebooku: Spišské divadlo v Košiciach (o predstaveniach SD 
v Košiciach) 
Profil SD na Google (nájde všetky informácie o SD) 
Profil SD na Instagrame (fotografie SD a informácie o činnosti SD)) 

Výnimočné výstupy v rozhlase, TV 
 
 

TV Reduta – Divadelný Spiš 2019 
TV Reduta (reportáž ku každej premiére a ohlasy divákov po premiére) 
Rádio Košice (spot Spišské divadlo v Košiciach) 
RTVS (STV2 - záznam z predstavenia Ivan Bukovčan: Sneh nad limbou) 
Rádio Košice(pozvánky na predstavenia SD) 
Rádio Regina (pozvánka na festival) 
RTVS - Žurnál Rádia Regina (reportáž po premiére) 
 
 

Iné 
 
 

Aktuálne informácie na webovej stránke SD 
Osobná prezentácia našich predstavení na školách 
V elektronickej forme zasielame plagáty do všetkých obcí okresu SNV 
a Levoča 
V elektronickej forme zasielame plagáty klubom dôchodcov regiónov Spiš, 
Liptov, Orava 
Video mesačného hracieho plánu sa premieta vo foyeri SD 
Videozáznam predstavenie pre archív a propagáciu 
Ku každej premiére a k festivalu Divadelný Spiš tlačová správa zverejnená 
na portáli TASR 
Reflexie v regionálnej tlači Korzár Spiš, Spišský Patriot 
Maďarský rozhlas Štúdio Szolnok - hosťovanie v Maďarsku 
Srbský rozhlas – hosťovanie v Srbsku  

 

6.4 Mediálna odozva 2019 

 
1. Rekapitulácia a plány SD (TV Reduta) – 15. 01. 2019 

2. Rozhovor Spišské divadlo v Košiciach (TV Košice) – 16. 01. 2019 

3. Spišské divadlo chystá zaujímavú premiéru: Môžeme sa tešiť na Perinbabu 

(spisska.dnes24.sk) – 07. 02. 2019 

4. Spišské divadlo uvedie rozprávku Perinbaba z pera Ľubomíra Feldeka 

(spis.korzar.sme.sk) – 10. 02. 2019 

5. Spišské divadlo uvedie rozprávku Perinbaba z pera Ľubomíra Feldeka (teraz.sk) – 10. 

02. 2019 

6. Pozvánka na premiéru Perinbaba (TV Reduta) – 04. 02. 2019 

7. Po premiére Perinbaba (TV Reduta) – 12. 02. 2019 

8. Ďalšia premiéra sezóny: Spišské divadlo uvedie inscenáciu hry Sneh nad limbou 

(spisska.dnes24.sk) – 12. 02. 2019 

9. Pozvánka na premiéru Sneh nad limbou (TV Reduta) – 08. 02. 2019 

10. Po premiére Sneh nad limbou (TV Reduta) – 15. 02. 2019 

11. Palik a Perinbaba (časopis Kød) –č. 3, r. 13, 2019 

12. Pozvánka na premiéru V osídlach (TV Reduta) – 17. 05. 2019 



 
13. Spišské divadlo predstaví novú inscenáciu V osídlach (spis.korzar.sme.sk) – 20. 05. 

2019 

14. Človek je anjel v blate zaliaty – recenzia V osídlach (monitoringdivadiel.sk) – 22. 05. 

2019 

15. Po premiére V osídlach (TV Reduta) – 23. 05. 2019 

16. Posledná premiéra sezóny: Spišské divadlo uvedie takéto dielo – Hrdinovia 

(spisska.dnes24.sk) – 27. 06. 2019 

17. Po premiére Hrdinovia (TV Reduta) – 03. 07. 2019 

18. O novej sezóne 2019/2020 (Rádio Devín) – 08. 08. 2019 

19. O novej sezóne 2019/2020 (TV Reduta) – 23. 08. 2019 

20. Prvá premiéra tejto sezóny: Spišské divadlo uvedie komédiu Krásne je v Tatrách 

(spisska.dnes24.sk) – 11. 09. 2019 

21. Pozvánka na premiéru Krásne je v Tatrách (Rádio Regina) – 27. 09. 2019 

22. Do vienka osláv storočnice petrovského gymnázia: divadlo – Boj (Hlas ľudu) – 01. 10. 

2019 

23. 100 rokov gymnázia v Petrovci – inscenácia Boj (kulpin.net) – 01. 10. 2019 

24. Chystá sa Divadelný Spiš: 9 titulov, ktoré si môžete počas festivalu vychutnať 

(spisska.dnes24.sk) – 01. 10. 2019 

25. STOROČNICA PETROVSKÉHO GYMNÁZIA: Za priehrštie podujatí a obsahov – 

inscenácia Boj (Hlas ľudu) – 02. 10. 2019 

26. Spišské divadlo uviedlo svetovú premiéru: Pozrieť si ju môžete aj v našom meste – 

inscenácia Boj (spisska.dnes24.sk) – 02. 10. 2019 

27. Po premiére Boj (TV Reduta) – 11. 10. 2019 

28. Známy festival v Spišskej už klope na dvere: Toto ponúkne Divadelný Spiš 2019 

(spisska.dnes24.sk) – 18. 10. 2019 

29. V Spišskej Novej Vsi vrcholia prípravy na festival Divadelný Spiš (teraz.sk) – 21. 10. 

2019 

30. Kultúrny týždeň v Spišskej: Jazzový koncert, tanečná show či divadelný festival 

(spisska.dnes24.sk) – 21. 10. 2019 

31. Kultúra: V Spišskej Novej Vsi vrcholia prípravy na festival Divadelný Spiš (tasr.sk) – 21. 

10. 2019 

32. Festival Divadelný Spiš – Tipy na dnes – utorok 22. októbra (korzar.sme.sk) – 22. 10. 

2019 

33. Festival Divadelný Spiš (TV Reduta) – 23. 10. 2019 

34. Festival Divadelný Spiš (RTVS) – 23. 10. 2019 

35. Festival Divadelný Spiš (Rádio Regina – Žurnál Rádia Regina) – 23. 10. 2019 

36. Festival Divadelný Spiš – pozvánka (Rádio Regina) – 22. 10. 2019 

37. Festival Divadelný Spiš (RTVS Kultúra.sk) – 09. 11. 2019 

38. Ďalšia premiéra tejto sezóny: Spišské divadlo uvedie inscenáciu od Ivana 

Stodolu(spisska.dnes24.sk) – 11. 12. 2019 

39. Posledná premiéra v roku 2019 – pozvánka na premiéru (TV Reduta) – 13.12.2019 

40. Premiéra divadelnej hry Marína Havranová – po premiére (TV Reduta) – 16.12.2019 

41. Marína Havranová po premiére (Rádio Devín) – 26.12.2019 

 
 



 
7. Priority rozvoja organizácie na nasledujúci rok.  

 
Hlavnou činnosťou Spišského divadla je tvorba inscenácii a realizácia divadelných 

predstavení. Tomu je podriadená činnosť  každej zložky organizácie. Divadlá plánujú svoju 
umeleckú činnosť  na divadelné sezóny, ktoré trvajú od septembra daného roku a končia 
v júni nasledujúceho. Zatiaľ, čo ostatná činnosť sa plánuje v rámci „klasického“ kalendárneho 
roka.  

V roku 2020 plánujeme uviesť 5 premiér na veľkom javisku a dve premiéry v Štúdiu SD. 
Sezóna 2019/20 by nemala byť tematizovaná a sezónu 2020/21 ešte len pripravujeme.  

Spišské divadlo bude naďalej spolupracovať s OZ Spišské divadlo na festivale Divadelný 
Spiš, ktorý patrí medzi karentované festivaly.  

Počet zamestnancov SD je v súčasnosti  51. Tento počet zamestnancov je však 
z hľadiska chodu divadla a obsadenia jednotlivých pozícii minimalistický. Napríklad počet 
členov umeleckého súboru je 15 čo je v porovnaní s ostatnými porovnateľnými divadlami 
malý. Napríklad stačí porovnať DJG Zvolen, SKD Martin či DJP Trnava.  To isté sa týka 
technického obslužného aparátu t. j. pracovných pozícii na jednotlivých nezastupiteľných 
pozíciách, bez ktorých divadlo nemôže fungovať. Ako príklad uvediem, že SD má len dvoch 
osvetľovačov, dvoch zvukárov, dve garderobierky. Pričom počet napríklad týchto profesii, by 
mal byť podstatne vyšší. Napríklad dvaja hlavní osvetľovači, ktorí vytvárajú  svetelný dizajn 
inscenácii a predstavení  nemajú k dispozícii minimálne po dvoch pomocných osvetľovačov 
a to sa týka aj zvukárov a iných profesii. Napriek tomuto minimalistickému počtu 
zamestnancov divadlo dosahuje vysoké výkony. Na základe tohto nie je možné racionalizovať 
pozície zamestnancov zlučovaním profesií a už vôbec nie znižovaním ich počtu. Ako príklad 
uvediem, že v Spišskom divadle máme šesť technikov stavačov, z ktorých traja majú 
kumulovanú funkciu aj vodič a štvrtý ako pomocný osvetľovač. To prirodzene veľmi 
komplikuje samotnú prevádzku divadla a len vďaka zvýšenému pracovnému úsiliu 
zamestnancov SD sa darí stanovené umelecké či hospodárske ciele nie len plniť, ale aj 
prekračovať. Preto by bolo potrebné vytvoriť nasledujúce pracovné pozície:  

 
- štyroch členov umeleckého súboru  
- dvoch osvetľovačov (pomocných) 
- dvoch technikov/ stavačov  
- organizačného  manažéra  
- pracovníka prevádzky  
- vrátnika 
- údržbára 

 
Chceli by sme naďalej, na základe skúsenosti a výsledkov pokračovať v projekte “Spišské 

divadlo v Košiciach“. V priestoroch Veľkej sály Historickej radnice realizovať naše 
predstavenia a tým obohacovať kultúrny život v druhom najväčšom meste Slovenskej 
republiky.  

Pokračovať vo výmene zastaranej a nefunkčnej techniky a technických zariadení 
a dokupovaní efektových zariadení ako aj svetelných efektových zariadení. Celkovo naďalej 
zvyšovať umeleckú a profesionálnu úroveň pracovníkov všetkých zložiek divadla, ako aj 
v oblasti umeleckej produkcie dosahovať minimálne nadpriemerné výsledky.  

Je  urýchlene potrebné začať rekonštrukciu divadelnej časti Reduty v ktorej sídli Spišské 
divadlo. Ak sa týmto problémov nebude seriózne zaoberať vedenie KSK hrozí divadelnej časti 
Reduty kolaps.  



 
Pre ďalší rozvoj Spišského divadla, ako aj mesta Spišská Nová Ves, druhého kultúrneho 

centra KSK aj kvôli rozvoju kultúrnej turistiky a turizmu by určite pomohlo zriadiť v Spišskej 
Novej Vsi bábkové divadlo ako samostatný súbor Spišského divadla, prípadne súbor 
alternatívneho divadla.  

Projekt priestor Spišského divadla, ako open inštitúcie vytvárajúcej podmienky pre rozvoj 
kreatívneho priemyslu, startupov a pod., je zatiaľ v nedohľadne. Musíme sa preto uspokojiť 
s tradičnými formami spolupráce s inými inštitúciami, školami a pod.  Je to škoda, lebo sa 
zbytočne prepasie príležitosť rekonštruovať budovy Reduty, nie vo filozofii začiatku 20. 
storočia, ale vo filozofii 21. storočia. 
 
 
 
 

Plánované kľúčové ťažiskové aktivity na rok 2020 Komentár 

Premiéry inscenácií Viď text 

Divadelný Spiš 2020 Viď text  

Zahraničný zájazd na Dolnú zem Viď text 

Uzatvorenie 1 partnerstva so zahraničným 
partnerom 

 
 

Začatie rekonštrukcie SD  

 
 
 
 
Prílohy: 
Fotodokumentácia  
KULT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

TRŽBY Z PREDAJA DIVADELNÝCH PREDSTAVENÍ 2019
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2017
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2019

POČET DIVÁKOV NA PREDSTAVENIACH SD ZA ROK 

 

EUROTRŽBY
103 997,80 €

KULTÚRNE 
POUKAZY 
32 531 €
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Perinbaba Kráska a Netvor

Počet repríz titulov pre deti a mládež za rok 2019

15
12 11

9

Počet repríz titulov pre dospelého diváka za rok 

11

4

Sneh nad limbou Plynová lampa

Počet repríz Štúdiových hier za rok 2019

 

13
9 8

Kráska a Netvor Palculienka Tri zlaté vlasy deda 
Vševeda

Tri prasiatka

Počet repríz titulov pre deti a mládež za rok 2019

9 8 8 7 7 7 6

Počet repríz titulov pre dospelého diváka za rok 
2019

4 4 3

Plynová lampa Ujo Váňa Storočie podľa 
Márie

Boj

Počet repríz Štúdiových hier za rok 2019

 

 

 

7

Snehulienka

Počet repríz titulov pre deti a mládež za rok 2019

6 4 2

Počet repríz titulov pre dospelého diváka za rok 

1

V osídlach

Počet repríz Štúdiových hier za rok 2019
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Tri prasiatka a vlk

Počet repríz titulov pre deti a mládež 
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Tri prasiatka a vlk Palculienka Kráska a Netvor Tri zlaté vlasy 
Deda Vševeda

Počet repríz titulov pre deti a mládež 

36
29

23 21 19
14

7

Počet repríz titulov pre dospelého diváka

11
9

3

Ujo Váňa (a tí Sneh nad limbou Plynová lampa Boj

Počet repríz Štúdiových hier
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Tri zlaté vlasy 
Deda Vševeda

Perinbaba

Počet repríz titulov pre deti a mládež 

7
2 2

Počet repríz titulov pre dospelého diváka

1

V osídlach



 
 
 
 
 

rok 

transfer od zriaďovateľa 

na prevádzkové 
náklady 

na činnosť 

2017 562 073,00 € 50 074,00 € 

2018 693 460,60 € 65 860,00 € 

2019 758 520,50 € 72 081,00 € 

   

rok 

transfer od zriaďovateľa 

na prevádzkové 
náklady 

na činnosť 

2018 693 460,60 € 65 860,00 € 

2019 758 520,50 € 72 081,00 € 
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