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Organizácia:
Rezort:
Typ hospodárenia:
. j.:

Divadeln ústav
Ministerstvo kultúry SR
príspevková organizácia
MK – 903/2006 – 700/1704

Miesto konania verejného odpotu: Divadeln ústav, Jakubovo nám.12, Bratislava
túdio 12
Termín konania verejného odpotu: 3. 5. 2006 o 10.00 hod.
Vroná správa je na internetovej stránke MKSR: www.culture.gov.sk/odpocty/du.rts
Vroná správa je na internetovej stránke organizácie: www.theatre.sk
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IDE NTIFIKÁCI A ORG ANIZÁCIE

1.

Názov organizácie: Divadeln ústav
Sídlo organizácie: Bratislava 813 57, Jakubovo nám. 12
Identifikané íslo organizácie: 164 691
Zriaovate!: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Dátum zriadenia: 01. 01. 1969
Zriaovacia listina: Zriaovacia listina vydaná Ministerstvom kultúry SR d"a 28. decembra
2004 s úinnos&ou od 1. januára 2005 a doplnená Rozhodnutím Ministerstva kultúry SR
o doplnení zriaovacej listiny Divadelného ústavu zo d"a 28. októbra 2005, s úinnos&ou
od 1. novembra 2005.
Forma hospodárenia: príspevková organizácia.
tatutárny orgán – riadite!ka: Mgr. Silvia Hroncová
lenovia vedenia organizácie:
•
•
•
•
•
•
•

Doc. PhDr. Ján Jaborník, vedúci Oddelenia divadelnej dokumentácie a informatiky
Mgr. Martina Vannayová, vedúca Oddelenia vskumu a edinej innosti
Mgr. Romana Maliti, vedúca Oddelenia vonkajích vz&ahov
Mgr. art. Zora Jaurová, vedúca Kancelárie Kultúrneho kontaktného bodu (od 1. 1. 2005)
Bc. art. Viera Dubaová, vedúca Centra pre komunitné divadlo (od 15. 11. 2005)
RNDr. Margareta Klimáková, vedúca Oddelenia riadite!a
Milada Mercová, vedúca Ekonomického oddelenia

Hl a v né i n n o sti :
Divadeln ústav je celoslovenskou pecializovanou organizáciou v priamom riadení
Ministerstva kultúry SR, ktorá sa ako jediná intitúcia na Slovensku zaoberá divadelnou
kultúrou na Slovensku od vzniku prvej profesionálnej divadelnej scény v roku 1920.
Divadeln ústav spravuje kultúrne dedistvo v oblasti divadelnej kultúry na Slovensku.
Systematicky zhromauje, ochra"uje a vedecky spracováva, vyuíva a sprístup"uje
zbierkové, archívne a dokumentané fondy vo vz&ahu ku komplexnej dokumentácii dejín
slovenského profesionálneho divadla. Fondy a zbierky sprístup"uje formou vstav.
Vydáva odbornú teatrologickú literatúru, spracúva tatistické ukazovatele o slovenskom
profesionálnom divadle. Zabezpeuje komplexn informan systém o profesionálnom
divadle na Slovensku a prezentáciu slovenského divadla v zahranií.
Divadeln ústav je od roku 2002 na základe súhlasu Ministerstva vnútra SR, sekcie verejnej
správy, odbor archívnictva a spisovej sluby Archívom osobitného vznamu (od roku 2005
verejnm pecializovanm archívom) a akreditovanm pracoviskom pre vedu a vskum.
Od 1. 1. 2005 sa innos& Divadelného ústavu rozírila o agendu Kultúrneho kontaktného
bodu (odborné a poradenské innosti smerom k európskym kultúrnym fondom)
a od 1. 11. 2005 o innos& zaoberajúcu sa komunitnm divadlom pre znevhodnené
skupiny obyvate!stva.
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2.

POS LANIE O RGANIZÁCIE
A STRE DNODOB VHAD ORG AN IZÁCIE

Divadeln ústav Bratislava bol zaloen v roku 1969 (od roku 1961 ako detaované
pracovisko Divadelního ústavu Praha). Odborné innosti vykonáva v súlade so Zriaovacou
listinou, ktorú vydalo MK SR d"a 28. decembra 2004 s úinnos&ou od 1. 1. 2005 a následne
s Rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o doplnení zriaovacej listiny
Divadelného ústavu zo d"a 28. októbra 2005 a s úinnos&ou od 1. novembra 2005.
Divadeln ústav je verejnm pecializovanm archívom a na základe osvedenia akreditanej komisie MK SR akreditovanm pracoviskom pre vedu a vskum.
Divadeln ústav pl ní ni ek o k o nez a st u pi te n  c h úl o h v o bl as ti m a p o v a nia
a v  sk u m u pr o f esi o n ál n ej div a d el n ej k ult ú ry n a Sl ov e n sk u.
Základné odborné innosti sú zamerané najmä na:
• zhromaovanie, systematizovanie, odborné spracovávanie a sprístup"ovanie
dokumentanch a archívnych fondov, zbierok galerijnej i muzeálnej hodnoty
v oblasti profesionálneho divadla na Slovensku od roku 1920 po súasnos&,
• základn historick a aktuálny vskum v oblasti divadelnej kultúry na Slovensku,
• zabezpeovanie kontinuálneho zberu historickch materiálov o divadle - tla,
fotografie, reijné knihy, zbierkové predmety z inscenácií (makety, scénické
a kostmové návrhy, kostmy, bábky...) od vzniku prvej profesionálnej scény
na Slovensku v roku 1920, a zhromauje a spracováva zbierkové predmety
a dokumenty poprednch osobností slovenského divadla,
• odborné zhromaovanie a spracúvanie dokumentácie o aktuálnych inscenáciách
v tátnych a netátnych profesionálnych divadlách,
• systematické zhromaovanie a budovanie knininch fondov s divadelnm
a umenovednm zameraním v systéme Win/ISIS (kninica DÚ je popri kninici VMU
jedinou pecializovanou divadelnou kninicou s celoslovenskou pôsobnos&ou),
• systematické zhromaovanie audiovizuálnych fondov (videotéka inscenácií
slovenskch aj zahraninch divadiel je jediná svojho druhu na Slovensku),
• systematick zber a kompletizovanie údajov o profesionálnom divadle do poítaovej
databázy profesionálneho slovenského divadla THEISA a knininej databázy
a reerného systému Win/ISIS,
• prezentácia slovenského divadla v zahranií - vstavy, kniné ve!trhy, kniné
publikácie Contemporary Slovak Drama, scénické ítania, semináre, workshopy,
kolokviá,
• sprístup"ovanie aktuálnych informácií z oblasti divadelného umenia na Slovensku
a v zahranií (premiéry, programy, profily divadiel, festivaly, podporné programy a
granty, semináre, periodiká, teatrologická literatúra) na internetovej stránky DÚ
www.theatre.sk,
• ediná innos& v oblasti divadelného umenia (pôvodné a prekladové teatrologické
diela, divadelné hry...),
• podpora pôvodnej slovenskej drámy formou sú&ae DRÁMA a sú&ae pôvodnch
dramatickch textov pre deti a mláde Artúr
• prezentácia súasnej svetovej dráme formou projektu Nová drámy / New Drama
• tatistické sluby v oblasti profesionálnej divadelnej siete spracovávané pre MK SR
a tatistick úrad SR,
• sluby verejnosti – sprístup"ovanie dokumentanch a archívnych fondov,
informaná a konzultaná innos&, knininé sluby, vstriková sluba, sluby
videotéky a fonotéky, sluby priebeného spracúvania bibliografie formou IC
Prospero,
• monitorovanie návtevnosti v systéme IS VISIT pre MK SR.
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V u v e d e n  c h i n n o s t i ac h j e Diva d e l n ú s t a v j e d i n o u o r g a n i z áci o u
n a Sl o v e n s k u , k t o r á ti e t o i n n o s t i vy k o n á va.
Od 1. 1. 2005 Divadeln ústav plní aj alie innosti súvisiace s rozírením innosti
organizácie o agendu Kultúrneho kontaktného bodu.
Základné innosti z nej vyplvajúce sú zamerané najmä na:
•
•
•
•
•

monitorovanie a sprostredkúvanie informácie o kultúrno-spoloenskch procesoch
v krajinách EÚ
zabezpeenie propagácie programu Kultúra 2000
spolupráca s príslunmi intitúciami v zahranií
konzultaná innos&, koordinaná pomoc pri vypracovávaní projektov,
organizuje vzdelávacie programy, workshopy, semináre, prednáky

Od 1. 11. 2005 Divadeln ústav plní aj innosti súvisiace s oblas&ou komunitného divadla
pre znevhodnené skupiny obyvate!stva.
Základné innosti z nej vyplvajúce sú zamerané najmä na:
•

•

vykonávanie komunitnej divadelnej innosti a s "ou súvisiace umelecké a kultúrne
aktivity smerujúce k znevhodnenm skupinám, pripravuje divadelné projekty,
semináre, workshopy, kolokviá, konferencie, tvorivé dielne....
zabezpeuje a koordinuje budovanie centrálnej databázy informácií a komunitnom
umení na Slovensku s dôrazom na divadelné umenie

Uv e de n é i nn os ti vy c h ádz aj ú z nas le d ovn  c h z á k o no v :
a)

Zákon . 416/2001 Z. z. o prevode niektorch pôsobností z orgánov tátnej správy na obce a na vyie
územné celky

b) Zákon . 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty
v znení zákona . 387/2001 Z. z. a zákona . 416/2001
c) Zákon . 387/2001 Z. z., ktorm sa mení a dop"a zákon . 115/1998 Z.z. o múzeách a galériách a o ochrane
predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty a o doplnení zákona . 563/1991 Zb. o útovníctve v znení neskorích
predpisov
d)

Vyhláka . 342/1998 Z. z. o odbornej správe múzejnch zbierkovch predmetov a galerijnch zbierkovch
predmetov

e)

Zákon . 183/2000 o kniniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady . 27/1987 Zb. o tátnej
pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona . 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona .
416/2001 Z. z.

f)

Zákon . 32/2001 Z. z., ktorm sa vyhlasuje úplné znenie zákona . 212/1997 Z. z. o povinnch vtlakoch
periodickch publikácií, neperiodickch publikácií a rozmnoenín audiovizuálnych diel, ako vyplva zo zmien
a doplnení vykonanch zákonom . 182/2000

g)

Zákon . 618/2003 Z. z. Zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorskm právom (autorsk zákon)

h)

Zákon . 261/1995 Z. z. o tátnom informanom systéme

i)

Zákon . 395/2002 Z. z. – zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorch zákonov

j)

Vyhláka . 628/2002 MV SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach
a o doplnení niektorch zákonov
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3 . KONTRAK T ORG ANIZÁCIE
S ÚS TRE DNM ORG ÁNOM A JE HO P LNE NIE
Divadeln ústav uzavrel s Ministerstvom kultúry SR kontrakt na rok 2005 v celkovej sume
19 226 tis. Sk, po doplnení o innos& Kultúrneho kontaktného bodu a Centra pre komunitné
divadlo, bol kontrakt v celkovej sume 21 666,6 tis. Sk. innosti zhrnuté v kontrakte
vychádzali z úloh intitúcie, ktoré sú definované v Zriaovacej listine.
Ben transfer sa do konkrétnych inností rozpísal do vky 90 % roného limitu.
Z beného transferu tvorilo 10 % rezervu organizácie na pokrytie nepredvídanch nákladov,
resp. na viazanie v dôsledku regulanch opatrení.
Vka finannch prostriedkov vynaloench na jednotlivé innosti kontraktu zah#"a
finanné prostriedky vynaloené na realizáciu jednotlivch projektov.
V roku 2005 bol kontrakt DÚ rozdelen na 9 astí:
1. Kontrakt na ediné aktivity
2. Kontrakt na vstavnú innos&
3. Kontrakt na odborné spracovanie historickch zbierok a fondov Archívu DÚ
4. Kontrakt na informatizáciu a digitalizáciu historickch zbierok a fondov Archívu DÚ
5. Kontrakt na spoluprácu s divadlami a divadelnmi intitúciami na Slovensku
a v zahranií
6. Kontrakt na prevádzku organizácie
7. Kontrakt na divadeln mesaník Dialóg
8. Kontrakt na Kultúrny kontaktn bod – Kultúra 2000
9. Kontrakt na Centrum pre komunitné divadlo
Plnenie kontraktu za rok 2005:
Divadeln ústav v roku 2005 plnil innosti vyplvajúce z kontraktu, viaceré innosti boli
v priebehu roka 2005 doplnené a rozírené. Niektoré innosti boli z finannch , resp.
organizanch dôvodov realizované v minimalizovanej variante.
1. Kontrakt na ediné aktivity:
V roku 2005 vydal Divadeln ústav nasledovné publikácie, ktoré boli plánované v kontrakte:
• Divadlá na Slovensku: sezóna 2004/2005
• Divadeln kalendár 2006
• Ivan Stodola: Súborné dramatické dielo I.
• Ivan Stodola: Súborné dramatické dielo II. (pôvodne bolo plánované vydanie 1
zväzku, v priebehu prác sa projekt rozíril o 2. zväzok)
Na základe spolupráce s divadlami v roku 2005 vydal Divadeln ústav publikácie:
• Na rozhraní tisícroí – tátne divadlo Koice (60. vroia zaloenia)
• Mestské divadlo ilina (55. vroie zaloenia)
• Bábkové divadlo ilina (55. vroie zaloenia)
Publikáciu Dráma plánujeme vyda& spolu s textami alieho roníka Drámy v roku 2006
(niia kvalita textov), publikácia Artúr nevyla vzh!adom na kvalitu ocenench textov v súlade so tatútom sú&ae.
Ostatné publikácie plánované na rok 2005 sú v rôznom tádiu rozpracovanosti (príprava
prekladov, odborná redakcia a pod.), ich vydanie je naplánované v roku 2006 a 2007 (v roku
2005 pre obmedzené finanné prostriedky ich vydanie nebolo moné).
2. Kontrakt na vstavnú innos :
V januári 2005 Divadeln ústav pripravil rozsiahlu historickú vstavu venovanú dejinám
divadla na Slovensku (väia as& prác na vstave prebehla v roku 2004) pod názvom Dejiny
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divadla 20. storoia na Slovensku: Divadlo – Váe", telo, hlas. Sprievodné podujatia
k vstave realizoval Divadeln ústav z prostriedkov na podporu kultúrnych aktivít. Na základe
ve!mi dobrej odozvy u divadelnej a irej verejnosti bola vstava neplánovane reintalovaná
do Koíc v rámci osláv 60. vroia zaloenia tátneho divadla Koice.
V zmysle kontraktu Divadeln ústav pripravil 18 vstav na Slovensku, ich preh!ad je tabu!ke
na strane 35. V rámci témy Divadlo oami fotografov vstavy Scénografia oami Matúa
O!hu, DAD oami Matúa O!hu, Balet SND – 85 rokov (Balet oami Ctibora Bachratého).
as& vstav bola venovaná divadelnm osobnostiam, as& vznikla na objednávku
a v spolupráci s divadlami.
Preh!ad zahraninch vstav (7) je v tabu!ke na strane 36. Z plánovanch vstav sa niektoré
nerealizovali, prebieha ich príprava, avak nároné organizané a finanné podmienky
(priestory, prevoz...) spôsobili, e realizácia niektorch zahraninch vstav je naplánovaná
na obdobie rokov 2006 – 2008.
Naopak ve!k úspech mala (pôvodne neplánovaná) vstava venovaná opernej speváke
Edite Grúberovej pripravená v Paláci umení v Budapeti v rámci podujatia Dni slovenskej
kultúry v Maarsku a vstava Rudolf Sloboda a Astorka v SI Praha v rámci podujatia Dni
slovenskej kultúry v echách.
3. Kontrakt na odborné spracovanie historickch zbierok a fondov Archívu DÚ
Kontrakt bol v roku 2005 plnen v zmysle plánu, hlavné innosti sú v kapitole 4.
innosti/produkty organizácie a ich náklady, 4.1. Oddelenie divadelnej dokumentácie
a informatiky.
Plánované zaloenie fondu slovenského ochotníckeho divadla sa realizovalo v rámci
dokumentanch fondov (zakladanie materiálov pod!a miest, súborov, osobností, prehliadok
a festivalov).
4. Kontrakt na informatizáciu a digitalizáciu historickch zbierok a fondov Archívu DÚ
Kontrakt bol v roku 2005 plnen v zmysle plánu, hlavné innosti vykonané v rámci kontraktu
sú v kapitole 4. innosti/produkty organizácie a ich náklady, 4.1. Oddelenie divadelnej
dokumentácie a informatiky.
V informanom systéme THEISA sa v roku 2005 vykonalo 12 077 záznamov, z toho
422 osobností, 107 inscenácií, 68 recenzií, 10 festivalov, 104 zájazdov a rozírilo sa
o 1 divadlo. alie údaje z tohto potu sú iastkové a predstavujú napríklad zápisy
o tvorcoch pod!a druhov, i o jednotlivch zlokách inscenácie.
K 31. 12. 2005 obsahoval Informan systém Win/ISIS celkom cca 56.000 záznamov
(bibliografické údaje, databáza kninice, databáza audiovizuálnych fondov, databáza
predmetov galerijnej a muzeálnej hodnoty a pod.). Celkov stav databázy k 31. 12. 2004 bol
cca 50.000 záznamov, nárast predstavuje 12%.
Prírastky a zmeny v databázovom systéme Win/ISIS za rok 2005 v tabu!ke:
Dokumenty / Fondy
Knihy
Videonahrávky
Bibliografia – aktuálna
Bibliografia - retrospektívna
Predmety galerijnej a
muzeálnej hodnoty
Fond tematickch hesiel
Obrazové dokumenty
CD- a DVD-nosie

Poet revidovanch a
doplnench záznamov
153
98
0
26
101

Poet novch záznamov
583
150
4357
143
0

225
0
51

257
357
281
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Plnenie kontraktu v oblasti spracovávania ronch tatistickch vkazov pre Ú SR je v kapitole 4. innosti/produkty organizácie a ich náklady, 4.3. Oddelenie vonkajích vz&ahov.
5. Kontrakt na spoluprácu s divadlami a divadelnmi intitúciami na Slovensku
a v zahranií
Plnenie kontraktu v oblasti spolupráce s divadlami a divadelnmi intitúciami na Slovensku
a v zahranií je v kapitole 4. innosti/produkty organizácie a ich náklady, 4.3. Oddelenie
vonkajích vz&ahov.
6. Kontrakt na prevádzku organizácie
Kontrakt bol plnen v zmysle plánovanch inností na rok 2005.
7. Kontrakt na divadeln mesaník Dialóg
V 1. polroku 2005 prebiehali prípravné práce, projekt vak nebolo moné zrealizova&,
nako!ko k Divadelnému ústavu bola od 1. 1. 2005 z poverenia Ministerstva kultúry SR, bez
navenia finannch prostriedkov, prilenená agenda kancelárie Kultúrneho kontaktného
bodu. Divadeln ústav nemohol paralelne realizova& dva finanne nároné projekty,
finanné prostriedky boli na innos& KKB navené a dodatone, zaiatkom júna 2005. V 2.
polovici roka 2005 prilo zo strany MK SR k návrhu zníi& plánovanú prevádzku redakcie
(personálne obsadenie, autorské honoráre ... ), tento variant bol vak z dlhodobého h!adiska
nerealizovate!n. Spracované materiály sú v archíve organizácie.
Finanné prostriedky plánované na kontrakt boli iastone pouité na reintaláciu vstavy
k Koiciach (pôvodne bola plánovaná vstava len v Bratislave) a na II. zväzok súborného
diela Ivan Stodola.
8. Kontrakt na Kultúrny kontaktn bod – Kultúra 2000
Od 1. januára 2005 bol Kultúrny kontaktn bod vy"at z organizanej truktúry Ministerstva
kultúry SR a delimitovan do pôsobnosti Divadelného ústavu (v zmysle zriaovacej listiny
DÚ).
Kontrakt bol plnen v zmysle naplánovanch inností, medzi ktoré patria najmä: propagácia
programu Kultúra 2000, poskytovanie informácií o programe Kultúra 2000, realizácia
informanch seminárov (popis inností v kapitole 4. innosti/produkty organizácie a ich
náklady, 4.4. Kancelária kultúrneho kontaktného bodu).
Úas& Slovenskej republiky v programe Kultúra 2000 (poet úspench projektov) v tabu!ke:
2001
2002
2003
2004
2005

Hlavní organizátori
0
1 (A1)
1 (A1)
0
1 (A1)

Spoluorganizátori
1 (A1)
7 (4 A1 + 3 A2)
5 (4 A1 + 1 A2)
12 (9 A1 + 3 A2)
14 (10 A1 + 4 A2)

Literárne preklady
0
0
1
0
1

Vysvetlivky: A1 – jednoroné projekty
A2 – viacroné projekty

9. Kontrakt na Centrum pre komunitné divadlo
Centrum pre komunitné divadlo – Divadlo z Pasáe je súas&ou Divadelného ústavu
od 15. 11. 2005 (v zmysle zriaovacej listiny).
Kontrakt bol v roku 2005 plnen v zmysle naplánovanch inností, Centrum pre komunitné
divadlo vykonávalo komunitnú divadelnú innos& a s "ou súvisiace umelecké a kultúrne
aktivity smerujúce k znevhodnenm skupinám. V roku 2005 sa uskutonili prípravné práce
na centrálnej databáze informácií o komunitnom umení na Slovensku s dôrazom na divadelné umenie.
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4 . INOSTI/P RODUKTY ORGANIZÁCIE A ICH NÁK LADY
O R G A NI Z A N Á  T R U K T Ú R A O D B O R N  C H O D D E L E N Í D Ú:
Oddelenie divadelnej dokumentácie a informatiky (ODDI)
Oddelenie vskumu a edinej innosti (OVE)
Oddelenie vonkajích vzahov (OVV)
Kancelária kultúrneho kontaktného bodu (KKB) (od 1. 1. 2005)
Centrum pre komunitné divadlo (od 15. 11. 2005)

4.1. O d d el e ni e di va d el n ej d o k u me n t áci e a i n f or ma tik y.
Fondy a zbierky Divadelného ústavu preli od roku 2000 zásadnou reorganizáciou, vytvorila
sa ich nová truktúra, bola vydaná smernica, ktorá uruje spôsob ich spracovania
a evidencie. Vychádza zo zákonov súvisiacich s ochranou kultúrneho dedistva.
Oddelenie Divadelnej dokumentácie a informatiky zhromauje a systematicky spracúva
dokumentané fondy, archívne fondy a zbierky, knininé, audiovizuálne a multimediálne
fondy,
zbierky galerijnej a muzeálnej hodnoty tkajúce sa slovenského profesionálneho
divadla od jeho vzniku roku 1920 a po súasnos&.
truktúra fondov a zbierok je nasledovná:
D o k u m e nt a  né f o n d y
Fond / zbierka

lenenie fondu / zbierky

Dokumentané fondy

Fond inscenácií
Fond osobností
Fond programovch bulletinov

Fond viazanch bulletinov

Nedotknute!n
fond
Rezervn fond

Zbierka náhradnch a
vo!ne pouite!nch
bulletinov
Fond tematickch hesiel
Fond negatívov, diapozitívov
a skenov

Dokumentané fondy DÚ pozostávajú z písomnej, tlaovej a fotografickej dokumentácie
innosti slovenského profesionálneho divadelníctva. Najrozsiahlejiu as& dokumentácie
vytvára fond inscenácií, ktor sústreuje materiály o vetkch inscenáciách profesionálnych
divadiel na Slovensku od roku 1920, aliu as& dokumentácie vytvára fond osobností.
Základné dokumentané fondy obsahujú fond tematickch hesiel, programovch bulletinov
a fond diapozitívov, negatívov a skenov.
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F o n d i ns c e ná cií:
Fond inscenácií eviduje inscenácie profesionálnych divadiel a umeleckch kôl od roku 1920
do súasnosti. Základnou jednotkou fondu inscenácií je inscenaná obálka, ktorá obsahuje:
• 1 bulletin (ostatné bulletiny sú uloené vo fonde bulletinov),
• obálku s recenziami
• obálku s ostatnmi vstrikami (správy, rozhovory,...)
• fotografie, ak sú v klasickej podobe alebo vytlaen náh!ad z CD, priom na obálke je
napísané prírastkové íslo a signatúra, pod ktorou je CD uloené v multimediálnom
fonde
Stav k 31. 12. 2005:
K 31. 12. 2004 obsahoval fond 9441 obálok. K 31. 12. 2005 pribudlo 138 novch obálok.
Priebene boli dop"ané materiály (vstriky z tlae, prípadne fotografie a bulletiny) aj do
obálok predchádzajúcich sezón.
F o n d os o b n o s tí :
Základnou jednotkou fondu osobností je osobná obálka, ktorá obsahuje lánky z dennej
a odbornej tlae, tlaoviny, propagané materiály, personálie, písomnosti, dotazníky,
reere, osobné fotografie, portrétne i pracovné a rôzne dokumentané materiály, ktoré sa
viau k umeleckej innosti osobnosti.
Stav k 31. 12. 2005:
k 31.12.2004 fond obsahoval 4 127 osobnch obálok
Za rok 2005 pribudlo 53 osobnch obálok
k 31.12.2005 fond obsahoval 4 180 osobnch obálok
F o n d pr o gr am o v  c h b ul l e ti n o v:
Základnou jednotkou fondu je programov bulletin, ktor vydávajú slovenské profesionálne
divadlá k svojim ohlásenm premiéram kadú divadelnú sezónu.
Stav k 31. 12. 2005:
a/ fond viazanch bulletinov
k 31.12.2004 fond obsahoval 2 494 viazanch bulletinov
za rok 2005 pribudlo 92 viazanch bulletinov
k 31.12.2005 fond obsahoval 2 586 viazanch bulletinov
b / z b i e r k a n á h r a d n  c h a v o n e p o u  i t e n  c h b u l l e t i n o v resp. fond
neviazanch bulletinov
k 31.12.2004 fond obsahoval 17 104 neviazanch bulletinov
za rok 2005 pribudlo 853 neviazanch bulletinov
k 31.12.2005 fond obsahoval 17 957 neviazanch bulletinov
F o n d t e ma tic k c h h e siel :
Vo fonde tematickch hesiel je k 31. 12. 2005 evidovanch 4 115 obálok. K 31. 12. 2004
fond evidoval 2 098 obálok. V roku 2005 sa elektronicky spracovalo 304 obálok (vrátane
retrozáznamov – spracovávali sa heslá jednotlivch divadiel na Slovensku) a na elektronické
spracovanie sa pripravilo 141 obálok (sezóna 2004/2005).
Fond tematickch hesiel je pomerne mladm fondom a niektoré jeho heslá a metodika
spracovania sa riei priebene. Kee v minulosti mal fond viacero správcov, ktorí ho viedli
pod!a rôznych k!úov, prebiehalo v rokoch 2003-2004 zjednocovanie základného heslára
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a príprava retromateriálov na elektronické spracovanie. Od roku 2004 sa spracúvajú témy
pod!a ureného heslára. Paralelne prebieha zber a spracovávanie aktuálnych materiálov.
Fond tematickch hesiel mapuje aktivity spojené s divadelnou innos&ou, divadelnm
ivotom a kultúrnou politikou Slovenska.
F o n d ne g a tív o v, di a p ozi tí v o v a sk e n o v :
V roku 2005 sa fond rozíril o nasledovné prírastky: 621 negatívov, 185 diapozitívov
a 1380 skenov.
K 31. 12. 2005 je vo fonde zaevidovanch 15 174 negatívov a 487 diapozitívov.
V roku 2005 boli v dokumentanom fonde vykonané nasledovné innosti:
• priebené sluby verejnosti a bádate!om,
• priebené budovanie fondu inscenácií, dop"anie starích dokumentanch materiálov,
zaradenie inscenanch obálok za sezónu 2003/2004 a kontrola úplnosti
dokumentanch materiálov za sezónu 2004/2005,
• priebené dop"anie fondu osobností,
• priebené dop"anie dokumentanch a informanch materiálov do fondu inscenácií
a fondu osobností. Monitoring, excerpovanie a kopírovanie recenzií, túdií, medailónov,
rozhovorov a inch publikovanch materiálov z obdobia 1950 – 1960 z periodík Divadlo
Praha, Slovenské divadlo, Divadelní noviny, Kultúrny ivot a Film a divadlo, popis
vstrikov a ich príprava na zaradenie do jednotlivch dokumentanch fondov,
• priebené dop"anie fondu programovch bulletinov,
• reorganizácia fondu tematickch hesiel pod!a stanoveného programu a v nadväznosti
na jeho digitálne spracúvanie,
• monitorovanie dennej tlae a odbornch periodík, poítaové spracúvanie bibliografie,
• realizácia vstrikovej sluby pre objednávate!ov,
• monitorovanie ohlasov o eskom divadle a eskch divadelníkoch zo slovenskej tlae
pre Divadeln ústav Praha,
• vypracovanie súpisov osobností (súpis divadelnch postáv T. Hurbanovej-Kronerovej,
súpis divadelnch postáv M. K"aka, súpis scénografickej tvorby B. Slavíka, súpis
divadelnch postáv . Petráka, súpis divadelnch réií P. Haspru, súpis divadelnej
innosti J. Filipa),
• vypracovanie súpisov inscenácií jednotlivch divadiel (súpis inscenácií D Koice 1989
– 2005, súpis inscenácií Divadla P. Jilemnického ilina 1949 – 1969, súpis inscenácií
Mestského divadla ilina 1980 – 2005, súpis inscenácií Bábkového divadla v iline
1950 – 2005),
• odborná spolupráca pri vbere fotografií pre publikáciu Ivan Mistrík,
• priebené zhromaovanie a kompletizácia materiálov pre súborné vydanie
dramatického diela Ivana Stodolu,
• spracovanie fotografického archívu A. Koreniho,
• spracovanie ohlasov na teatrologické diela pedagógov inohernej a bábkarskej fakulty
VMU pre potreby tohto pracoviska,
• vypracovanie podkladov o innosti jubilujúcich divadelníkov pre MK SR,
• vber materiálov z dokumentanch fondov pre potreby vstavy
Dejiny divadla 20. storoia: Divadlo – váe", telo, hlas.
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Ar c hí v ne f o n d y a z bier k y
Fond / zbierka

lenenie fondu / zbierky

Archívne fondy a zbierky

Fond Divadelného ústavu
Osobné fondy divadelnch umelcov
Zbierky archívnych dokumentov divadiel
Zbierky divadelnch a kultúrnych intitúcií a organizácií
Zbierka inscenanch textov
Zbierka tudijnch mikrofilmov
Zbierka zálonch mikrofilmov
Zbierka inch nosiov informácií

Archívne fondy Divadelného ústavu pozostávajú z písomnch a obrazovch dokumentov
mimoriadnej historickej a kultúrnej hodnoty, ktoré sa viau k vzniku a histórii divadelnej
kultúry na Slovensku (fond osobností divadla, fond divadiel a fond divadelnch intitúcií).
Spravovanie verejného pecializovaného Archívu DÚ vyaduje viaceré nároné systematické odborné aktivity. Ide o koncepne realizovan zber materiálov a jeho odborné spracúvanie. Realizuje sa systémom identifikácie, popisovania, triedenia, kategorizovania, odbornej
evidencie a systematického ukladania, o súvisí aj s rozvojom evidenno-informa-nej siete.
tatút verejného pecializovaného archívu vyaduje nielen odborné spracúvanie, ale aj
dodriavanie noriem na odborné uloenie a na vestrannú ochranu archívnych fondov
a s tm súvisiaci náronejí reim v slubách pre verejnos&, v bádaní a propagácii.
V roku 2005 boli v archívnych fondoch a zbierkach vykonané nasledovné innosti:
• odborné archívne spracovanie osobného fondu Magdy Husákovej – Lokvencovej
a Emílie Lokvencovej,
• príprava evidennch kariet archívnych fondov Divadelného ústavu pre Ministerstvo
vnútra SR,
• vber materiálov z archívnych fondov pre potreby vstavy Dejiny divadla 20. storoia:
Divadlo – váe", telo, hlas.
V roku 2005 sa realizovali nasledovné akviziné nákupy, t. j. zbierky a fondy sa rozírili
nasledovne:
• dokumentané a archívne materiály z literárno - dramatickej tvorby J. Kákoa,
(od D. Kákoovej)
• fotografie a bulletiny z inscenácií Divadla J. G. Tajovského v Banskej Bystrici,
(od M. Longauerovej)
• diapozitívy a negatívy fotografií a portrétov slovenskch hercov od Juraja Linzbotha,
• dokumentané a archívne materiály O!gy Lichardovej (od Z. Sieglovej)
• fotografie z inscenácií SND a osobné portrétne fotografie z pozostalosti Karola roma,
(od K. Schneková)
• historické plagáty, bulletiny a alie dokumentané materiály od R. Stannera,
• kostmové návrhy, pracovné skice k poslednej nerealizovanej inscenácii reiséra
P. Haspru Obec Stepanikovo od Heleny Bezákovej
• scénické návrhy, pracovné skice k poslednej nerealizovanej inscenácii reiséra
P. Haspru Obec Stepanikovo od Vladimíra Suchánka,
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•
•

teatrologická literatúra od K. Bokesovej a J. Klimeovej
dokumentané materiály od . ugára

K ni ni  n é, a u d i ovi z u ál n e a m ul ti me di ál n e f o n d y
Fond / zbierka

lenenie fondu / zbierky

Knininé, audiovizuálne
a multimediálne fondy

Knininé fondy

pecializovaná kninica
Historické knininé fondy

Audiovizuálne fondy

Fond videotéky
Fond fonotéky
Fond filmotéky

Multimediálne fondy

Fond informanch databáz
Fond multimediálnych CD
a DVD nosiov

K ni ni  n é f o n d y
Kninica Divadelného ústavu zhromauje, spracúva, uchováva a sprístup"uje divadelnú
i príbuznú umenovednú literatúru. Ide prevane o teatrologickú literatúru. Kninica poskytuje
sluby vedeckm a odbornm pracovníkom, vedecko-vskumnm pracovníkom príbuzného
zamerania, pracovníkom v oblasti dramatickch umení, najmä poslucháom a pedagógom
vysokch kôl umeleckch i humanitnch odborov a tudentom konzervatórií. Kninica
odoberá tuzemské i zahraniné odborné periodiká.
V roku 2005 boli v knininch fondoch vykonané nasledovné innosti:
• knin fond DÚ sa v roku 2005 obohatil o 583 kninch jednotiek, celkom obsahuje cca
32462 kninch jednotiek, v súasnosti odoberá 17 titulov slovenskch asopisov a 38
titulov zahraninch divadelnch asopisov
• kninicu navtívilo 2463 itate!ov, vyh!adanch bolo cca 7900 kníh a 1200 asopisov
• do kninice pribudlo 245 itate!ov

A u di o vi z u ál n e a m ul ti me di ál n e f o n d y
Videozáznamy predstavujú dokumenty o umeleckch divadelnch aktivitách. Videotéka
Divadelného ústavu obsahuje videonahrávky vznamnch inscenácií divadiel na Slovensku
vo vetkch ánroch, ako aj záznamy z divadelnch podujatí. Súas&ou videotéky sú aj
záznamy inscenácií a aktivít zahraninch súborov a divadiel. Nahrávky sa získavajú
priamou objednávkou prepisu alebo nahrávaním z televíznych relácií. Vyuívajú sa vlune
na tudijné úely. Fondy obsahujú aj fond multimediálnych nosiov a fond fonotéky.
V roku 2005 boli v audiovizuálnych fondoch vykonané nasledovné innosti:
• priebené budovanie a dop"anie videotéky, v roku 2005 pribudlo 150 záznamov
nahrávok, fond obsahuje celkom 2967 záznamov
• priebené pokraovanie v poítaovej evidencii
• priebené budovanie multimediálneho CD a DVD fondu, v roku 2005 pribudlo 163
nosiov, z toho 69 DVD a 94 CD nosiov, zapísanch bolo 281 záznamov, poet
záznamov k 31. 12. 2005 je 750
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•

ukonen bol projekt digitalizácie zvukovch záznamov z magnetofónovch kotúov na
CD nosie, ktor obsahuje záznamy pozoruhodnch inscenácií v slovenskch
divadlách, vzácne nahrávky spomienok slovenskch divadelníkov, ako aj niektoré
relácie prehraté z vysielania Slovenského rozhlasu. (125 CD nosiov a 112 hodín
prepisov)

Z bi er ky g aleri j n ej a m u z e ál n ej h o d n o ty
Fond / zbierka

lenenie fondu / zbierky

Zbierky galerijnej
a muzeálnej hodnoty

Scénografick fond

Fond scénickch návrhov
Fond kostmovch návrhov
Zbierka makiet
Zbierka kostmov

Fond zbierkovch predmetov

Scénografick fond
bábkového divadla
Fond vtvarnch
divadelnch plagátov
Zbierkové predmety
galerijnej hodnoty
Zbierkové predmety
muzeálnej hodnoty

Zbierky galerijnej a muzeálnej hodnoty tvoria umelecké diela a predmety mimoriadnej
historickej a kultúrnej hodnoty, viauce sa k profesionálnemu divadlu na Slovensku. Zbierky
galerijnej a muzeálnej hodnoty tvoria: scénografick fond a fond zbierkovch predmetov.
Úlohou scénografického fondu je zhromaova&, odborne spracúva& a sprístup"ova& svoje
súasti. Zbierky galerijnej a muzeálnej hodnoty obsahujú aj také artefakty, ktoré si vyadujú
odborné oetrenie, resp. retaurovanie.
Predmety zo zbierok galerijnej a muzeálnej hodnoty sa stávajú súas&ou divadelnch vstav,
obrazové dokumenty z nich sú publikované vo viacerch kninch publikáciách.
V roku 2005 sa zbierky galerijnej a muzeálnej hodnoty rozírili nasledovne:
Stav fondu scénickch návrhov bol v roku 2004 4216, v roku 2005 sa rozíril na 4324
prírastkov.
Fond kostmovch návrhov bol v roku 2004 12 741, v roku 2005 sa rozíril na 12 786
prírastkov.
Fond vtvarnch divadelnch plagátov bol v roku 2004 4449, v roku 2005 sa rozíril na 5026
prírastkov.
Fond kostmov sa v roku 2005 rozíril o 13 historickch kostmov, celkov poet v roku
2005 narástol na 27.
V roku 2005 sa v zbierkach muzeálnej a galerijnej hodnoty realizovali nasledovné innosti:
• priebené preberanie a spracúvanie divadelnch plagátov zo slovenskch divadiel
• spracovanie materiálov s tematikou slovenskej scénografie
• priebená prevádzka depozitára DÚ
• priebená digitalizácia asti scénografického fondu a asti fondu zbierkovch
predmetov
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•
•

•

poskytovanie odbornch konzultácií, informácií a sluieb verejnosti
konzultácie pri zretaurovaní scénickch makiet (L. Vychodil: Herodes a Herodias,
1955; L. Vychodil a M. Benka: Krút"ava, 1952; T. Berka: Lazariáda, 1987;
M. Kravjansk: Jánoík, 1954)
vber materiálov zo zbierok galerijnej a muzeálnej hodnoty pre potreby vstavy
Dejiny divadla 20. storoia: Divadlo – váe", telo, hlas

Inf o r ma  n  s y st é m T H EIS A
Informan systém THEISA je spracovan na základe Koncepcie rezortnej asti tátneho
informaného systému a v súlade so Zákonom . 261/1995 Z. z. o tátnom informanom
systéme. Cie!om informaného systému divadelnej dokumentácie THEISA je: vytvorenie
kompletnej databázy osobností, divadiel, súborov, inscenácií a podujatí slovenskch
profesionálnych divadiel od r. 1920, vytvorenie a sprístupnenie uívate!ského databázového
a reerného systému pre návtevníkov Divadelného ústavu a alích záujemcov
s monos&ami rôznych uívate!skch vstupov, vrátane vstupov pre odborné publikácie
a spracovanie vopred definovanch pouívate!skch vstupov pre odborné bibliografické
publikácie (publikácia Divadlá na Slovensku
- roenka profesionálnych divadiel;
Kalendárium divadelnch osobností).
V informanom systéme THEISA sa v roku 2005 vykonalo 12 077 záznamov, z toho
422 osobností, 107 inscenácií, 68 recenzií, 10 festivalov, 104 zájazdov a rozírilo sa
o 1 divadlo. alie údaje z tohto potu sú iastkové a predstavujú napríklad zápisy
o tvorcoch pod!a druhov, i o jednotlivch zlokách inscenácie.
K 31. 12. 2005 bolo v IS THEISA evidovanch 13 332 osobností a 4365 inscenácií.
V rámci priebeného precizovania databázy bolo vykonanch celkovo 4556 opráv údajov
Do 31. 12. 2005 sú spracované nasledovné divadelné sezóny: 1965/66 – 1969/70 a roky
1983 - 2005.
V roku 2005 sa v IS THEISA realizovali nasledovné innosti:
• dop"anie databázy osobností, divadiel, súborov, inscenácií a podujatí
slovenskch profesionálnych divadiel spätne,
• priebené zapisovanie inscenácií za sezónu 2004/2005, 2005/2006,
• sprístup"ovanie údajov a informácií v podobe uívate!skch vstupov,
• príprava materiálov do IS THEISA potrebnch pre spracovanie roenky za
sezónu 2004/2005; príprava materiálov do IS THEISA pre spracovanie roenky
a Kalendária divadelnch osobností na rok 2006,
• priebené zapisovanie a revidovanie údajov o osobnostiach, angamánoch,
inscenáciách a pod., overovanch v rámci projektu retrospektívnych roeniek
D at a b áz o v a r e er n  s ys té m Wi n/I SI S :
Informan systém Win/ISIS je projektom UNESCO. Ide o databázov a reern systém
s medzinárodnou pôsobnos&ou, ktor je kompatibiln s väinou databázovch systémov
dokumentanch centier, múzeí a galérií koncipovanch v systéme ISIS a tie s informanm systémom Divadelného ústavu THEISA.
Databázov a reern systém Win/ISIS slúi predovetkm na evidenciu a katalogizáciu
fondov a zbierok DÚ, ím tvorí doplnenie k informanému systému THEISA. Vzh!adom na
rôznorodos& materiálov sa kad spracúva v zvlátnej iastkovej databáze, priom systém
Win/SIS umo"uje ich vzájomné prepojenie. Katalogizané záznamy v jednotlivch
databázach repektujú záväzné predpisy a súasne pecifiká odborného teatrologického
spracúvania fondov a zbierok Divadelného ústavu.
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Databázy umo"ujú:
• jednorazovú prvo- i druhostup"ovú evidenciu zbierkovch predmetov a dokumentov,
• vyh!adávanie zbierkovch predmetov a dokumentov pod!a poiadaviek pouívate!ov
• vytváranie a tla súpisov (v preddefinovanch tlaovch formátoch, upravovanch
priebene pod!a poiadaviek internch aj externch pouívate!ov)
• overovanie dostupnosti poadovanch dokumentov v rámci fondov a zbierok DÚ
•
Databázy v plnej prevádzke, ktoré boli v roku 2005 dop"ané:
K ni ni  n  f o n d
Databáza kninch fondov je najstarou a najrozsiahlejou databázou v systéme Win/ISIS.
Súasne je prvou sprístupnenou databázou Kninice DÚ, ktorá okrem kníh odborne spravuje
a spracováva aj zbierky archívnych a historickch textov. Databáza kníh ponúka kompletn
preh!ad divadelnej literatúry, ktorá sa nachádza v knininom fonde.
V súasnosti sa delí na tri samostatné celky: databáza kninch dokumentov kninice DÚ
(vrátane historickch fondov), inscenané texty (súas& archívu DÚ), pracovné preklady
z archívu LITA (súas& archívu DÚ).
Vi de o z áz n a m y
Databáza videotéky ponúka pouívate!om prístup k záznamom o bohatom a jedinenom
fonde, ktor obsahuje záznamy divadelnch i televíznych inscenácií, filmovch dokumentov,
i televíznych relácií zameranch na divadelnú kultúru na Slovensku i v zahranií. Súas&ou
fondu sú aj záznamy starích diel, ktoré obsahuje technicky zastaraná filmotéka Divadelného
ústavu, prepísané na videokazetách.
Bi bli o gr a fia
Databáza bibliografie v súasnosti ponúka kompletn preh!ad vstrikov z vybranej dennej
a odbornej tlae (od 15. 10. 2001), ktoré sa nachádzajú vo fondoch a zbierkach DÚ, ale tie
preh!ad z vybranej dennej a odbornej tlae zo starích období. Retrospektívna bibliografia sa
spracováva prevane v rámci edinch a vskumnch projektov DÚ.
Databáza sa delí na dva samostatné celky: aktuálna bibliografia a retrospektívna bibliografia
Pre d m e ty g al er i j n ej a m u z e ál n ej h o d n o t y
Databáza slúi na katalogizáciu dvojrozmernch a trojrozmernch predmetov galerijnej
a muzeálnej hodnoty, predovetkm z oblasti scénickej a kostmovej tvorby. V súasnosti je
v databáze kompletne spracovaná zbierka makiet a predmety z pozostalosti Janka
Borodáa. V priebehu roka sa vykonávala priebená aktualizácia záznamov v zbierke
makiet.
F o n d t e ma tic k c h h e siel
Databáza zachytáva vnútorné lenenie a truktúru fondu rôznorodch (textovch i obrazovch) dokumentov o vestrannch aspektoch divadelnej tvorby a divadelného ivota, ktoré
nepatria do fondu inscenácií ani do fondu osobností (festivaly, prehliadky, zájazdy,
hos&ovania a pod.).

V roku 2005 boli spustené zo skúobnej do plnej prevádzky nasledovné databázy:
O br az o vé d o k u m e nt y ( t. j. f ot o g r a fi e, s ke n y, di a p oz i tí v y, ne g atí v y)
Databáza je urená na spracovávanie vetkch druhov obrazovch dokumentov, vrátane
digitalizácie. V súasnosti obsahuje katalóg vberovch fotografií a skenov. V budúcnosti
bude tvori& kompletn katalóg fotografií z fondov a zbierok DÚ.
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C D, D V D - n o si e ( a u di o n a hr á vk y, s k e n y, da ta b áz y, m ulti mé d iá, t e xt o v é
d o k u m e nt y a p o d. )
Databáza CD- a DVD-nosiov ponúka pouívate!om prístup k rozsiahlemu fondu, ktor
v digitálnej podobe uchováva vetky typy dokumentov. Najrozsiahlejiu as& v súasnosti
tvoria audionahrávky – prepisy záznamov z fonotéky DÚ, zvukové záznamy inscenácií,
rozhlasové inscenácie, rozhovory s divadelnmi umelcami a pod. Jeho súas&ou sú vak aj
nosie s digitálnymi obrazovmi i textovmi dokumentmi. Zvlátnu as& tvoria nosie s
informanmi databázami a multimediálnymi prezentáciami z oblasti slovenského
profesionálneho divadla. Databáza poskytuje doplnenie informanch zdrojov ku klasickm
zbierkam a fondom DÚ a súasne buduje pecifické digitalizované zbierky a fondy.
V roku 2005 boli vytvorené nové databázy, ktorú sú v skúobnej prevádzke:
Peri o di c ká tla 
Databáza periodík v súasnosti obsahuje záznamy vlune o asopisoch z pozostalosti
Janka Borodáa. Po spustení do plnej prevádzky v nej budú zaznamenané údaje o vetkch
periodikách, ktoré sa nachádzajú v zbierkach a fondoch DÚ.
Ar c hí v ne m at eri ály
Nová databáza bude slúi& na spracovanie rôznych listinnch dokumentov –
korepondencie, rukopisov, strojopisov a pod. – z archívnych fondov divadelnch umelcov,
divadelnch a kultúrnych intitúcií, ktoré sú súas&ou archívu DÚ.
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4.2. O d d ele ni e v s k u m u a e di  nej i n n o sti
Oddelenie vskumu a edinej innosti sa zaoberá vskumom slovenského divadla a
vydávaním literatúry z oblasti divadla – pôvodné divadelné hry, preklady zahraninch hier,
pôvodná a prekladová teatrologická literatúra, t.j. vydávanie titulov slovenskej a svetovej
drámy v rámci edícií Slovenské divadlo, Slovenská dráma, Contemporary Slovak Drama,
Svetové divadlo, Svetová dráma a New Drama / Nová dráma so zameraním na súasnú
svetovú drámu.
Kadorone vydáva roenku Divadlá na Slovensku (základn
dokumentan a faktografick materiál k jednotlivm divadelnm sezónam) a od roku 1999
edíciu Contemporary Slovak Drama, na ktorú nadväzuje edícia prekladov súasnch
slovenskch hier aj do alích cudzích jazykov (nemina, francúztina). Okrem vydávania
kníh prezentuje kniné publikácie DÚ na kninch ve!trhoch. Distribuuje kniné publikácie
DÚ, realizuje projekty, scénické ítania a kniné prezentácie v túdiu 12.
Na koncepcii edinej innosti DÚ sa podie!a Redakná rada DÚ, zloená z osobností
slovenského divadla a teatrológie: Prof. PhDr. So"a imková, CSc., Prof. PhDr. Zuzana
Bakoová, CSc., Prof. Martin Porubjak, Prof. PhDr. Vladimír tefko, Doc. PhDr. Jana Wild,
Doc. PhDr. Nadeda Lindovská.
Projekty realizované v roku 2005:

a) p r o j e k t y r e a l i z o v a n é v r o k u 2 0 0 5
Divadlá na Slovensku: sezóna 2004/2005
Divadelná roenka je základná preh!adová publikácia, dokumentujúca innos& divadiel a
tvorcov v danej sezóne. Obsahuje údaje o premiérach a stavoch súborov v danej sezóne,
autorsk register, as& In memoriam, údaje o zájazdoch a hos&ovaniach, o prehliadkach a
festivaloch, o divadelnch vstavách, literatúre, asopisoch a oceneniach. Ako faktogra-fická
príruka má dokumentanú funkciu a je nenahradite!nm súhrnnm materiálom pre túto
i alie generácie teatrológov a divadelnch publicistov.
Ivan Stodola: Súborné dramatické dielo I. II.
V nadväznosti na projekt súborného dramatického diela Júliusa Bara-Ivana vydal Divadeln
ústav súborné dramatické dielo Ivana Stodolu (I. a II. zväzok). Publikácie zah#"ajú 35 hier,
vrátane filmového scenára, bábkovej hry a televízneho scenára, ich súas&ou sú aj doteraz
neznáme Stodolove tituly, ako aj pôvodné, necenzurované texty. Kniha obsahuje túdiu
prof. Júliusa Pateku. V roku 2006 resp. 2007 je v pláne vydanie posledného tretieho
zväzku, ktor bude obsahova& rozhovory, lánky autora, súpisy.
Na rozhraní tisícroí – tátne divadlo Koice
Reprezentatívna publikácia vyla pri príleitosti 60. vroia zaloenia tátneho divadla
Koice. Obsahuje túdie o histórii a súasnosti inohry, opery a baletu tátneho divadla,
obrazov materiál, dokumentujúci najvznamnejie inscenácie, súpis premiér od roku 1989
a anglické resumé. Publikácia vyla v spolupráci so tátnym divadlom Koice.
Mestské divadlo ilina
Publikáciu o histórii Mestského divadla v iline vyla pri príleitosti 55. vroia od vzniku
tohto divadla. Publikácia obsahuje poh!ady na minulos& a súasnos& MD ilina od
slovenskch teatrológov a tvorcov, ktorí pôsobili a pôsobia v tomto divadle. Súas&ou
publikácie je bohat obrazov materiál, súpis premiér inscenácií a anglické resumé.
Publikácia vyla v spolupráci s Mestskm divadlom ilina.
Bábkové divadlo ilina (1950 – 2005)
Publikácia vyla pri príleitosti 55. vroia zaloenia prvého bábkového divadla na
Slovensku. Obsahuje fotografick materiál z vznamnch inscenácií, túdiu o najvznam-
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nejích etapách divadla a súpis premiér inscenácií od vzniku tohto divadla. Publikácia vyla
v spolupráci s Bábkovm divadlom ilina.
Divadeln kalendár 2006
Nepredajn informan katalóg zhr"ujúci vznamné vroia a jubileá ijúcich i neijúcich
divadelnch umelcov, ako aj vroia vznamnch divadelnch udalostí. Divadeln ústav
distribuuje kalendár divadlám, médiám i alím kultúrnym intitúciám v Slovenskej republike
a v zahranií.
b/ r o z p r a c o v a n é p r o j e k t y v r o k u 2 0 0 5 :
Visegrad Drama 3
Visegrádska dráma 3 je tretím zväzkom edície tyroch partnerskch divadelnch intitúcií
z krajín V4. V rámci projektu kadá intitúcia postupne vyberá a v anglitine vydáva tyri
asovo aj tematicky príbuzné divadelné hry z obdobia od prelomu 19. a 20. storoia do
súasnosti. Garantom tretieho zväzku je Divadeln ústav Praha a budú v "om publikované
hry z obdobia 60. rokov 20. storoia. Slovenská strana do publikácie prispieva vberom
a prekladom slovenskej hry do anglitiny (kvrny na slnku od Leopolda Laholu), odbornou
túdiou a sprievodnmi materiálmi (fotografie, súpisy a pod.)
Das gegenwärtige slowakische Drama (Súasná slovenská dráma v nemine)
Pokraovanie edície urenej na propagáciu súasnej slovenskej drámy v zahranií.
Divadeln ústav predstavuje diela osobností, ktoré urujú vvin súasnej slovenskej drámy.
Po dobrch skúsenostiach a zahraninch ohlasoch s predchádzajúcimi piatimi zväzkami
Contemporary Slovak Drama v anglickom jazyku, alia zbierka vyjde v nemeckom jazyku
a bude obsahova& 8 súasnch slovenskch hier. V súasnej dobe prebieha práca na
prekladoch hier a organizovanie prezentácie publikácie v Nemecku. Vydanie projektu
plánované v roku 2006.
Kol.: Dráma
Publikácia prináa najlepie texty rovnomennej sú&ae, kadorone vyhlasovanej Divadelnm ústavom. Ocenené divadelné hry z roku 2004 (niia kvalita) budú publikované s ocenenmi textami z roku 2005. Projekt pokrauje alej v roku 2006.
Peter Scherhaufer: ítanka z dejín divadelnej réie IV.
tvrt diel ítanky, ktor napísal vznamn reisér a pedagóg Peter Scherhaufer, dop"a u
vydané tri asti systematického súboru teoretickch statí a spisov o divadelnej réii, estetike
a reisérskych osobnostiach svetového divadla. Prináa preh!ad o réii v 20. storoí a po
súasnos& európskeho a amerického divadla – o práci francúzskeho Kartelu, o happeningovom divadle J. Cagea, o diele osobností A. Boala, E. Barbu, J. Grotowského, T. Kantora,
P. Brooka i R. Wilsona. Vzh!adom na náronos& redakného spracovania a najmä získania
autorskch práv k jednotlivch odbornm túdiám vydanie publikácie plánujeme v roku
2006.
Ida Hledíková: Koovné a udové bábkové divadlo
Obsahom pôvodnej teatrologickej publikácie je komplexn poh!ad na koovné a !udové
bábkové divadlo na území Slovenska. Autorka obsiahla viac ne storonú prítomnos&
koovnch slovenskch bábkarov, obohatila nae vedomosti o maarskch koovnch
bábkaroch, verifikovala doterajie poznatky, spreh!adnila ve!a faktov a udalostí a publikuje
po prvkrát doposia! neznáme dokumenty. Rukopis vychádza v spolupráci s VMU. Vydanie
je naplánované na rok 2006.
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Ed: Nadeda Lindovská: Reisérka Magda Husáková-Lokvencová
V spolupráci s VMU sa v Divadelnom ústave pripravuje vydanie monografie venovanej
vznamnej osobnosti slovenského divadla Magde Husákovej-Lokvencovej. Publikácia
zah#"a odborné túdie o osobnosti a diele reisérky od slovenskch teatrológov, rozhovory
a spomienky pamätníkov. Súas&ou publikácie bude tie rozsiahla monografická túdia
zostavovate!ky knihy, vber z archívnej pozostalosti autorky a bohat obrazov materiál.
Vzh!adom na náronos& redakného spracovania a najmä získania autorskch práv
k jednotlivch odbornm túdiám vydanie publikácie plánujeme v roku 2006.
Patrick Marber: Hry
V edícii Nová dráma/New Drama, zameranej na vydávanie súasnch divadelnch hier
pripravujeme na vydanie divadelné hry súasného britského dramatika Patricka Marbera.
Marber je jednm z najznámejích a najhrávanejích súasnch britskch dramatikov,
premiéry jeho hier sa uvádzajú v Royal National Theatre. V knihe vyjdú zatia! vetky
autorove hry Dealer´s Choice, Howard Katz a Closer. Kniha obsahuje aj obsiahly doslov
britského teatrológa Johna Ginmana. Vydanie je pripravené na rok 2006. Vychádza
v spolupráci s British Council.
David Mamet: Hry
David Mamet patrí k najvznamnejím súasnm americkm dramatikom. Napísal nieko!ko
desiatok celoveernch hier a jednoaktoviek. Vber sa sústreuje na profilové diela, priom
sleduje aj vvojové h!adisko a zastúpenie titulov z rôznych období: The Duck Variations,
Sexual Perversity in Chicago, American Buffalo, Edmond, Speed-the-Plow, Oleanna,
Cryptogram.
Paul Claudel: Hry
Prvé obsiahle vydanie hier vznamného francúzskeho dramatika zostavila prekladate!ka
Michaela Jurovská. Publikácia bude obsahova& hry Saténová rievica v preklade Karola
Strme"a, Poludnie ivotov, Kniha o Kritofovi Kolumbovi a Zvestovanie v preklade
zostavovate!ky. Kniha bude obsahova& túdiu o Paulovi Claudelovi, ktorej autorkou je prof.
So"a imková.
Marvin Carlson: Dejiny divadelnch teórií
Kritick preh!ad dejín divadelnch teórií z pera popredného svetového teatrológa, profesora
na City University of New York, preloen do viacerch svetovch jazykov. Ide o vznamnú
divadelno-vednú publikáciu zameranú na interpretáciu divadelnch teórií od antiky a po
devä&desiate roky 20. storoia.
Di str i b ú ci a a pr e d aj k ní h D Ú z a r o k 20 0 5
Distribuná innos& Divadelného ústavu zah#"a udriavanie a rozirovanie distribunej siete,
zasielanie povinnch vtlakov novch edinch titulov, zasielanie ponukovch listov kolám
a kniniciam v SR a R, vzájomnú spoluprácu s DÚ Praha pri odbere a predaji kníh.
Divadeln ústav prezentuje svoje kniné tituly na divadelnch festivaloch, na
medzinárodnch kninch ve!trhoch a organizuje kniné prezentácie.
Najdôleitejími odberate!mi kninej produkcie Divadelného ústavu sú: kniná distribúcia
Artforum a Knin klub Index Slovakia. Distribútor kníh Guttenberg je zameran najmä na
koly a kninice a dodáva knihy do siete predajní Panta Rhei v Bratislave, iline a Koiciach.
Predaj publikácií sa aj naalej realizuje v kníhkupectvách: Duma Banská Bystrica, TatraStaré divadlo Nitra; v Bratislave La Reduta, Luxor, Academia, Ex libris, Hummel Music,
Modul/Polus, Music forum, Slovensk Tatran, Slovensk spisovate!, Veda.
Distribúcia publikácií Divadelného ústavu sa realizuje v eskej republike prostredníctvom
kníhkupectiev Prospero a Slovenská kniha v Prahe.
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Inf o r ma  n é c e ntr u m P R O S PE R O
V roku 2005 ponúkal Divadeln ústav sluby aj v rámci Informaného centra PROSPERO. IC
Prospero podstatne zvilo príjem z predaja kníh DÚ. Cie!om Informaného centra je zlepi&
poskytovanie sluieb verejnosti, efektívnejie prezentova& innos& Divadelného ústavu a
informova& o divadelnom dianí v irom zábere ako doposia!. Informané centrum umonilo
zvidite!nenie
intitúcie
a prepojenie
alích
sluieb
Divadelného
ústavu.
V rámci Informaného centra PROSPERO Divadeln ústav poskytuje nasledovné sluby:
• informané sluby (sprístupnenie systému Win/ISIS s monos&ou vyh!adávania
v katalógoch: kninica, videotéka a bibliografia),
• internet (prístup na internet, poskytovanie zoznamu webstránok divadiel
a divadelnch intitúcií na Slovensku a v zahranií,
• sluby videotéky - prezentácia videozáznamov z videotéky DÚ,
• predaj kníh (predaj odbornej literatúry, publikácií, divadelnch hier, divadelnch
a kultúrnych asopisov, publikácií o umení, CD-romov a videokaziet o divadle
a umení z produkcie Divadelného ústavu Bratislava, slovenskch a zahraninch
partnerskch intitúcií, slovenskch a eskch malch a nezávislch vydavate!ov,
• mesané programy, informané materiály, vybrané tlaené informané materiály
o dianí v divadle na Slovensku a vo svete (informácie o workshopoch, festivaloch,
inscenáciách).
Prezentácie kninej produkcie
•

•
•
•

prezentácia publikácie Dejiny drámy a prednáka autorky - poprednej nemeckej
teatrologiky Prof. Eriky Fischer-Lichte v rámci festivalu Nová dráma / New Drama v
priestoroch Slovenského národného múza uskutonila.
prezentácia publikácie Mileny Cesnakovej-Michalcovej Z divadelnej minulosti Slovenska
v rámci vstavy Dejiny slovenského divadla v 20. storoí Váe"-telo-hlas,
prezentácia kninch publikácií na kninch ve!trhoch Prahe, Varave, Frankfurte,
Budapeti,
prezentácie v relácii Slovenského rozhlasu Zrkadlenie, recenzie v periodikách Divadlo
v medziase, Tde", Kniná revue, Sme, Pravda.
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4.3. O d d ele ni e v o n kaj íc h vz  a h o v
OVV vedie agendu vonkajích vz&ahov DÚ, vrátane kontaktov s domácimi a zahraninmi
partnerskmi intitúciami a so tátnymi a netátnymi divadlami, so slovenskmi centrami
mimovládnych organizácií v oblasti divadla, so zahraninmi kultúrnymi intitútmi na
Slovensku a slovenskmi intitútmi v zahranií. Organizuje vstavy a iné formy prezentácie
innosti DÚ a divadelnej kultúry Slovenska. Zabezpeuje PR organizácie, aktualizuje
a nap"a internetovú stránky DÚ a poskytuje podklady pre internetovú stránku MK SR. Plní
úlohy v oblasti tatistiky a následnej analzy ich vsledkov.
OVV priebene spolupracuje na príprave podkladov a materiálov pre MK SR.
Prez e n tá ci a sl o v e ns k é h o di va d el n é h o u m e nia v za h ra ni í
Jednou z úloh oddelenia je aj propagácia slovenského divadelného umenia v zahranií.
Divadeln ústav systematicky propaguje slovenské divadelné umenie v zahranií formou
vstav, publikácií urench pre zahraniie, ako aj nadväzovaním kontaktov
a sprostredkovávaním informácií. Divadeln ústav reaguje na aktuálne zahraniné ponuky,
sprostredkúva informácie divadlám a inm intitúciám, získava propagané materiály
divadelnch súborov a propaguje slovenské divadelné dianie v zahranií prostredníctvom
zasielania údajov o divadelnom dianí rôznym medzinárodnm divadelnm intitúciám,
slovenskm kultúrnym intitútom v zahranií, kontaktnch adries na slovenské divadlá a
divadelné organizácie, zasielaním propaganch materiálov ako podkladov pre
medzinárodne vydávané publikácie o európskom i svetovom dianí, zasielaním podkladov
pre adresáre a zborníky ITI, zasielaním propaganch materiálov na divadelné festivaly,
ktoré majú záujem o vystúpenia slovenskch divadelnch súborov.
V roku 2005 sa v rámci prezentácie slovenského divadelného umenia v zahranií realizovali
nasledovné projekty:
• úas& na divadelnom festivale Zlatá maska v Moskve, Rusko
• úas& na festivale Theatertreffen v Berlíne, Nemecko,
• rokovanie so zástupcami SI Berlín a Volksbuehne Berlín, Nemecko,
• rokovanie a prezentácia v rámci mítingu IETM v Belehrade, Srbsko,
• prezentácia a úas& na Maastricht Summer University, Amsterdam, Holandsko,
• prezentácia dramatikov v rámci edinej rady projektu Európska diel"a prekladu,
Miláno, Taliansko,
• prezentácia na medzinárodnej konferencii Cultural Industry vo Vil"use, Litva,
• prezentácia na medzinárodnom festivale Ex Ponto v ub!ane, Slovinsko,
• prezentácia na festivale Divadlo bez hraníc, Magnitogorsk, Rusko,
• prezentácia a úas& na festivale Sterijino Pozorje, Novi Sad, Srbsko a ierna hora,
• úas& na konferencii eská a slovenská slavistika, Brno, esko;
• sprostredkovanie informácií a podkladov v rámci propagácie slovenského
dramatického umenia v zahranií na Medzinárodnom festivale divadelnch a
vtvarnch inností Tczew, Mapa XXL - Mobilita v umeleckom procese pre mladch
umelcov v Po!sku,
• sprostredkovanie informácií pre Rok vzájomnch vmen medzi EÚ a Japonskom, pre
Festival európskeho folkového tanca vo Francúzsku, 15. medzinárodn festival
moderného tanca v litovskom Kaunase, 15. roník Medzinárodného divadelného
festivalu KONTAKT v po!skej Toruni, spolupráca kultúrnych intitúcií s Národnm
kultúrnym centrom v Káhire a Káhirskou operou, Káhirsk festival experimentálneho
divadla v Egypte a i.)
• vyslanie divadelnch súborov na zahraninú reprezentáciu na základe poverenia MK
SR (Umeleckého zoskupenia DAJV na podujatí Stretnutie s európskou kultúrou
v Toskánsku v spolupráci so SI Rím; Divadlo Astorka Korzo´90, túdio tanca Banská
Bystrica a DAD Preov na D"och slovenskej kultúry v Maarsku),
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•
•

príprava projektu Stredoeurópsky divadeln koloto 2006/2007 s rakúskym Theater
Brett v rámci programu Kultúra 2000 a programu Visegrádskeho fondu,
príprava a realizácia aktivít v rámci projektu Európska diel"a prekladu (spolupráca
DÚ s Centrami pre preklad drámy vo Francúzsku, Taliansku, panielsku,
Portugalsku, Grécku a Rumunsku; realizácia prezentácií projektu a scénickch ítaní
na festivaloch Nová dráma a Divadelná Nitra; úas& zástupcov DÚ na zasadnutí
edinej rady projektu v Miláne, Taliansko)

A n al yti ck á i n n o s 
alou úlohou oddelenia je analytická innos&. Pripravuje stanoviská k návrhom medzinárodnch zmlúv, podklady na rokovanie ministra, pripomienkuje návrhy legislatívnych zmien
a spracováva aj informácie o repertoári divadiel, o pripravovanch premiérach a inch
divadelnch podujatiach.
Na podnet Ministerstva kultúry SR (a iastone MZV SR) boli v roku 2005 vypracované
viaceré podklady a stanoviská:
• námety pre rokovanie podpredsedu vlády SR a ministra hospodárstva SR s po!skm
rezortnm kolegom
• námety na rozhovory prezidenta SR Ivana Gaparovia v súvislosti so spoluprácou
SR s Litvou a Lotyskom v oblasti kultúry
• námety na spoluprácu s kultúrnymi a umeleckmi intitúciami v Indii
• podklady pre realizáciu akcie Magická noc v Opátstve Neumunster – Luxembursko–
pri príleitosti osláv vroia vstupu novch lenskch krajín do EÚ
• návrhy k rozhovorom predsedu vlády SR v súvislosti s rozvojom medzinárodnej
spolupráce s Japonskom, Kóreou, Thajskom a Singapurom v oblasti kultúry
• podklady k rokovaniam o Novostavbe SND
• námety na rozhovor v súvislos&ou s oficiálnou návtevou predsedu vlády Slovenskej
republiky Mikuláa Dzurindu v Holandskom krá!ovstve
• podklady k projektom nenávratnej finannej pomoci, o ktorú DÚ poiadal za roky
2004-2005
• odborné námety na rozhovory prezidenta SR Ivana Gaparovia a predsedu
parlamentu Ivana Hruovského v USA
• návrh Divadelného ústavu pre Európsky tde" vedy na Slovensku“
• podklady k rokovaniu ministra kultúry SR s ministrom kultúrneho dedistva MR
• podklady k rokovaniu prezidenta SR Ivana Gaparovia v Estónsku
• plnenie programovch bodov z V. zasadnutia zmieanej slovensko-maarskej
komisie pre otázky kultúry a tlae za roky 2003-2005
• podklady k rokovaniu predsedu vlády SR s predsedom vlády ínskej !udovej
republiky
• podklady k rokovaniam k projektu Around the World – India
• podklady k stretnutiu ministra kultúry SR s ve!vyslancom Írskej republiky
• podklady k rokovaniam prezidenta SR Ivana Gaparovia v Portugalskej republike
• pripomienkové konanie k Vykonávaciemu programu spolupráce v oblasti kultúry
medzi MK SR a MK EAR na roky 2005-2008
• námety na rokovanie ministra kultúry SR s ve!vyslancom Srbska a iernej hory p.
Vojislavom Milenkoviom
• námety na rokovanie predsedu vlády SR s predsedami vlád krajín Stredoeurópskej
iniciatívy
• námety na rokovanie ministra kultúry SR v esku
• podklady k plneniu medzinárodnch zmluvnch dokumentov uzavretch MK SR za
rok 2005
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podklady k vyhodnoteniu koncepcie tátnej politiky v SR vo vz&ahu k de&om a mládei
za rok 2005 a návrhy pre rok 2006 v rámci Koncepcie tátnej politiky v SR vo vz&ahu
k de&om a mládei v SR do roku 2007
podkladové materiály k programu innosti V4 poas predsedníctva SR
podklady pre Akn plán predchádzania vetkm formám diskriminácie, rasizmu,
xenofóbie, antisemitizmu a ostatnm prejavom intolerancie na obdobie rokov 20042005 – aktualizácia aktivít za rok 2005 – vyhodnotenie
podklady k návteve ministra zahraninch vecí Holandského krá!ovstva pána Bota
v Bratislave
Návrh na urenie zodpovednosti ministerstiev a ostatnch ústrednch orgánov tátnej
správy za aplikáciu a prijatie opatrení na vnútrotátnej úrovni k nariadeniam
a rozhodnutiam európskych spoloenstiev
návrhy na úas& na Konferenciu ien - dramatiiek do Indonézie

S p ol u pr á ca s di v a dl a mi, mi m o vl á d n ymi or g a niz áci a mi a i n mi
n ezis k o v  mi inti t ú cia mi.
DÚ spolupracuje s divadelnmi organizáciami na Slovensku vrátane mimovládnych zdruení
v oblasti divadla.
Spolupráca DÚ s divadlami na Slovensku vychádza zo znenia paragrafu 8 Zákona o
divadelnej innosti . 384/1997 Z. z. v znení jeho neskorích predpisov. Konkrétne
nap"anie obsahu ustanovenia je zakotvené v bilaterálnych zmluvách medzi DÚ a jednotlivmi profesionálnymi divadlami na Slovensku.
Odborní pracovníci organizácie systematicky sledujú prácu divadiel, zúast"ujú sa na
premiérach inscenácií, odbornch i hodnotiacich seminároch, festivaloch a internch
prehliadkach divadiel na Slovensku.
Divadeln ústav je priamo lenom viacerch medzinárodnch zdruení a sietí ako napríklad
SIBMAS
- Zdruenie divadelnch múzeí i ENICPA – Európska sie& divadelnch
informanch centier, vykonáva správu Medzinárodného divadelného intitútu ITI na
Slovensku, okrem toho je vytvára podmienky pre innos& alích mimovládnych organizácií
(Medzinárodná asociácia divadelnch kritikov AICT, Asociácia divadla pre deti a mláde
ASSITEJ, Medzinárodná organizácia scénografov, divadelnch architektov a technikov
OISTAT).
S p ol u pr á ca s div a d el n mi inti t ú cia mi e ur ó p sk y c h kr ají n
Spolupráca s partnerskmi divadelnmi ústavmi a múzeami v krajinách V4 patrí
k najvznamnejím zahraninm aktivitám Divadelného ústavu. DÚ je s eskm Divadelnm
ústavom, maarskmi Divadelnm múzeom a intitútom, po!skm Divadelnm múzeom
a najnovie aj s novozaloenm Divadelnm ústavom Zbigniewa Raziewskeho vo Varave
v pravidelnom kontakte, dochádza k vmene informácií, databáz, dokumentácie a expertov.
Divadeln ústav pokrauje v nadviazanej spolupráci s Rakúskym divadelnm múzeom,
spoluprácu plánuje rozíri& predovetkm o vmenu poznatkov a túdium archívnych
materiálov.
Z alích intitúcií európskych krajín s ktormi Divadeln ústav spolupracuje sú slovenské
intitúty v Prahe, Budapeti, vo Varave, Ríme, Paríi, Moskve, kde sa realizujú vstavy,
scénické ítanie, i prezentácie publikácií.
Divadeln ústav spolupracuje s odbornmi asopismi Svt a divadlo, Tanení zóna, Dialóg,
Didaskalia, Szinház, Világszinház, i asociáciami ako ZASP v Po!sku, národnmi centrami
mimovládnych organizácií európskych krajín.
alím projektom intitúcie je spolupráca na Európskej dielni prekladu/Atelier Europeén de la
Traduction so sídlom vo Francúzsku - Národné divadlo v Orleáns. Projekt zah#"a spoluprácu
s talianskymi, gréckymi, francúzskymi, panielskymi, portugalskmi, írskymi, rumunskmi
slovenskmi divadlami, kultúrnymi a divadelnmi intitúciami. AET pracuje na vytvorení
irokého prekladate!ského fóra na európskej úrovni, ktoré spolupracuje s univerzitami,
odbornmi periodikami, divadlami, vydavate!stvami. Projekt získal v roku 2005 trojron
grant z Culture 2000.
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Divadeln ústav v roku 2005 realizoval nasledovné projekty:
• stretnutie zástupcov divadelnch ústavov a múzeí poas prehliadky Nová dráma/New
Drama (Slovensko, esko, Maarsko, Po!sko, Slovinsko) v rámci prípravy projektu
Divadelná architektúra Strednej Európy a alích spolonch aktivít,
• spolupráca na projekte Európska diel"a prekladu a spolupráca v oblasti prekladu úas& na edinej rade Labeleuropa EDP v Miláne, Taliansko,
• prijatie delegácií a zástupcov zahraninch partnerskch intitúcii na Slovensku
(Foundazione Ducci z Toskánska; Erika Fischer-Lichte Freie Universitat, Berlín;
reprezentanti Divadelného múzea a Divadelného ústavu Varava; reprezentanti
Divadelného ústavu a múzea, Budape&, Maarsko a i.),
• rokovania s partnerskmi intitúciami, organizátormi festivalov a divadelnmi
intitúciami v zahranií pri príprave spolonch projektov (Theater Brett Viede";
Centar za kulturu, Stari Grad, Chorvátsko; Divadeln ústav Praha; Salzburger
Festspiele, Salzburg, Rakúsko; Palác umení, Budape&, Maarsko; Slovensk intitút
Praha, echy; Divadeln ústav a múzeum, Budape&, Maarsko; Dejvické divadlo,
Praha, echy; inoherné studio, Ústí nad Labem, echy a i.)
• úas& slovenskch zástupcov a reprezentantov DÚ na mítingoch, konferenciách a
seminároch mimovládnych organizácií (úas& zástupcov DÚ na vronom stretnutí
ENICPA v panielskej Seville; úas& na vronom stretnutí Európskych centier ITI
v Monte Carlo, Monako, úas& na Stretnutí divadelnch intitútov a kultúrnych
organizácií 21. storoia v Theatre Shop v írskom Dubline, úas& na plenárnom
zasadnutí mimovládnej organizácie IETM v holandskom Utrechte; úas& na stretnutí
pracovníkov KKB v britskom Liverpoole, na konferencii v Budapeti; na konferencie
Cultural Industry v litovskom Vi!"use a na konferencii Europa nostra v belgickom
Bruseli.
t ú di o 1 2
Súas&ou aktivít organizácie sú projekty túdia 12, ktoré vznikajú v spolupráci s kultúrnymi
intitúciami, divadelnmi intitúciami, nezávislmi subjektami, i u ide o rôzne vedecké
konferencie, kolokviá, semináre, kniné prezentácie, tvorivé dielne, prezentácie súasnej
slovenskej a svetovej dramatickej tvorby v rámci projektu Nová dráma/New Drama.
V túdiu 12 sa v roku 2005 realizovali nasledovné projekty:
• prezentácie súasnej svetovej a slovenskej drámy (Katka Krátka tu u nepracuje –
v spolupráci s OZ Divadelné oddelenie; Krvav k!ú – v spolupráci s OZ Proti prúdu;
Godot bol stále tu alebo odpus&te, pán Beckett – v spolupráci s EmArt Production;
Otvorená spove – v spolupráci s OZ Maják a Komunitnou nadáciou Bratislava),
• hos&ujúce projekty a podujatia (divadeln súbor 6Pé Partizánske, Bábkové divadlo na
Rázcestí Banská Bystrica, Divadlo v 7 a p'l Brno, Divadelné zdruenie Nevylieite!ní,
Studio Teatralne AA Viede", Divadlo z Pasáe Banská Bystrica, Divadlo Jána
Palárika Trnava, Svojpomocné umelecké drustvo, Divadlo Jonáa Záborského
Preov, Divadlo Alexandra Duchnovia; Divadlo SOWETO a SOS z Juhoafrickej
republiky v rámci festivalu Arteterapia; Festival Veery novej hudby; projekt Listování
v spolupráci s eskm centrom; Rados&dajné divadlo Klátor pod Znievom;
Phenomenontheatre ilina; Milka Zimková; Poviedka 2006; 100 kníh Tatrabanky a i.),
• projekty v spolupráci so zdruením Aspekt, v spolupráci s HTF VMU, OZ Ars
Poetica, eskm centrom Bratislava, Festivalom Divadelná Nitra, organizáciou udia
proti rasizmu, vydavate!stvom L.C.A., OZ Proti prúdu a Divadlom Nota bene.
• vzdelávacie aktivity – prednáka o súasnej eskej dráme v rámci projektu Nová
dráma
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Poet jednorázovch akcií v roku 2005: 40
z toho hos&ovania mimobratislavkch a nezávislch divadiel: 11
iné (koncerty, prednáky, projekcie, workshopy, prezentácie kníh, scénické ítania): 29
Divadelné projekty v rámci Novej drámy:
poet repríz spolu: 44
V rámci projektu Nová dráma / New Drama sa konal 1. roník prehliadky inscenácií súasnej
slovenskej a svetovej drámy NOVÁ DRÁMA / NEW DRAMA
1. r o ní k pr e hlia d k y i ns c e ná cií s ú  a s ne j sl ov e n sk ej a s ve t o vej dr á my
NOVÁ DRÁMA / NEW DRAMA
1. roník prehliadky inscenácií súasnej slovenskej a svetovej drámy Nová dráma / New
Drama sa uskutonil 9. – 17. mája 2005 v Bratislave a Nitre. Prehliadku pripravil Divadeln
ústav Bratislava v spolupráci s inohrou Slovenského národného divadla, Divadlom Astorka
– Korzo ´90 a Asociáciou súasného divadla.
Prehliadka bola urená pre irokú verejnos&. Zámerom prehliadky je prezentova&
a podporova& súasnú drámu, dramatikov a ich tvorbu. Nadväzuje na projekty Dráma
a Divadeln Trojboj, ktoré kadorone v sú&ai, scénickch ítaniach a inscenáciách
predstavujú slovenskch autorov a ich hry. Prehliadka bola vsledkom spolupráce
dramaturgií bratislavskch divadiel, ktoré v prehliadkovom tdni uviedli inscenácie súasnej
slovenskej a svetovej drámy a zárove" poskytli priestory na hos&ovanie mimobratislavskch
divadiel.
Poas prehliadky sa odohralo v Bratislave 28 predstavení na desiatich bratislavskch
scénach. Inscenácie súasnch hier odohralo 11 bratislavskch súborov (inohra SND,
Divadlo Astorka – Korzo ´90, túdio 12, túdio L+S, Radoinské naivné divadlo, Divadlo
GUnaGU, Divadlo a.ha, Divadlo Stoka, Divadlo SkRAT (ZPSO), Zdruenie MED a
Svojpomocné umelecké drustvo). Predstavilo sa 8 mimobratislavskch divadiel (tátne
divadlo Koice, Divadlo Jonáa Záborského Preov, Divadlo Alexandra Duchnovia Preov,
Divadlo z Pasáe Banská Bystrica, Slovenské komorné divadlo Martin, Mestské divadlo
ilina a Divadlo Jána Palárika Trnava a Divadlo Andreja Bagara Nitra). V rámci projektu
„SND a jeho priatelia“ vystúpili na prehliadke ako hostia Národné divadlo Varava a Národné
divadlo Praha. V programe boli predstavené inscenácie hier 19 slovenskch a 8
zahraninch súasnch autorov.
Na prehliadke sa zúastnilo 28 hostí a pozorovate!ov z 9 krajín (Slovensko, esko, Po!sko,
Maarsko, Slovinsko, Nemecko, Francúzsko, Portugalsko a Taliansko).
Predstavenia a sprievodné podujatia prehliadky navtívilo takmer 5000 divákov.
Prehliadku Nová dráma / New Drama doplnilo es& sprievodnch a jedno peciálne
podujatie:
• veer s Divadlom z Pasáe - stretnutie s tvorcami a hercami jediného komunitného
divadla na Slovensku, spojené s aukciou obrazov poprednch slovenskch
vtvarníkov;
• stretnutie zástupcov divadelnch ústavov a múzeí stredoeurópskych krajín;
• Európska diel"a prekladu – stretnutie dramatikov, teatrológov, vydavate!ov
a odborníkov na súasnú drámu zo Slovenska, Francúzska, Portugalska a Talianska.
• prezentácia knihy Dejiny drámy a prednáka prof. Eriky Fischer-Lichte – prednáka
Divadlo a identita a prezentácia slovenského prekladu knihy prof. Eriky Fischer-Lichte
za úasti autorky.
• diskusia o novej dráme a jej inscenovaní v slovenskch divadlách – okrúhly stôl
teatrológov, dramaturgov a kritikov.
• Kultúra 2000 – seminár o monostiach erpania finannch prostriedkov programu,
spojen s vernisáou vstavy súasného srbského video-artu.
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•

Maratón inscenovaného ítania 50:50, v ktorom herci bratislavskch divadiel
a posluchái VMU preítali 50 úryvkov z hier súasnch slovenskch a svetovch
dramatikov.

V st a v n á i n n o s
Vstavná innos& na Slovensku a v zahranií je jednou z dôleitch inností Divadelného
ústavu. as& z nich bola venovaná jubilujúcim hereckm osobnostiam, as& sa zameriavala
na rozliné aspekty scénografie a kostmového vtvarníctva. Samostatné vstavy sú
venované aj divadelnej fotografii a architektúre. Odborná príprava vstav je realizovaná
najmä odbornmi zamestnancami ODDI.
Vstavná innos& na Slovensku:
Vstavná innos& Divadelného ústavu sa na Slovensku realizuje predovetkm v spolupráci
s divadlami, ale i v priestoroch múzeí, galérii i inch kultúrnych intitúcií.
V roku 2005 bola najvznamnejím vstavnm projektom Divadelného ústavu vstava Dejiny
divadla 20. storoia na Slovensku: Divadlo – Váe", telo, hlas.
V st a va D eji n y di va dl a 2 0. st or o i a na Sl ov e n s k u:
Di v a dl o – V á e , t el o, hla s ( B ra tisl a va, 21. 1. 2 0 05 – 2 9. 5. 20 0 5,
K o i ce, 16. 9. 2 0 05 – 1 5. 1. 2 00 6)
Divadeln ústav predstavil slovenskej verejnosti rozsiahlu historickú vstavu venovanú
dejinám divadla 20. storoia na Slovensku, po prvkrát sa dejiny divadla prezentovali formou
vstavy v takomto ve!kom rozsahu. Vskumné práce prebiehali priebene od roku 2003
a 2004, vstava bola sprístupnená verejnosti prvkrát v Slovenskom národnom múzeu
v Bratislave od 21. januára do 29. mája 2005 a reintalovaná v Koiciach od 16. septembra
2005 do 15. januára 2006.
Vstava v Bratislave bola pripravená v spolupráci so Slovenskm národnm divadlom
a Slovenskm národnm múzeom a v Koiciach so tátnym divadlom Koice
a Vchodoslovenskm múzeom. Na spolupráci sa vak podie!ali aj alie divadlá a odborné
intitúcie na Slovensku.
Vskumné práce boli pre Divadeln ústav mimoriadne prínosné, skvalitnili a rozírili archív
intitúcie. Urobil sa prieskum stavu historickch dokumentov vo viacerch múzeách,
galériách, archívoch a divadlách, prebehol prieskum stavu historickch kostmoch vo
vetkch slovenskch divadlách (tátnych i netátnych), prebehlo retaurovanie
trojrozmernch exponátov, opravy historickch kostmov, prebehla rozsiahla digitalizácia
fotodokumentácia, spracovanie audio a videozáznamov, retaurovanie listinnch
dokumentov, vyrobili sa viaceré jedinené trojrozmerné exponáty ako napríklad makety
historickej budovy Slovenského národného divadla v pôvodnom prevedení z roku 1886
a pod. Na vstave boli po prvkrát vystavené v takom ve!kom rozsahu asti zbierok
a fondov Divadelného ústavu, sprístupnené po prvkrát viaceré jedinené historické
dokumenty napríklad z pozostalosti J. Jamnického, J. Borodáa...
Vstava bola vznamnm vkladom k systematického vskumu dejín slovenského
profesionálneho divadla na Slovensku. Hlavnm odbornm garantom vstavy bol Divadeln
ústav, ktor sa ako jediná intitúcia so statusom archív osobitého vznamu pre divadelnú
kultúru na Slovensku venuje základnému historickému vskumu dejín divadla na území
Slovenska, má jedinenú historickú zbierku, ktorá je najvznamnejím zdrojom vskumu
dejín divadla na Slovensku, má odborné personálne zázemie, ktoré dokáe kvalifikovane
posúdi& kvalitu a hodnotu historickch exponátov a dokumentov, deifrova& viaceré historické
odkazy, rozirova& akvizície.
Reintalácia vstavy v Koiciach bola osobitou z obsahového i priestorového h!adiska.
Odborní pracovníci Divadelného ústavu doplnili a rozírili asti expozície o reálie
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a podrobnosti divadelnej histórie vchodoslovenského regiónu. Hlavná as& vstavy sa
nachádzala v priestoroch Vchodoslovenského múzea na Nám. Maratónu mieru, dop"ali ju
expozície v Historickej budove tátneho divadla, Bábkového divadla a Divadla Thália. Tieto
asti vstavy boli viac pecifické, prihliadajúce na charakter priestoru a prostredia, v ktorom
boli intalované. Ponúkali návtevníkom divadelnch predstavení rozptlenie a zárove" sa
promovali navzájom.
Vstavu vo Vchodoslovenskom múzeu dop"ali aj sprievodné podujatia pre verejnos&, ale aj
pre organizované kolské skupiny, ktoré mali zabezpeen odborn teatrologick vklad na
tému dejín slovenského divadla s dôrazom na tie asti histórie slovenskej kultúry, ktoré
nemajú koly obsiahnuté v uebnch osnovách. Z tchto dôvodov koly oce"ovali
vzdelávaciu a informatívnu hodnotu vstavy. Pri komunikácii s pedagógmi spolupracovalo
s Divadelnm ústavom aj Metodicko-pedagogické centrum v Preove. Vstava vrazne
oslovila aj tvorcov a pamätníkov divadla i iriu verejnos&.
O vystavenie asti expozícií majú v roku 2006 záujem v echách, Po!sku a Maarsku,
o konkrétnych ponukách a termínoch sa priebene rokuje.
N á v te v n o s v st a vy D eji n y di va dl a 2 0. st or o ia n a Sl o ve n s k u:
Di v a dl o – V á e , t el o, hla s
Poet návtevníkov v Bratislave v Slovenskom národnom múzeu: 15 580
Poet návtevníkov v Koiciach (Vchodoslovenské múzeum, tátne divadlo Koice,
Bábkové divadlo Koice, Thália Koice): 29 000
truktúra návtevníkov pod!a krajín: USA, Taliansko, Francúzsko, Rakúsko, Kanada,
Nemecko, vajiarsko, Austrália, Maarsko, Rusko, panielsko, Rumunsko, Mexico,
Dominikánska rep., Bulharsko, Írsko, ína, védsko, Po!sko, Anglicko, Fínsko
truktúra návtevníkov pod!a krajín: Maarsko, Po!sko, Francúzsko
S pr i e v o d n é p o d u j a ti a v s ta v y D ejin y di va dl a 20. st or o i a na Sl o ve n s k u:
Di v a dl o – V á e , t el o, hla s v Br atisl a ve
Súas&ou vstavy bolo mnostvo sprievodnch podujatí – koncerty, autogramiády, diskusie,
projekcie, scénické ítania, a divadeln a tvoriv program pre deti a tudentov.
Pre základné a stredné koly bola vstava monos&ou prihlási& sa na niektorú z Utorkovch
divadelnch hodín (prehliadka vstavy so sprievodcom, prehliadka vstavy spojená so
stretnutím s divadelníkmi). Podujatia sa uskuto"ovali s ve!km úspechom a mnohí
pedagógovia, ktorí ich navtívili, prili neskôr s alími triedami.
Pravideln program bol uren pre iakov II. stup"a základnch kôl a stredokolákov.
Prebiehal ako: prehliadka vstavy spojená s odbornm vkladom kurátora; alebo prehliadka
vstavy bez odborného vkladu kurátora ukonená stretnutím/diskusiou s divadelnmi
odborníkmi, dramatikmi, scénografmi, hercami a pod alebo tematickou prednákou i
tvorivou diel"ou.
Tematické hodinové prednáky (workshopy, scénické ítania, diskusie, prezentácie a pod.)
a stretnutia s divadelníkmi boli koncipované v súlade s uebnmi osnovami predmetov
slovensk jazyk a literatúra a estetika. Program Divadelnch hodín sa konal kad utorok,
stredu a piatok (na základe ve!kého záujmu sa od 9. marca program rozíril o stredy
a piatky) poas trvania vstavy vdy od 10.00 hod. (alebo v ase otváracích hodín pod!a
dohody organizátora so kolou).
Odborné sprievody a prednáky zabezpeovali zamestnanci Divadelného ústavu
teatrológovia a divadelní historici) a pedagógovia VMU. Diskusie s lenmi hereckého
súboru inohry Slovenského národného divadla viedli teatrológovia a divadelní kritici –
zamestnanci Divadelného ústavu.
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Podujatia pre kolské skupiny
Termín

kola

25.01.2005

Gymnázium J. Hronca

01.02.2005

Gymnázium Pankúchova

08.02.2005

Gymnázium Pankúchova

15.02.2005

Gymnázium J. Hronca

11.03.2005

Z itavská

15.03.2005

Stredná zdruená odevná kola

18.03.2005

SSP animovanej tvorby

22.03.2005

Chemická stredná kola

01.04.2005

Súkr. obchodná akadémia a gymn.

05.04.2005

Bilingválne gymnázium Be"adická

05.04.2005

Tanené konzervatórium

06.04.2005

Z itavská

08.04.2005

ZU – dramatick odbor

12.04.2005

Gymnázium Metodova

13.04.2005

Z itavská

15.04.2005

Z itavská

22.04.2005

Súkr. obchodná akadémia a gymn.

27.04.2005

Súkr. obchodná akadémia a gymn.

29.04.2005

Z Slovensk grob

03.05.2005

Sredná elektrotechnická kola

11.05.2005

Z Lachova

17.05.2005

Z Medzilaborecká

18.05.2005

Z Lachova

25.05.2005
Gymnázium Vráble
26.05.2005
Z Hlboká
Z Malacky
27.05.2005
Z Hlboká
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Podujatia pre predkolákov
Termín

Program

M/Z

03. 02.
08. 02.
10. 02.

Divadelná diel"a, Faiangy
BBD - Muzikanti
Divadelná diel"a

M Myjavská
M Medená+Srdieko
M pitálska

17. 02.
03. 03.

A-B-C, Modr buldozér
Divadelná diel"a

M Ferieníková
M Radlinského

10. 03.
17. 03.

BBD - Muzikanti
Divadelná diel"a - Koza rohatá

M Timravina
M 29. augusta

18. 03.
31. 03.

Divadelná diel"a - Koza rohatá
BBD - Muzikanti

M Beskydská
M Myjavská

01. 04.
07. 04.

Noc s Andersenom
Divadelná rozprávka - diel"a

M Kuzmányho

14. 04.
15. 04.

BBD - ervená iapoka
Divadelná rozprávka - diel"a

M Teplická
M Kuzmányho

20. 04.
21. 04.
22. 04.

BBD - ervená iapoka
BBD - ervená iapoka
Divadelná diel"a

Z Nedbalova
M Karadiova
Z Pankúchová

28. 04.
29. 04.

A-B-C, Modr budlozér
Divadlená diel"a

Z Matky Alexie
Anglická M

05. 05.
11. 05.

J. Beník, Kapitán Pant...
Divadelná diel"a

Internát. kola Hrdliková
M Myjavská

12. 05.

Divadelná diel"a
PIKI - in, in

Z Evanjelická
M Rongtonova

13. 05.

PIKI - in, in
Divadlo BB, Zemiakové dielne

M Reca
Praktická kola

18. 05.
19. 05.

Divadlo BB, Zemiakové dielne
Divadelná rozprávka - diel"a
Divadlená diel"a

M Podjavorinskej
M Be"adická
M Kuzmányho

20. 05.

Dvadelná diel"a

M Rongtonova

26. 05.

PIKI - in, in

M Nevädzová
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Sprievodné podujatia pre deti - Detská nede!a, peciálne podujatia
Predstavenie
Termín
23.01.2005 J. ebová: Da& a v láske uchova&, Divadlo Makrta Koice
30.01.2005 G. Urban: MODR PETER, posluchái KBT Divadelnej fakulty VMU
06.02.2005 Kúzlenie s kúzelníkom Talostanom
13.02.2005 Janko Polienko, túdio Bibiana
20.02.2005 Old$ich Augusta: Muzikanti, Bratislavské bábkové divadlo
27.02.2005 G. Urban: MODR PETER, posluchái KBT Divadelnej fakulty VMU
06.03.2005 Divadlo Dunajka: Hry jari alebo Morena do vody hodená
13.03.2005 Mama, tata, hrajte sa s nami! – v spolupráci s www.mamatata.sk
20.03.2005 I. Adamec, M. Vanek: kola kúziel
27.03.2005 K.Bendová/E.árska: O dvojhlavej draici
03.04.2005
10.04.2005
17.04.2005
24.04.2005
01.05.2005
08.05.2005
15.05.2005
22.05.2005
29.05.2005

Predstavenie túdia Bibiana.
I. Adamec a M. Vanek: kola kúziel
Detsk divadeln kabaret známych kakaovníkov
P. Polák: O ervenej iapoke
Predstavenie Bratislavského bábkového divadla
J. Beník: Kapitán Pantho a papagáj Mimo
Kontaktná pantomíma Juraja Beníka
J. Segeová a kol.: aolo
Kontaktné predstavenie divadielka Dunajka (pri Dunaji).
J. Malík: Lopta Hopta
Predstavenie Bratislavského bábkového divadla
Mama, tata, hrajte sa s nami!
Tvorivé hry ku D"u matiek s internetovm portálom mamatata.sk
I. Adamec a M. Vanek: Modr buldozér
Detsk divadeln kabaret známych kakaovníkov
D. Taragel - K. Aulitisová: Paskudárium
Predstavenie divadla PIKI
J. ebová: Skrinka s duikami
Predstavenie divadla Makrta z Koíc

Sobotná divadelná káva, peciálne podujatia, sprievodné podujatia v rámci prehliadky Nová
dráma/New Drama
Termín
29.01.2005
05.02.2005
12.02.2005
19.02.2005
26.02.2005
05.03.2005
12.03.2005
19.03.2005

Podujatie
8 ien
Projekcia s SPI International
Koncert skupiny
Karpatskí pastieri
Káva s divadlom GUnaGU Stretnutie s hercami divadla GUnaGU a dramatikom
Viliamom Klimákom
ansónov veer hereky Anity Szvrcsekovej
Noc ako na dlani
Kabaret Jakuba Nvota a Kamila ika
Veer pln recesie
alebo veer pln pesniiek s Viktorom Horjanom a Csongorom Kassaiom
Esther Kahn
Projekcia s SPI International
Káva s dramatikami
Stretnutie s dramatikami Janou Bodnárovou, Zuzanou Krikovou a Vandou
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24.03.2005
02.04. 2005
27.04.2005
10.05.2005
12.05.2005

13.05.2005
14.05.2005
19.05.2005
21.05.2005
28.05.2005
28.05.2005
29.05.2005

Feriancovou a reisérom Jánom imkom.
Noc s Andersenom
Rozprávkov veer ítania rozprávok pri príleitosti celosvetového podujatia
Od 2. 4. kadú sobotu o 16.00
Projekcia filmov s témou divadla (v spolupráci s SPI International)
Prezentácia inností, vsledkov vskumu a kninch publikácie Kabinetu divadla
filmu SAV
Veer s Divadlo z Pasáe – aukcia Umelci a umelcom a prezentácia Divadla
z Pasáe**
Divadlo a identita – prednáka prof. Eriky Fischer-Lichte a prezentácia knihy Dejiny
dráma (vyd. Divadeln ústav)
(podujatie sa uskutonilo v rámci prehliadky inscenácií súasnej slovenskej
a svetovej drámy Nová dráma / New Drama)
Pracovné stretnutie zástupcov Divadelnch ústavov a múzeí Strednej Európy
(podujatie sa uskutonilo v rámci prehliadky inscenácií súasnej slovenskej
a svetovej drámy Nová dráma / New Drama)
Európska spolupráca v oblasti prekladu – stretnutie dramatikov, odborníkov,
prekladate!ov zo Slovenska, Francúzska, Portugalska, Talianska a i.**
Prezentácia knihy Mileny Cesnakovej-Michalcovej Z divadelnej minulosti Slovenska
(vyd. Divadeln ústav)
peciálny program divadelnch prekvapení v rámci Noci galérií a múzeí (v
spolupráci so SNM a alími múzeami a galériami v Bratislave) – rozprávka,
projekcie, koncert
Prezentácia publikácie prednáok pedagógov VMU Prednáky o divadle (vyd.
Divadeln ústav a VMU)
Stretnutie divadelníkov-seniorov – odborn vklad kurátora a ansónov podveer
Derniéra vstavy – peciálny program (rozprávka, projekcie, prehliadka s odbornm
vkladom pre verejnos&, ansónov veer)

peciálne podujatia
01.04.2005 Noc s Andersenom

06.04.2005
21.05.2005
28.05.2005
29.05.2005

Ve!vyslanectvo R v spolupráci s Asociáciou CORPUS pripravilo rozprávkov veer
ítania klasickch Andersenovch rozprávok a modernch magickch uspávaniek
eskej spisovate!ky Lenky Procházkovej.
Ústav slovenskej literatúry SAV a Divadeln ústav Bratislava pripravilo prezentáciu
monografie Jelena Patéková a kolektív: POETIKA A POLITIKA Umenie a pä&desiate
roky.
Kabinet divadla a filmu Slovenskej akadémie vied – Divadlo, vskum, knihy.
Prezentácia innosti.
Noc divadelnch prekvapení v múzeu v rámci akcie Noc múzeí a galérií.
Slávnostná derniéra vstavy - rozlúkov podveer na vstave

S pr i e v o d n é p o d u j a ti a v s ta v y D ejin y di va dl a 20. st or o i a na Sl o ve n s k u:
Di v a dl o – V á e , t el o, hla s v K o ici ac h
16.09.2005 – Vernisá vstavy s programom
Vernisá bola súas&ou osláv 60. vroia zalo

23.11.2005 – tudentské divadlo pri FF PU v Preove: iv nábytok
Predstavenie.

08.12.2005 – Divadlo Makrta: Da& a v láske uchova&
Detské predstavenie.
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Podujatia pre kolské skupiny
Základnm a strednm kolám vchodoslovenského regiónu ponúkala vstava monos&
prihlási& sa ako organizovaná skupina na prehliadku vstavy s odbornm vkladom kurátora
alebo prehliadku vstavy, spojenú so stretnutím s divadelníkmi - dramatikmi, scénografmi,
hercami.
Tematické hodinové prednáky a stretnutia s divadelníkmi boli koncipované v súlade
s uebnmi osnovami predmetov slovensk jazyk a literatúra a estetika. Divadeln ústav
pri propagácii tohto podujatia medzi pedagógmi regiónu spolupracoval s Metodickopedagogickm centrom v Preove. Odborné sprievody a prednáky zabezpeovali
zamestnanci Divadelného ústavu. Diskusie s divadelníkmi viedol asistent vedeckopedagogického pracoviska Intitútu estetiky, vied o umení a kulturológie Filozofickej fakulty
Preovskej univerzity Mgr. Miron Pukan. Kurátorské a odborné sprievody vstavou sa konali
pre 10 kolskch skupín spolu, diskusie s divadelníkmi regiónu pre 3 kolské skupiny.
Divadeln ústav realizoval v roku 2005 alích 18 vstav:
Vstavy na Slovensku v roku 2005

Miesto

Autori

Helena Bartoová - 100. rokov od narodenia

Dom ien
Bratislava
Opera SND

M.Mojiová
V.Bureová
M.Mojiová
V.Bureová
O. Dlouh
V. Bureová
K. Kunová
V. Bureová
O. Dlouh
V. Bureová
Z. Nemcová
V. Bureová
Z. Nemcová
V. Bureová
Z. Nemcová
V. Bureová
E. Bartko
V. Bureová
J. Blaho
V. Bureová
S. Hroncová
R. Maliti
V. Bureová
O. Dlouh

Helena Bartoová - 100. rokov od narodenia
Ján Ladvenica- udovít Hradsk
Mária Rázusová-Martáková
100. rokov od narodenia
Srvátka, Rakány, Balogh, Kubi
jubileá k nedoitm narodeninám
Ivan Lichard - herec a reisér
100. rokov od narodenia
Pavol Dobinsk – trinásta komnata
120. rokov od narodenia
Jules Verne - o bolo, ke bude
100. rokov od úmrtia
Balet SND
85. rokov
Edita Grúberová a Lucia Popp
operná as& ZHZ 05
10. rokov ocenenia Dosky

Hist. budova
DJZ Preov
SKD Martin
Hist. budova
DJZ Preov
DPOH Bratislava
Staré divadlo
Nitra
Staré divadlo
Nitra
Balet SND
Zámok Zvolen
túdio DAB
Nitra

Ján ilan – komorn portrét herca

Hist. budova
DJZ Preov

Scénografia oami Matúa O!hu

Hist. budova
DJZ Preov
Spiská galéria
Preov
Art fórum ilina

DAD oami Matúa O!hu
Bábkov plagát – bábkové divadlo ilina
Pavol Dobinsk – trinásta komnata
120.rokov od narodenia – seminár BBD
10. rokov ocenenia Dosky

BBD Bratislava

Jozef Ciller scénografia

DÚ

túdio 12

M. O!ha
M. O!ha
V. Predmersk
V. Bureová
Z. Nemcová
S. Hroncová
R. Maliti
V. Bureová
L. Lajcha
V. Bureová
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Spolupráca na alích vstavách na Slovensku
udia z ulice

miesto
túdio 12

Spolupráca DÚ
asopis Nota Bene
a obianske
zdruenie Proti
prúdu

Jaro Filip na Hrade

SNM-Hudobné
múzeum

Tragédia loveka na javiskách slovenskch divadiel

Katie! Imre
Madácha Dolná
Strehová

vstava plagátov – Mozartov rok

Rakúske kultúrne fórum
Bratislava

Divadeln plagát

Krajské múzeum
Preov

SNM-Hudobné
múzeum
DÚ-Z. Nemcová
Múzeum kultúry
Maarov na
Slovensku
DÚ-B. Tarage!ová
Rakúske kultúrne
fórum Bratislava
DÚ-B. Tarage!ová
Krajské múzeum
Preov
DÚ-B. Tarage!ová

V st a v n á i n n o s v za h ra ni í
V roku 2005 realizoval Divadeln ústav sedem zahraninch vstav, ich preh!ad je uveden
v tabu!ke.
Zahraniné vstavy v roku 2005:
Vstavy v zahranií
Ladislav Vychodil a jeho iaci
absolventi scénografie VSMU
Jozef Ciller - scénograf
Úas& na World Stage Design 2005
Scénograf Ján Zavarsk
Profesor Ladislav Vychodil
Edita Grúberová
Rudolf Sloboda a Astorka

miesto
SI Praha
eská republika
SI Moskva
Rusko
Toronto
Kanada
Stari Grad
Galéria mesta
Hvar, Chorv.
Mstské divadlo
Zlín
eská rep.
Palác Umenia
Budape&
Maarsko
SI Praha
esko

Autori
L. Lajcha
V. Bureová
L. Lajcha, V. Bureová
D. Podmaková
Vlado áp
V. Bureová
M. Babjak
L. Lajcha
V. Bureová
J. Blaho
V. Bureová
A. Domeová
V. Bureová

S pr ac o v áv a ni e r o n  c h t ati sti ck  c h v k az o v pr e  Ú S R.
Divadeln ústav je na základe poverenia Ministerstva kultúry SR zodpovedn za zber
a spracovanie tatistickch formulárov o profesionálnom divadle pre tatistick úrad SR.
Divadeln ústav sa zúast"uje aj na aktualizácii truktúry sledovanch dát a práci na alích
projektoch, spojench so zjednocovaním zberu a tatistickch dát pre potreby analz
kultúrnej politiky v jednotlivch európskych krajinách. Získané údaje Divadeln ústav
preh!adne spracúva a poskytuje pre potreby MK SR. Divadeln ústav získava informácie
o repertoári divadiel, o pripravovanch premiérach a inch divadelnch podujatiach.
Divadeln ústav vykonal v roku 2005 tatistické zis&ovanie o innosti tátnych divadiel,
divadiel zriadench VÚC a mestami a divadiel zriadench inmi právnickmi osobami
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prostredníctvom Roného vkazu o profesionálnych divadlách KULT - 12 - 01 a tatistické
zis&ovanie o prehliadkach, festivaloch a tvorivch diel"ach v Ronom vkaze o profesionálnom divadelnom podujatí KULT 17 - 01.
Úelom tatistickch zis&ovaní bolo získa& informácie o innosti a financovaní profesionálnych divadiel a zmapova& festivalové dianie so sprievodnmi podujatiami na Slovensku.
Zo základnch súborov poskytnutch jednotlivmi spravodajskmi jednotkami - divadlami,
umeleckmi agentúrami, obianskymi zdrueniami a alími subjektami spracoval Divadeln
ústav kompletn materiál za Slovenskú republiku a jednotlivé kraje v lenení na tátne
divadlá, divadlá zriadené samosprávou, divadlá zriadené mestami a divadlá zriadené inmi
právnickmi osobami pre potreby tatistického úradu SR, Ministerstva kultúry SR a pre
internú potrebu DÚ.
K programu tátnych tatistickch zis&ovaní na roky 2006 – 2008 pripravil Divadeln ústav
návrh na úpravu formulára KULT (MK SR) 12 - 01 a KULT (MK SR) 17 – 01, zdôvodnenie
úprav, charakteristiky oboch tatistickch formulárov, metodické pokyny a nákresy
upravench modulov a finann rozpoet na vykonanie tatistického zis&ovania.
Zo základnch súborov boli v roku 2005 spracované alie podsúbory a analzy slúiace na
orientáciu i na rieenie vecnch problémov v danej oblasti pre potreby MK SR, DÚ a alích
intitúcií:
• materiál o profesionálnych divadlách za rok 2004 s lenením na vkony, truktúru
repertoáru a hospodárenie, s údajmi o dotáciách zo tátnych zdrojov na 1 obyvate!a
a 1 diváka pod!a potu obyvate!ov jednotlivch miest, návtevnosti a sebestanosti
divadiel v tabu!kovom a grafickom spracovaní,
• íseln a grafick materiál pre rokovanie komisie o rieení problému novostavby
budovy SND (Divadelná sie& na Slovensku – tátne, VÚC, mestské a nezávislé
divadlá pod!a krajov; Preh!ad divadiel na Slovensku v rokoch 1991 – 2004 – poty
divadelnch sál, a sedadiel – SR – Bratislava – SND; Ponuka divadiel v rokoch 1991
– 2004 – poet odohranch predstavení a premiér; Zamestnanci divadiel na
Slovensku 1991 – 2004 – SR – Bratislava – SND; Návtevnos& divadiel na Slovensku
1999 – 2004 vo vz&ahu k potu obyvate!ov SR; Návtevnos& divadiel na Slovensku
1999 – 2004 vo vz&ahu k ponúknutm miestam a divákom; Dotácie, príjmy a náklady
slovenskch divadiel 2000 – 2004 – SR – Bratislava – SND;
• materiál o profesionálnych divadlách pre Krajskú správu tatistického úradu
Bratislava do databázy mestskej a obecnej tatistiky a mestského informaného
systému;
• tabu!kové podklady s komentárom pre prezentovanie v Roenke DÚ;
• tlaové správy pre potreby médií o divadelnej sieti, vkonoch a hospodárení divadiel
v SR v roku 2004 a alie preh!ady vybranch tatistickch údajov a porovnaní pod!a
poiadaviek;
• monitorovanie návtevnosti organizácie v systéme IS VISIT.
Int er n et o v á s tr á nk a
Internetová stránka Divadelného ústavu www.theatre.sk slúi irokej verejnosti. Jej obsahom
nie sú len informácie dotkajúce sa innosti Divadelného ústavu, ale aj vetkch
najdôleitejích oblastí divadelnch aktivít na Slovensku. Ide predovetkm o kontakty a
funkné internetové prepojenia na divadlá, organizátorov festivalov, asopisy, slovenské
centrá mimovládnych organizácií a iné divadelné intitúcie. Obsahom stránky sú aktuálne
informácie o divadelnch podujatiach doma i v zahranií, prepojenia na partnerov
Divadelného ústavu z krajín V4, na medzinárodnú databázu ITI, sie& informanch centier
Enicpa, i vchodoeurópsku sie& Scenis.
Súas&ou informanej innosti DÚ v tejto oblasti je aj získavanie informácií o medzinárodnch grantoch v oblasti kultúry a divadla, i u prostredníctvom internetu, zahraninch
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periodickch a neperiodickch publikácií alebo prostredníctvom vybudovanch kontaktov DÚ,
ako aj ich následné sprostredkovanie jednotlivm organizáciám. Na stránke sa nachádzajú aj
informácie, ktoré organizácia zverej"uje v zmysle Zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám.
Divadeln ústav pravidelne aktualizuje kompletné údaje; premiéry, adresáre divadiel,
festivalov a divadelnch intitúcií, ponuku publikácií a aktuálne novinky – stránka je
aktualizovaná priemerne raz tdenne. V roku 2005 boli pripravené podklady pre anglickú
mutáciu stránky.
V roku 2005 bola na stránka www.divadelnavystava.sk propagovaná vstava Dejiny divadla
20. storoia na Slovensku: Divadlo – Váe", telo, hlas. Stránka obsahovala dôleité
informácie o vstave, o jej sprievodnch podujatiach, servis pre médiá, fotogalériu a pod.
V roku 2005 bola aktualizovaná a doplnená www stránka túdia 12 a jej sprístupnenie
prostredníctvom linku www.studio12.sk.

37

4.4. K ul t úr n y k o n t ak t n  b o d Sl ov e n sk o
Od 1. januára 2005 bol Kultúrny kontaktn bod vy"at z organizanej truktúry
Ministerstva kultúry SR. V súasnosti pôsobí v rámci Divadelného ústavu v Bratislave.
Medzi hlavné innosti KKB patria: propagácia programu Kultúra 2000, poskytovanie
informácií o programe Kultúra 2000, realizácia informanch seminárov.
Propagácia programu Kultúra 2000
Hlavnmi nástrojmi propagácie programu Kultúra 2000 boli v roku 2005 web stránka
www.ccp.sk a propagané materiály
www stránka Kultúrneho kontaktného bodu - www.ccp.sk
Stránka má od roku 2005 nov dizajn, zodpovedajúci aktuálnym trendom a preh!adnú
truktúru, ktorá umo"uje potenciálnym záujemcom získa& rchlo a preh!adne vetky
informácie súvisiace s programom Kultúra 2000. Stránka je pravidelne aktualizovaná,
dop"ajú sa do nej nové vzvy, kontakty a jej súas&ou je aj anglická verzia.
Stránka obsahuje údaje o:
• funkcii, aktivitách a úlohách Kultúrneho kontaktného bodu Slovensko, vrátane
vetkch potrebnch kontaktnch adries
• postavení kultúry v rámci Európskeho spoloenstva
• programe Kultúra 2000 – jeho ciele, kritériá a kategórie, vetky oficiálne dokumenty,
novinky, informácie o seminároch a workshopoch, linky na databázy pre
vyh!adávanie partnerov, vetky potrebné formuláre, manuály a odpovede na asto
kladené otázky
• adresáre Kultúrnych kontaktnch bodov vo vetkch krajinách Európy a linky na iné –
národné aj medzinárodné - grantové zdroje a fondy
• informácie o úspench slovenskch projektoch
• informácie o inch vzvach DG EAC
• aktuality z európskeho kultúrneho sektora
V roku 2005 bol na stránku doplnen modul na aktuálne informácie (Aktuality), ktor sa
priebene aktualizuje. Rozírili sa texty tkajúce sa peciálnych udalostí, kde boli doplnené
podrobné a preh!adné informácie o cene Europa Nostra a jej slovenskch laureátoch,
o Európskych mestách kultúry, Európskych d"och kultúrneho dedistva a moností erpania
prostriedkov zo trukturálnych fondov na kultúrne projekty.
Na stránku bol doplnen aj modul, prostredníctvom ktorého návtevníci môu prida& svoje
kontaktné údaje do databázy KKB a tak dostáva& vetky informácie emailovou potou.
Zárove" je rozpracovaná interaktívna databáza na vyh!adávanie slovenskch kultúrnych
operátorov pod!a zadanch kritérií, ktorá bude fungova& v slovenskom a anglickom jazyku.
Pr o p a g a n é ma t er i ál y
KKB Slovensko vydalo v roku 2005 publikáciu s názvom „Kultúra 2000 – podporené projekty
so slovenskou úas&ou“. Jedná sa o informanú broúru, poskytujúcou základné informácie
o programe Kultúra 2000, jeho cie!och, kritériách, kategóriách a partnerskch krajinách,
sumarizáciu projektov zo slovenskou úas&ou, ktoré boli podporené z programu Kultúra 2000
v rokoch 2000-2004. Prináa podrobné opisy jednotlivch projektov spolu s kontaktnmi
údajmi slovenskch subjektov. Publikácia je priebene distribuovaná selektovanm
záujemcom prostredníctvom informanch podujatí a osobnch konzultácií a pracovnch
stretnutí.
V decembri 2005 vyla anglická verzia tejto publikácie, ktorá zárove" obsahuje databázu
vybranch slovenskch kultúrnych intitúcií a operátorov.
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Tlaené materiály sú zasielané na poiadanie, takisto sú k dispozícii v Informanom centre
Prospero Divadelného ústavu, kde pracovníci KKB poskytujú aj konzultácie po dohode so
záujemcami.
KKB Slovensko priebene distribuuje informácie o programe Kultúra 2000 aj e-mailovou
potou, na základe databáz, zah#"ajúcich o najirie spektrum potenciálnych záujemcov –
intitúcií a fyzickch osôb. Od júla 2005 pravidelne vychádza newsletter - elektronick leták,
ktor informuje o aktuálnom vvoji programu Kultúra 2000 a alom dianí v európskom
kultúrnom sektore, ktor je distribuovan irokému spektru záujemcov emailovou formou.
Poskytovanie informácií o programe Kultúra 2000
Priame poskytovanie informácií sa realizuje prostredníctvom jednorazovch informanch
podujatí a na dennej báze prostredníctvom priamych telefonickch, e-mailovch a osobnch
konzultácií.
Inf o r ma  n é s e mi nár e a prez e n tá ci e
Konferencia « Európska integrácia, kultúra a národná identita »
Divadeln ústav - Kancelária KKB v spolupráci s Liberálnou spolonos&ou zorganizovala
v marci 2005 v priestoroch Miestodrite!ského paláca v Bratislave konferenciu « Európska
integrácia, kultúra a národná identita ». Konferencia bola rozdelená na dva diskusné panely.
V prvej asti sa zúastnení vyjadrovali k téme „Kultúra tvorí zjednotenú Európu“ a druhá
as& sa tkala témy Divadlo a spolonos&. Konferencie sa zúastnili odborníci z umeleckej
a spoloenskej oblasti.
Informané semináre
V roku 2005 pripravila kancelária KKB dva informané semináre o Kultúre 2000 so zahraninou úas&ou.
Prv seminár sa uskutonil v rámci festivalu Nová dráma v Bratislave v priestoroch A4.
Témou seminára bola problematika medzinárodnch umeleckch projektov, kultúrnej politiky
Európskej únie a otázky, súvisiace s úas&ou kultúrnych operátorov v programe Kultúra
2000. Hlavnm zámerom bolo prezentova& zrealizované projekty, predovetkm v oblasti
vtvarného umenia. Svoje projekty a skúsenosti s programom Kultúra 2000 prezentovali
Susa Pop z Public Art Lab, Berlín (projekt Mobile Museums), Miroslav Kari z Belehradu
(súasná srbská vtvarná scéna a aktivity obianskeho zdruenia Remont). Zástupcovia
domáceho zdruenia Burundi predstavili realizovan projekt New Media Nation.
Podobn seminár sa uskutonil v spolupráci s eskou kanceláriou KKB v máji 2005 v Prahe.
V septembri 2005 sa uskutonila séria seminárov (Vchodoslovenské múzeum Koice,
kultúrne centrum Stanica ilina - Zárieie, Synagóga – Centrum súasného umenia Trnava,
Hudobná sie" Bratislavského hradu, DAB Nitra v rámci Medzinárodného festivalu Divadelná
Nitra) zameranch na potenciálnych iadate!ov v programe Kultúra 2000 v rámci vzvy na
rok 2006. Semináre boli zamerané na informácie o aktuálnej vzve a o základnch
princípoch a monostiach erpania finannch prostriedkov z programu Kultúra 2000
a na pomoc konkrétnym iadate!om pri vypracúvaní projektov. Kad seminár bol zárove"
spojen s prezentáciou konkrétneho projektu so slovenskou úas&ou, podporeného
z programu Kultúra 2000 v minulosti a inch projektov európskej kultúrnej spolupráce,
realizovanch v jednotlivch regiónoch.
Pri a m e k o n z ult á cie (osobné, telefonické, e-mailom)
KKB Slovensko denne poskytovalo konzultácie rôznym subjektom a kultúrnym operátorom,
najmä vak tm, ktorí uvaovali o podaní projektu alebo sa u rozhodli projekt poda&, alej
tm, ktorí mali záujem sta& sa spoluorganizátormi ponúkanch projektov.
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Osobné konzultácie sa tkali najmä cie!ov a zameraní jednotlivch projektov, asového
plánu projektov, rozpotov projektu, odpoítate!nosti vdavkov a spolupráce so zahraninmi
partnermi. Kancelária poskytla cca 2-5 takchto konzultácií tdenne.
Kancelária poskytovala denne telefonické konzultácie (cca 20-25 tdenne). Ilo najmä
o základné informácie o programe Kultúra 2000, alebo o konkrétne informácie z oblasti
vyh!adávania partnerov, rozpotu projektov, i vypl"ovania iadostí.
Informácie prostredníctvom e-mailovch konzultácií (cca 10-15 tdenne) poskytovali
pracovníci KKB najmä informácie o programe, alebo sa rieili konkrétne otázky jednotlivch
záujemcov o podporu z Kultúry 2000.
Zárove" kancelária KKB poskytovala denne informácie irokému spektru zahraninch
kultúrnych operátorov, najmä o sa tka kontaktov na partnerské organizácie na Slovensku
a iné relevantné informácie.
S p ol u pr á ca s S M V M K S R
V roku 2004 vypracovala Európska komisia návrh nového programu, ktor bude od roku
2007 nasledova& po Kultúre 2000, v roku 2005 prebiehalo medzi jednotlivmi KKB
pripomienkovanie nového návrhu a diskusie o jeho variantoch. KKB vypracovalo nieko!ko
pripomienkovch materiálov pre Sekciu medzinárodnch vz&ahov MK SR.
Na podnet MK SR vypracovalo slovenské KKB návrh (pozíciu) SR k novému programu, ktor
sa tka vytvorenia osobitného programu mobility zameraného na prípravné innosti
k projektom medzinárodnej spolupráce v rámci programu Kultúra 2007. Tento návrh
vychádza z deklarovaného zámeru posilni& postavenie Kultúrnych kontaktnch bodov a ich
úlohu v novom programe. Navrhovan program mobility by bol súas&ou programu Kultúra
2007, spravovan na národnch úrovniach jednotlivmi KKB a poskytoval by cestovné granty
rôznym kultúrnym operátorom s cie!om umoni& im prípravu medzinárodnch kultúrnych
projektov pre program Kultúra 2007.
S p ol u pr á ca s par t n ers k  mi k a n cel ária m i a in  mi i n tit ú ci a mi v z a hra n ií,
ú a s n a s tr et n u tia c h, se mi n ár o c h a k o n fer e n ciá c h
KKB Slovensko vyuíva intern mailingov systém na dennú komunikáciu s ostatnmi
kanceláriami v Európe a na írenie správa o vyh!adávaní partnerov na projekty. Systém
sa vborne osvedil a umo"uje okamitú vmenu skúseností a názorov pri poskytovaní
konzultácií.
KKB Slovensko udriaval intenzívny kontakt a vmenu informácií s viacermi
medzinárodnmi organizáciami, aktívnymi na európskej úrovni (EFAH, IETM, ECF ai.),
o mu poskytovalo preh!ad o dianí v európskom kultúrnom prostredí a zárove" prezentovalo
informácie o Slovensku na medzinárodnom fóre. Od roku 2005 je Divadeln ústav/KKB
lenom EFAHu ako prv slovensk subjekt vôbec, priom jeho zástupca bo zvolen do
medzinárodného vkonného vboru tejto organizácie.
Vznamnou súas&ou pracovnej náplne zamestnancov KKB sú úasti na medzinárodnch
podujatiach a konferenciách, ktoré im poskytujú kontakty a informácie o dianí v európskom
kultúrnom sektore a o jednotlivch kultúrnych subjektoch v zahranií. Tieto sú nevyhnutnm
zdrojom informácií pri úinnom poskytovaní konzultácií potenciálnym záujemcom o program,
najmä pri vyh!adávaní partnerov.
Pracovníci KKB sa zúast"ovali medzinárodnch konferencií s témami kultúry,
medzinárodnej kultúrnej spolupráce a európskych záleitostí, alej stretnutí medzinárodnch
kultúrnych networkov a podujatí organizovanch Európskou komisiou. Zárove" absolvovali
pravidelné konzultácie v Európskej komisii a pravidelné stretnutia národnch kancelárií
v predsedníckych krajinách EÚ (Belgicko, Ve!ká Británia, Luxembursko, Turecko, Holandsko,
Srbsko...).
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P or o v n a nie i n n o sti K K B 2 0 04 a 2 0 05
2004
(KKB v rámci truktúry MK SR)
Propagácia – web
• vytvorenie novej webstránky externm
túdiom (proces podpisu zmluvy s MK
SR trval vye roka)

2005
(KKB v rámci truktúry DÚ – poda modelu
z eskej republiky)

•
•
•

•
•
•
Konferencie, semináre, kolenia
• Divadelná Nitra ’04 (moderovanie
medzinárodnej konferencie, prezentácia
programu Kultúra 2000)
• 6. Festivalov Míting európskeho divadla
a kultúry, Koice (workshop s témou
programu Kultúra 2000, grantov systém
MK SR a kultúrna politika)
• „Kultúra a EÚ“, Vozokany (v spolupráci
s maarskm KKB)

•

•

•
•

kompletná revízia vetkch textov
nieko!konásobne rozírenie údajov na
webstránke
vytvorenie newsletteru, ktor sa
pravidelne zasiela irokému spektru
kultúrnych operátorov
vytvorenie modulu na denné
updatovanie webstránky
vytvorenie modulu na pridávanie adries
do kontaktnej databázy
vytvorenie anglickej verzie
marec 2005 - « Európska integrácia,
kultúra a národná identita » - profilová
konferencia v Miestodrite!skom paláci
v Bratislave
máj 2005 – informan seminár
o Kultúre 2000 a úspench projektoch
v oblasti vtvarného umenia s úas&ou
dvoch zahraninch hostí, A4,
Bratislava
máj 2005 – podobn seminár v Prahe (v
spolupráci s eskou kanceláriou KKB)
september 2005 – séria informanch
seminárov, spojench s prezentáciou
úspench projektov
Koice, Vchodoslovenské múzeum
ilina, Stanica
Trnava, Centrum súasného umenia
Bratislava, SNM – Hudobná sie"
Nitra, Divadelná Nitra ‘05

Publikácie, propagané materiály
•

•

•

Konzultácie (osobné, telefonické, e-mailom)
• cca 2-5 osobnch konzultácií tdenne
• cca 15-20 telefonickch konzultácií
tdenne
• cca 10-15 e-mailovch konzultácií
tdenne
•

povaha konzultácií prevane informaná,
orientovaná prevane na program
Kultúra 2000

•
•
•

•

marec 2005 – profilová publikácia
„Kultúra 2000 – podporené projekty so
slovenskou úas&ou 2000-2004“
september 2005 – leták „Kultúra 2000 –
vzva na predkladanie iadostí 2006 –
zhrnutie kritérií“
november 2005 – anglická verzia
publikácie „Culture 2000 – supported
projects with Slovak participation“,
obsahujúca aj adresár slovenskch
kultúrnych intitúcií
cca 5-10 osobnch konzultácií tdenne
(aj zahraniní záujemcovia)
cca 20 telefonickch konzultácií
tdenne
cca 30 e-mailovch konzultácií
tdenne
okrem informácií poskytovaná aj
projektová podpora, sprostredkovanie
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partnerstiev, iniciovanie projektov;
konzultácie sa vz&ahujú na celú oblas&
medzinárodnej kultúrnej spolupráce
a európsky kultúrny sektor
Projekty programu Kultúra 2000 so
slovenskou úasou
(iadosti na rok 2004 – zaslané v 2003)

•
•

poet zaslanch projektov – 38
poet podporench projektov – 13
(z toho 0 ako hlavn organizátor)

alie aktivity
• úas& na medzinárodnch konferenciách
• stáe v zahranií
• spolupráca s medzinárodnmi
organizáciami a kultúrnymi intitúciám
v zahranií

(iadosti na rok 2005– zaslané v 2004)
údaje na rok 2006 – zaslané v 2005 ete nie
sú k dispozícii
•
•

poet zaslanch projektov – 44
poet podporench projektov – 16
(z toho 1 ako hlavn organizátor)

•

aktívna úas& na medzinárodnch
konferenciách (prednáky, vedenie
workshopov, spolupráca pri organizácii)
stáe v zahranií
aktívna spolupráca s medzinárodnmi
organizáciami a kultúrnymi intitúciám
v zahranií – vytváranie partnerstiev so
slovenskmi organizáciami, odborná
expertíza, vypracovávanie túdií
iniciovanie vskumnch projektov

•
•

•
Spolupráca s MK SR
• príprava prvej verzie slovenskej pozície
k návrhu EK na zriadenie nového
kultúrneho programu EÚ „Kultúra 2007“

•

•

•

kompletná príprava zásadného
slovenského návrhu prezentovaného
v rámci vyjednávania o návrhu EK na
zriadenie nového kultúrneho programu
EÚ „Kultúra 2007“
úas& na zasadaniach Vboru pre
kultúrne záleitosti v Bruseli, vedenie
vyjednávacích rokovaní za slovenskú
delegáciu
intenzívna spolupráca so Stálou misiou
EÚ v Bruseli, kompletné zastreenie
vyjednávania
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4.5. C e ntr u m p re k o m u ni t né di v a dl o
Centrum pre komunitné divadlo – Divadlo z Pasáe je súas&ou Divadelného ústavu
od 15. 11. 2005.
Centrum pre komunitné divadlo vykonáva komunitnú divadelnú innos& a s "ou súvisiace
umelecké a kultúrne aktivity smerujúce k znevhodnenm skupinám obyvate!stva
a zabezpeuje prezentáciu tejto innosti aj smerom k zahraniiu. Okrem toho zabezpeuje
a koordinuje budovanie centrálnej databázy informácií o komunitnom umení na Slovensku
s dôrazom na divadelné umenie.
Centrum pre komunitné umenie systematicky zhromauje, spracováva, uchováva a
sprístup"uje dokumentané, audiovizuálne materiály o komunitnom umení na území
Slovenska a najmä o Divadle z Pasáe (texty divadelnch hier, scenáre, reijné knihy,
fotografické a propagané materiály, scénografiká, audiovizuálne nahrávky divadelnch
inscenácií, nahrávky dokumentárnych filmov z oblasti divadla a alie materiály).
Centrum pre komunitné divadlo zabezpeuje vzdelávacie a konzultané aktivity pre
znevhodnené skupiny obyvate!stva a v tejto súvislosti organizuje a podie!a sa na realizácii
seminárov, kolokvií, konferencií, prednáok, tvorivch dielní a spolupracuje pri festivaloch
v Slovenskej republike a v zahranií.
V roku 2005 boli v rámci Centra pre komunitné divadlo realizované nasledovné innosti:
Di v a del n é ak tivi ty
• v spolupráci s Divadlom z Pasáe - reprízy predstavení Tarzan (Komorná sála Domu
kultúry SKC Banská Bystrica),
• v spolupráci s Divadlom z Pasáe - reprízy inscenácie Diagnóza: Túba (Komorná
sála Domu kultúry SKC Banská Bystrica, túdio 12 Bratislava)
Vz d elá v aci e a kti vit y
• De" otvorench dverí Divadla z Pasáe – Centrum pre komunitné divadlo predstavilo
svoje vzdelávacie a aktivity a dramaturgick plán na rok 2006 poas d"a otvorench
dverí
• lovek a my (prednáka Kaja Zbo$ila z obianskeho zdruenia lovek v ohrození,
témou prednáky bude problémy imigrantov a azylová politika Slovenskej republiky)
M e dzi n ár o d n é ak tivi ty
• úas& na Workshope P#h!ava - v spolupráci Divadla z Pasáe s Centrom pre kultúru
a umenie Begegnungszentrum v Dreiecku (november 2005)
• nadviazanie medzinárodnej spolupráce s divadlom Strathcona Theatre v Londne
(december 2005) – s divadelnou skupinou, ktorú tvoria !udia s vzdelávacími
&akos&ami. Divadlo pracuje na báze divadelného vzdelávania !udí s mentálnym
postihom.
• Príprava projektu Príbeh v komunite: tvorba databázy komunitnch skupín na celom
Slovensku, nadväzovanie kontaktu medzi tudentmi relevantnch odborov V a
komunitnch skupín v SR, príprava workshopov pod vedením Mii Grijp a Barbary
Kastner, ktor sa bude kona& v roku 2006 v Bratislave
K o n z ult a n é ak tivi ty
• H!adáme nás - Konzultácie so záujemcami o aktivity komunitného centra
D o k u m e nt á cia
• prípravné práce na vytvorení prvej komplexnej databázy komunitnch skupín
v Slovenskej republike,
• prípravné práce – spracovávanie dokumentácie Divadla z Pasáe
• dopracovanie a priebená aktualizácia webovej stránky www.divadlozpasaze.sk
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5 . ROZP OE T ORG ANIZ ÁCIE
Divadeln ústav je príspevková organizácia, ktorá pod!a zákona o útovníctve vedie
útovníctvo v sústave podvojného útovníctva. Základné normy útovníctva upravuje zákon
o útovníctve a na" nadväzujúce postupy útovania. Útovná osnova a postupy útovania
pre rozpotové a príspevkové organizácie a obce sú stanovené opatrením
MF . j. 23 340/2002-92.
Divadelnému ústavu bol v zmysle zákona . 740/2004 Z. z. o tátnom rozpote na rok 2005
schválen rozpis záväznch ukazovate!ov tátneho rozpotu
(list . MK – 1264/2005-700/209):
na ben transfer vo vke .......................19 226 tis. Sk
Program:
Podprogram:

08S
Tvorba a írenie umenia
08S0101 Divadlá a divadelná innos

Úprava rozpisu k 31. 12. 2005
( v tis. Sk )
Ukazovate

Rozpoet Rozpoet
schválen upraven
po RO .13

Bené vdavky celkom
( 600)

Rozpotové Upraven
opatrenie
rozpoet
.14

19 226

24 553

72,6

24 625,6

19 226

21 594

72,6

21 666,6

18 436

20 994

72,6

21 066,6

6 800

7 599

72,6

7 671,6

40

40

40

790

600

600

B. Podprogram 08T0103

1 790

1 790

Podpora kultúrnych aktivít
RO a PO úelovo urené na
kultúrne aktivity
v tom: tovary a sluby ( 630 )

1 790

1 790

1 169

1 169

1 169

1 169

Z toho:
A . Podprogram 08S0101
1. Bené vdavky celkom
z toho:
- mzdy, platy, sluobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania
(610)
- reprezentané (633016)
2. Príspevok nakrytieodpisov

C. Podprogram 08T0104
Podpora kultúrnych aktivít
v zahranií
V tom: tovary a sluby (630)
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Opatrenie . 1
MK – 4287/2005-700/8668
Úelovo urené prostriedky na podprogram 08T0103 podpora kultúrnych aktivít
RO a PO nasledovne:
Nová dráma/ New drama – prezentácia súasnej svetovej
a slovenskej drámy
300 tis. Sk
Publikácia I. Stodola: Súborné dielo
470 tis. Sk
Expozícia: Sprievodné podujatia vstavy Divadlo –
Váe", telo, hlas
620 tis. Sk
Spolupráca s divadelnmi intitúciami európskych krajín
400 tis. Sk
Podprogram 08T0104 – podpora kultúrnych aktivít v zahranií
Prezentácia súasnej slovenskej drámy (Ve!ká Británia, Nemecko,
Holandsko, Rusko)
310 tis. Sk
Celkom 630- tovary a sluby

2 100 tis. Sk

Opatrenie . 2
MK - 4523/2005-700/9645
Úprava záväznch ukazovateov program 08S – Tvorba, írenie, ochrana a prezentácia
kultúrnych hodnôt – Kultúra 2000
Bené vdavky celkom (600)
1 096 tis. Sk
Z toho: mzdy, platy, sluobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania
300 tis. Sk
Opatrenie . 3
MK - 5361/2005-700/12566
Úprava záväznch ukazovateov – podprogram 08T0104 – podpora kultúrnych aktivít
v zahranií
Nová Európa – prezentácia novch lenskch krajín EÚ – panielsko
236 tis. Sk
Opatrenie .4
MK - 6757/2005-700/15821
Úprava záväznch ukazovateov v podprograme 08T0104 – podpora kultúrnych aktivít
v zahranií
Tde" slovenského divadla v echách
500 tis. Sk
Opatrenie .5
MK-6758/2005-700/15823
Úprava na kapitálové vdavky urench na Projekt THEISA v podprograme 08T0105 –
projekt informatizácie kultúry
200 tis. Sk
Opatrenie .6
MK – 8286/2005-700/17054
Úprava záväznch ukazovateov na podprogram 08T0104 – podpora kultúrnych aktivít
v zahranií
Dni slovenskej kultúry v Maarsku
200 tis. Sk
Opatrenie .7
MK – 8538/2005 -700/17573
Úprava záväznch ukazovateov na podprogram 08T0104 – podpora kultúrnych aktivít
v zahranií
Prezentácia slovenskej kultúry v rámci festivalu MittelFest 2005
(Taliansko )
100 tis. Sk
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Opatrenie .8
MK – 9102/2005 -700/19072
Úprava záväznch ukazovateov - Bené vdavky
Z toho: mzdy, platy, sluobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Opatrenie .9
MK – 1124/2005 -700/25288
Úprava záväznch ukazovateov - Bené vdavky
Príspevok na krytie odpisov

297 tis. Sk
220 tis. Sk

+ 190 tis. Sk
- 190 tis. Sk

Opatrenie .10
MK – 11542/2005 -700/26677
Úprava záväznch ukazovateov na podprogram 08T0104 – podpora kultúrnych aktivít
v zahranií
Mesiac eskej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti
20 tis. Sk
Opatrenie .11
MK – 12538/2005 -700/29649
Úprava záväznch ukazovateov - Bené vdavky
Z toho: tovary a sluby

85 tis. Sk
85 tis. Sk

Opatrenie .12
MK – 6757/2005 -700/17635
Úprava záväznch ukazovateov na podprogram 08T0104 – podpora kultúrnych aktivít
v zahranií
Tde" slovenského divadla v echách
- 197 tis. Sk
Opatrenie .13- Centrum pre komunitné divadlo
MK – 12897/2005 -700/30245
Úprava záväznch ukazovateov - Bené vdavky
Z toho: 610 mzdy, platy, sluobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

890 tis. Sk
279 tis. Sk

Opatrenie .14
MK – 13301/2005 -700/31867
Úprava záväznch ukazovateov - Bené vdavky
Z toho: 610 mzdy, platy, sluobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

72,6 tis. Sk
72,6 tis. Sk

K 31. 12. 2005 bol príspevok v celkovej vke 24 625,6 tis. Sk, o predstavovalo 100%
z upraveného rozpotu na rok 2005.
K úpravám rozpotu DÚ v roku 2005 dolo na základe poverení na zabezpeenie realizácie
kultúrnych aktivít z kapitoly zahraninch stykov Ministerstva kultúry SR, alej na základe
dofinancovania – podprogramu 08T0104 a na financovanie kultúrnych aktivít pre RO a PO
– podprogram 08T0103
Rozpísan ben transfer na rok 2005 na innos& organizácie bol vo vke 19 226 tis. Sk.
Plánované vnosy z hlavnej innosti a získanch grantov boli vo vke 720 tis. Sk.
Celkové finanné prostriedky na benú innos& predstavovali 19 946 tis. Sk.
Na základe trnástich rozpotovch opatrení Ministerstva kultúry SR k 31.12.2005 dolo
k zveniu beného transferu na innos& a zárove" nákladov na 24 626 tis. Sk. Na základe
internch úprav rozpotu bol upraven rozpoet o vlastné vnosy vo vke 1 955 tis. Sk.
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Celkov rozpoet po jednotlivch úpravách bol v roku 2005 vo vke 26 581 tis. Sk.
Príloha k poloke 641 - Bené transfery na rovnakej vládnej úrovni k podpoloke 641001
R
i
Ukazovate

schválen
rozpoet 2005

a
d
o
k
b

a
Vnosy z hlavnej innosti príspevkovej
organizácie celkom
Z toho: prevádzkové dotácie
-- transfery na innos& (691)
– trby za predaj vlastnch vrobkov
a sluieb

3

z toho: trby z prenájmu

4

– iné ostatné vnosy (649)
z toho: pouitie prostriedkov fondu
reprodukcie
a rezervného fondu na úhradu nákladov
zo tátnych fondov

5

1
2

Upraven rozpoet
2005

z toho

z toho

z toho
Celkom

Celkom

Celkom

Skutonos k
31.12.2005

3

financované
zo R
4

5

financované
zo R
6

19 226

26 540

24 626

26 581

24 626

19 226

26 540

24 626

24 626

24 626

1

financované
zo R
2

19 946
19 226
520

632

673

200

1 282

1 282

6
7

od inch organizácií z prostriedkov
tátneho rozpotu
– trby z predaja nehmotného
a hmotného investiného majetku (651)
Náklady na hlavnú innos
príspevkovej organizácie

10

19 946

19 226

26 540

24 626

26 538

24 486

v tom: spotrebované nákupy (50)

11

1 411

1 411

1 950

1 950

1 959

1 959

z toho: spotreba materiálu

12

950

950

1 398

1 398

1 398

1 398

z toho: kancelársky potreby

13

650

650

700

700

700

700

pohonné hmoty

14

170

170

220

220

220

220

drobn hmotn majetok

15

300

300

756

756

756

756

spotreba energie
predan tovar

16
17

10

10

10

10

17

17

– sluby (51)

18

6 588

6 588

11 751

10 568

11 774

10 510

z toho: opravy a údrba (511)

19

280

280

680

680

695

695

cestovné (512)

20

300

300

1 282

1 282

1 328

1 328

náklady na reprezentáciu (513)

21

40

40

40

40

40

40

ostatné sluby (518)

22

5 968

5 968

9 118

9 118

9 709

8 447

8
9

z toho: vkony spojov

23

590

590

690

690

600

600

nájomné

24

1 020

1 020

1 235

1 235

1 209

1 209

drobn NIM

25

80

80

50

50

16

16

– osobné náklady (52)

26

10 777

10 057

11 834

11 103

11 834

11 103

z toho mzdové (521)
z toho: na základe dohôd o prácach
vykonávanch mimo pracovného pomeru

27

7 680

7 480

8 712

8 356

8 712

8 356

28

680

680

684

684

684

684

náklady na sociálne poistenie (524+525)

29

2 666

2 146

2 791

2 416

2 791

2 416

sociálne náklady (527+528)

30

431

431

331

331

331

331

z toho: príspevok na stravovanie

31

300

300

296

296

296

296

– dane a poplatky (53)

32

60

60

1

1

1

1

– ostatné náklady (54)

33

320

320

404

404

405

405

– odpisy, predan majetok
a rezervy (55)
z toho: odpisy nehmotného a hmotného
investiného majetku (551)

34

790

790

600

600

567

567

35

790

790

600

600

567

567

zostatková cena predaného nehmotného
a hmotného investiného majetku (552)

36

Hospodársky vsledok (r.1 - r.10)

37

43

47

Odvody spolu

38

z toho: odvod z innosti (z r.37)

39

Odpisy (neuplatnené v nákladoch z dôvodu
pozastavenia a odpisovania)

40

Prehad erpania bench transferov za rok 2005 poda jednotlivch programov
Kód
Poloka
Schválen
Upraven
erpanie *
rozpoet 2005 rozpoet k 31.12. 2005
k 31.12. 2005
programu podprogr.
a
b
c
1
2
3
08S
08S0101
600
19 226 000,00
21 666 600,00
21 633 527,00
08T
08T0103
630
1 790 000,00
1 790 000,00
08T0104
630
1 169 000,00
1 062 408,43
08T0105
700
200 000,00
199 710,00
SPOLU
19 226 000,00
24 825 600,00
24 685 645,43

Náklady na hlavnú innos& organizácie dosiahli k 31.12.2005 vku 26 537 931,89 Sk.
V porovnaní s rokom 2004, kedy náklady inili 22 412 589,51 Sk, ide o nárast o 15,15%.
erpanie rozpotu závisí od charakteru aktivít organizácie za jednotlivé roky. Zvenie
nákladov súvisí najmä s aktivitami, vykonanmi na základe poverenia MK SR (prostriedky
z kapitoly zahraninch aktivít),
na základe rozírenia innosti o agendu Kancelárie
Kultúrneho kontaktného bodu a o komunitnú divadelnú innos&.
5.1. K poloke 50 – spotrebované nákupy
K 31.12.2005 bolo erpanie 1959 tis. Sk, o predstavuje z 7,4% z celkového upraveného
rozpotu.
Najvyie percentuálne erpanie v roku 2005 je v poloke 501 100 – kancelárske potreby vo
vke 432 tis. Sk a v poloke 501 15 – vybavenie priestorov vo vke 487 tis. Sk.
erpanie v poloke 501 15 je najmä z dôvodu rekontrukcie archívnych priestorov a ich
vybavenia novmi archívnymi policami a lístkovnicami, alej z dôvodu nákupov na realizáciu
vstavy Dejiny divadla 20. storoia na Slovensku: Divadlo – Váe", telo, hlas. Vyie
erpanie v tejto poloke súvisí aj s vybavením priestorov pre Kanceláriu kultúrneho bodu
a pre Centrum pre komunitné divadlo – Divadlo z Pasáe, ktoré bolo prilenené k
Divadelnému ústavu k 15. 11. 2005 na základe Rozhodnutia MK SR zo d"a 28. októbra
2005 s úinnos&ou od 1. 11. 2005 k zriaovacej listine Divadelného ústavu.
5.1. 2. K poloke 51 – sluby
V roku 2004 bolo erpanie 9 777 tis. Sk, o predstavovalo 44,36%. z rozpotu organizácie.
V roku 2005 bolo erpanie 11 774 tis. Sk pri ukazovateli 10 510 tis. Sk , o predstavuje
44,36% z celkovch nákladov organizácie.
erpanie v poloke 51 – sluby ovplyvnili najmä tieto aktivity:
• realizácia vstavy Dejiny divadla 20. storoia na Slovensku: Divadlo – Váe", telo,
hlas v Bratislave, reintalácia vstavy v Koiciach a sprievodné podujatia s "ou
spojené,
• realizácia medzinárodnch vstav v Prahe, Budapeti, Záhrebe,
• rozsiahla rekontrukcia archívnych priestorov knininch fondov,
dokumentanch fondov a tudijnch priestorov pre verejnos&,
• ediné projekty (napr.: I. Stodola: Súborné dramatické dielo I., II., Divadlá na
Slovensku (roenka) 2004/2005, publikácie Kultúrneho kontaktného bodu),
• zahraniné aktivity Kultúrneho kontaktného bodu,
• realizácia medzinárodnch seminárov v rámci Kultúry 2000 v Bruseli, Novom
Sade, Budapeti, Istanbule, Luxemburgu,
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•

•
•

kultúrne aktivity v zahranií z poverenia Ministerstva kultúry SR (Tde" slovenského
divadla v echách, projekt Nová Európa v panielsku, Mesiac eskej a slovenskej
kultúrnej vzájomnosti v echách, Dni slovenskej kultúry v Maarsku, Prezentácia
slovenskej kultúry v rámci festivalu MittelFest 2005 v Taliansku),
projekt Prezentácie Slovenskej drámy v zahranií
agenda Kultúrneho kontaktného bodu

alie erpanie v poloke 51 – reprezentané (na rok 2005 schválené prostriedky vo vke
40 tis. Sk), k 31. 12. 2005 erpané 40 tis. Sk. erpanie sa zvilo z dôvodov usporiadania
vernisáe k vstave Dejiny divadla 20. storoia na Slovensku: Divadlo – Váe", telo, hlas
a seminárov so zahraninou úas&ou.
Ostatné erpania sú v súlade s plánovanm rozpotom na rok 2005 a kontraktom na jednotlivé innosti organizácie.
Najväie erpanie je v poloke 511 - opravy a udriavanie, z dôvodu nutnch opráv bolo
vyerpané i 695 tis. Sk z pôvodne plánovanch 450 tis. Sk.
as& nákladov súvisí s opravou a údrbou vpotovej techniky, telekomunikanej techniky,
autodopravy, kancelárskych priestorov.
Najvyie erpanie v roku 2005 v tejto poloke súvisí s rozírením a zabezpeením
archívnych priestorov Divadelného ústavu. Organizácia vykonala rozsiahlu rekontrukciu
tudovne dokumentanch fondov a archívnych a depozitnch priestorov na uloenie
knininch fondov vrátane vzduchtechniky. Rekontrukcia umonila rozírenie skladovch
priestorov (realizácia mobilného regálového systému) a najmä podstatné zlepenie
podmienok pre poskytovanie sluieb verejnosti a pracovnch podmienok zamestnancov.
Rekontrukcia prebiehala poas letnch prázdnin (kninica a dokumentané fondy boli
uzavreté v ase od 4.7.2005 do 30.9.2005) a bola mimoriadne nároná aj z personálneho
a priestorového h!adiska (vypratanie priestorov - cel kninin fond a fond inscenácií).
C e st o v n é n ákl a d y – v rámci schváleného rozpotu organizácia vyerpala na tuzemské
cesty prostriedky vo vke 110 tis. Sk z plánovanch 100 tis. Sk. Tuzemské sluobné cesty
súviseli najmä s návtevami divadiel na území Slovenska a zberom dokumentanch
materiálov a informácií o aktuálnych inscenáciách v divadlách. Zamestnanci organizácie sa
tie zúast"ovali na odbornch i hodnotiacich seminároch a internch prehliadkach divadiel
na Slovensku a vykonávali lektorskú innos& v rámci vstavy Dejiny divadla 20. storoia na
Slovensku: Divadlo – Váe", telo, hlas v Koiciach.
Na zahraniné sluobné cesty sa vyerpalo 1 044 tis. Sk. Najvyie erpanie bolo z dôvodu
realizácie schválench aktivít a poverení financovanch z kapitoly zahraninch stykov MK
SR - podprogram 08T0104 a kapitoly schválench aktivít RO a PO – podprogram 08T0103
Ostatné zahraniné sluobné cesty sa uskutonili najmä z dôvodu realizácie vstav,
divadelnch festivalov, prezentácii slovenskej drámy v zahranin ako aj inch edinch
inností:
• Tde" slovenského divadla v echách (poverenie MK SR)
• prezentácia slovenskej kultúry v rámci festivalu MittelFest 2005 – Taliansko
(poverenie MK SR)
• projekt Nová Európa – panielsko (poverenie MK SR),
• Mesiac eskej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti – eská republika (poverenie
MK SR),
• Dni slovenskej kultúry v Maarskej republike (poverenie MK SR)
• vstavy v eskej republike (Praha, Zlín), Maarskej republiky (Budape&)
• projekt Spolupráca s partnerskmi divadelnmi intitúciami európskych krajín,
• medzinárodné semináre v Bruseli, Novom Sade, Budapeti, Berlíne, Moskve,
Seville, Holandsku, Luxembursku,
• úas& na 31. svetovom kongrese Medzinárodného divadelného intitútu
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•
•

ITI – Monaku, úas& na Valnom zhromadení a stretnutí ENICPA panielsko,
zasadnutie IETM v Belehrade,
úas& na festivale Wiener Festwochen v Rakúsku, úas& na Salzburskom festivale
Európsky ateliér prekladu Orleans, Taliansko (Miláno)
úas& na konferencii Creative Industries Fora v Litve

Tl a, gr afi ck é s pr a c ov a ni e – erpanie vo vke 1 636 tis. Sk súvisí s vydávaním
odbornch publikácii z oblasti divadla a divadelnej vedy, v roku 2005 sme vydali: Ivan
Stodola: Súborné dramatické dielo I.II., katalóg k vroiu tátneho divadla v Koiciach
Divadeln kalendár na rok 2006, roenka Divadlá v sezóne 2004/2005, 2 publikácie Kultúrny
kontaktn bod a to v slovenskej a anglickej mutácii.
k ol e ni a, k u rzy, s emi n ár e – aktuálne prekolenia zamestnancov v zmysle noviel
zákonov (zákon o archívnictve, zákon o tátnej pokladnici, zákon o rozpotovch pravidlách,
jazykové kolenia pre oddelenie Kultúrny kontaktn bod) v celkovej vke 69 tis. Sk.
Prá v n e sl u b y - erpanie vo vke 124 tis. Sk. Ide o sluby pri vyhlasovaní verejného
obstarávania v zmysle zákona (vberové konanie na vstavu Dejiny divadla 20. storoia na
Slovensku, verejné obstarávanie na dodanie vpotovej techniky, obstaranie regálového
systému, dodanie kancelárskych potrieb), právne sluby pre oblas& autorskch práv
a vypracovanie zmlúv pre Centrum pre komunitné divadlo.
A u t or sk é h o n o r áre – erpanie vo vke 964 tis. Sk. Ide najmä o autorské honoráre
súvisiace s edinmi projektmi v zmysle uzatvoreného kontraktu organizácie, ako aj
aktivitami schválenmi rozpotovmi opatreniami na kultúrne aktivity RO a PO, a spojené s
realizáciou vstavy Dejiny divadla 20. storoia na Slovensku a jej sprievodnmi podujatiami.
Pr o p a g áci a re kl a m a - erpanie vo vke 915 tis. Sk. Ide najmä o propagáciu vstavy
Dejiny divadla 20. storoia na Slovensku: Divadlo – Váe", telo, hlas a jej sprievodnch
podujatí (vlepová sluba, spoty do TV a rozhlasu), propagáciu projektu Nová Dráma/ New
Drama, projektov túdia 12, kninch projektov organizácie a projektov KKB.
N áj o m n é – erpanie v celkovej vke 1 386 tis. Sk. Ide o nájomné kancelárii, skladovch
priestorov, archívnych priestorov, garáe. DÚ sídli v prenajatch priestoroch Správy
kultúrnych zariadení MK SR, nemá v správe iadnu nehnute!nos&.
A u di o vi z u ál n e sl u b y a f ot o sl u b y – erpanie vo vke 127 tis. Sk. erpanie súvisí
s realizáciou záznamov divadelnch predstavení a projektov a vyhotovením fotografií
z divadelnch inscenácií na dokumentané úely organizácie.
S p oj o va ci e a p oít a  ov é sie te - erpanie vo vke 391 tis. Sk v zmysle schváleného
projektu informatizácie Divadelného ústavu (zákon . 261/1995 Z.z. o tátnom informanom
systéme). Ide o náklady na údrbu a servis vpotovej techniky a poítaovej siete,
prevádzku internetového pripojenia a internetovej stránky DÚ (rozírenie - Kultúrny kontaktn
bod).
Os t at n é sl u b y - erpanie vo vke 1 710 tis. Sk, v tom náklady na telefóny, prepravné
sluby, remeselnícke sluby, upratovanie, s&ahovacie sluby, renovácia tonerov a ostatné
sluby (najmä vroba a intaláciu vstavnch prvkov).
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5.1.3 K poloke 52 – osobné náklady
K 31.12. 2005 na poloke 52 erpané 11 834 tis. Sk z celkového upraveného rozpotu
11 103 tis. Sk. Z toho 658 tis. Sk sa vyerpalo na ostatné osobné náklady pracovníkov
pracujúcich na základe uzatvorench dohôd o vykonaní práce a dohôd o brigádnickej práci
tudentov (nap"anie informanch systémov v programe WIN/SIS, dop"anie
dokumentanch a archívnych fondov, jazykové korektúry, lektorovanie, odborné
konzultané innosti, predaj publikácii), ktoré boli spojené najmä s realizáciou schválench
aktivít podprogramov 08T0103 a 08T0104.
Zvenie mzdovch prostriedkov nastalo najmä prilenením Kultúrneho kontaktného bodu
k 1. 1. 2005 a Centra pre komunitné divadlo k Divadelnému ústavu k 15. 11. 2005.
Záväzn ukazovate! na mzdy k 31.12.2005 bol vo vke 7 671,6 tis. Sk. Skutoné náklady
vo vke 8 028 tis. Sk sú vyie o 356 tis. Sk.
Ostatné náklady sú najmä náklady na sociálne poistenie a zdravotné poistenie
zamestnancov vo vke 2 791 tis. Sk a náklady na stravné vo vke 296 tis. Sk.
Rozdiel medzi skutonmi nákladmi a erpaním z beného transferu je 375 tis. Sk, ktoré
organizácia z asti uplat"uje z prostriedkov získanch z grantu Európskej únie a z asti
z vlastnch vnosov.
5.1.4 K poloke 54 – ostatné náklady
V roku 2005 bolo erpanie 405 tis. Sk. Prostriedky boli erpané na poistenie motorovch
vozidiel, lenskch poplatkov do zahraniia, komisionálny predaj publikácií a vyrovnanie
kurzovch rozdielov.
5.1.5 K poloke 551 – odpisy, predan majetok a rezervy
V roku 2005 bol v tejto poloke schválen rozpoet vo vke 790 tis. Sk.
V priebehu roka sme poiadali o zníenie záväzného ukazovate!a zo 790 tis. na 600 tis. Sk.
Rozdiel vo vke 190 tis. sme presunuli na poloku 630 – tovary a sluby.
K 31.12.2005 bolo erpanie 567 tis. Sk.
Zníené erpanie nastalo najmä z dôvodu nákupov vpotovej techniky v 2. polovici roka
2005 (dôvodom bola realizácia verejného obstarávania na nákup vpotovej techniky, ktorá
sa realizovala v súvislosti s prilenením Centrum pre komunitné divadlo).
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Celkové náklady na innos DÚ v roku 2005 v porovnaní s rokom 2004.
NÁZOV ÚTU
SKUTONOS% ROK
SKUTONOS%
ÚET
2004

1,25
1,31

501
501

Spotreba materiálu
Spotreba PHM

511

Opravy a udrovanie

493

695

1,40

512

Cestovné náklady

380

1 328

3,49

513

Reprezentané

38

40

1,05

518

Ostatné sluby

8 871

9 709

1,09

521

Mzdové náklady

7 256

8 712

1,20

524

Zák. soc. poistenie

2 286

2 791

1,22

363

331

0,91

527+528 Zák. soc. náklady

1 384
166

INDEX 2/1

ROK
2005
1 742
218

538

Ost. dane a popl.

5

1

0,2

545

Kurzové straty

6

59

9,83

549

Ostatné náklady

677

345

0,50

551

Odpisy N a HIM

494

567

1,14

Náklady spolu:

22413

26538

1,18

5.1.6 Analza nákladov na prevádzku budov.
Vka a truktúra nákladov na prevádzku budov zah#"a prenájom priestorov v budove na
Jakubovom nám.12, skladovch priestorov na Pionierskej ul. a garáe na Haburskej ul.
V nákladoch budovy na Jakubovom nám.12 okrem nájmu v celkovej vke 1 396 tis. Sk
rone sú aj sluby spojené s udriavaním priestorov (umvanie okien, tepovania kobercov,
s&ahovanie nábytku....).
V rámci budovy odpisujeme poítaovú a telefónnu kabelá.
5.1.7 Hodnotenie dosiahnutch vdavkov v zmysle rozpotovej klasifikácie
Program 08S0101 – Ben transfer organizácie zdroj 111 - tátne
Schválen rozpoet k 1.1.2005 – 19 226 tis. Sk
Upravené k 31.12.2005 – 21 666,6 tis. Sk
erpané k 31.12. 2005 – 21 666,6 tis. Sk
Program 08S0101 – Ben transfer organizácie zdroj 45 - vlastné
Schválen rozpoet k 1.1.2005 – 720 tis. Sk
Upraven rozpoet k 31.12.2005 – 2 668 tis. Sk
erpané k 31.12.2005 – 2 668 tis. Sk
Program 08S0101 – Ben transfer organizácie zdroj 35 – prostriedky EÚ
Schválen rozpoet k 1.1.2005 – 1069 tis. Sk
Upraven rozpoet k 31.12.2005 – 887 tis. Sk
erpanie k 31.12.2005 – 887 tis. Sk
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Kategória 610 – mzdy, platy, sluobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
erpanie zdroj 111 – 7 671,6 tis. Sk
erpanie zdroj 35 – 150 tis. Sk
erpanie zdroj 45 – 524 tis. Sk
Celkom erpanie 8 345,6 tis. Sk
V porovnaní s nákladovou polokou v útovnej skupine 52 je plnenie v zmysle záväzného
ukazovate!a. Rozdiel vo vke 318 tis. Sk je úhrada miezd za 12/04 v januári roku 2005 zo
zdroja 45 – vlastné.
Kategória 620 – poistné a príspevok
erpanie zdroj 111 - 2 327 tis. Sk.
erpanie zdroj 35 - 50 tis. Sk
erpanie zdroj 45 - 426 tis. Sk.
Celkom 2 804 tis. Sk
Rozdiel vo vke 12 tis. Sk medzi nákladovou polokou je z dôvodu úhrady asti odvodov za
rok 2004 v januári roku 2005.
Kategória 630 – tovary a sluby
erpanie v zmysle rozpotovej klasifikácie zdroj 111 vo vke 11 066 tis. Sk.
erpanie zdroj 35 - 687 tis. Sk
erpanie zdroj 45 - 1 713 tis. Sk.
Celkom erpanie 13 466 tis. Sk
erpanie v roku 2005 je v zmysle uzatvoreného kontraktu na rok 2005.
Kategória 640 – bené transfery
erpanie zdroj 111 - 35 tis. Sk.
erpanie zdroj 35 - 0 tis. Sk
erpanie zdroj 45 - 35 tis. Sk.
Celkom 70 tis. Sk
Úhrada v zmysle schválench lenskch poplatkov neziskovm právnickm osobám, ktorch
je Divadeln ústav lenom.
Kapitálov transfer 700 - zdroj 41
erpanie k 31.12.2005 vo vke 1 228 tis. Sk
V priebehu roka sa v zmysle schválench iadostí o monos& erpania z fondu reprodukcie
erpali prostriedky na nákupy (nákup vpotovej techniky, softvéru a akvizície),
na rekontrukciu archívnych priestorov knininch fondov Divadelného ústavu a realizáciu
posuvného regálového systému v celkovej vke 1 228 tis. Sk.
5.2. Kapitálov transfer podprogram 08T0105
V roku 2005 mal Divadeln ústav schválen kapitálov transfer v podprograme 08T0105 na
realizáciu informaného projektu THEISA vo vke 200 tis. Sk. Nákup bol realizovan
v druhom polroku 2005. K 31.12.2005 sa vyerpal vo vke 199 710,- Sk rozdiel vo vke
290,- Sk bude zaslan na úet Ministerstva kultúry SR.
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Hodnotenie dosiahnutch vlastnch vnosov v roku 2005.
DRUH PRÍJMOV

ROZPOET
PÔVODN

ROZPOET
UPRAVEN

SKUTONOS%
K 31.12.2005
632

SKUTONOS%
K 31.12.2004
504
118
189
7
182

Trby za vlastné
vrobky a sluby
V tom: Trby za sluby
Ostatné vnosy:
V tom: úroky
iné ostatné
vnosy
Iné - zmena stavu

520

632

114
200
0
200

114
1 282
0
1 282

114
1 323
0
1 282

0

0

41

Trby a vnosy celkom

720

1 914

1 955

693

innos organizácie je financovaná najmä zo tátneho rozpotu.
Celkové príjmy v zmysle rozpotovej klasifikácie boli vo vke 28 313 tis. Sk a vnosy
vo vke 26 581 tis. Sk. Rozdiel medzi vnosmi a príjmami je 1732 tis. Sk.
Trby za vlastné vrobky predstavujú trby za vyfakturované, resp. zaplatené publikácie.
Trby za sluby predstavujú trby za sluby poskytované Oddelením divadelnej
dokumentácie a informatiky (vstriková sluba, sluby kninice, sluby dokumentácie) a
trby túdia 12.
V porovnaním s rokom 2004 stúpli v roku 2005 vnosy za vlastné vrobky a sluby o 25,4%
Dôvodom vyích trieb je skvalitnenie sluieb poskytovanch verejnosti – zvenie trieb za
poskytované sluby a najmä vyie trby z predaja úspench edinch titulov z oblasti
histórie a teórie divadla, ktoré vydal Divadeln ústav v poslednom období.
Iné ostatné vnosy sú z grantov uzatvorench na základe zmlúv s nadáciami a zahraninmi
intitúciami, s ktormi spolupracuje Divadeln ústav na niektorch edinch a vstavnch
projektoch (Francúzsky intitút 21 tis. Sk, Ve!vyslanectvo USA 7 tis. Sk, Goethe Institut
144 tis. Sk, Prvá stavebná spolonos& 100 tis. Sk, Mestská as& Staré mesto, Bratislava
5 tis. Sk, VMU 100 tis. Sk, Kultúrny kontaktn bod 887 tis. Sk) a 25 tis. Sk je z dobropisov
za rok 2004.
Rozdiel medzi vnosmi a príjmami v zmysle rozpotovej klasifikácie v roku 2005 vznikol
najmä:
• na základe uzatvorench zmlúv s nadáciami, tátnym divadlo Koice a zahraninmi
intitúciami, s ktormi spolupracujeme na niektorch edinch, vstavnch
a vzdelávacích projektoch. Príjmy od intitúcií inili v roku 2005 443 tis. Sk,
• z príjmov za stravné 152 tis. Sk,
• z náhrad poistného plnenia 11 tis Sk,
• iné ako zostatok na benom úte k 1.1.2005 vo vke 843 tis. Sk.,
• z dobropisov vo vke 25 tis. Sk
• z vrátench platieb 258 tis. Sk
Rozdiel vznikol najmä z dôvodu spôsobu zaútovania napr. za stravné, mylné platby,
dobropisy.
5.3. Prehad o poskytnutch finannch prostriedkoch úelovo viazanch na
schválené kultúrne aktivity v roku 2005.
Program 08T 0103 – podpora kultúrnych aktivít RO a PO zdroj 111 - tátne
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Nová dráma/ New drama – prezentácia súasnej svetovej
a slovenskej drámy
Publikácia I. Stodola: Súborné dielo
Expozícia: Sprievodné podujatia vstavy Divadlo –
Váe", telo, hlas
Spolupráca s divadelnmi intitúciami európskych krajín
Celkom schválené 630 – tovary a sluby
Celkom vyerpané 630 – tovary a sluby

300 tis. Sk
470 tis. Sk
620 tis. Sk
400 tis. Sk
1 790 tis. Sk
1 790 tis. Sk

Podprogram 08T0104 – podpora kultúrnych aktivít v zahranií zdroj 111
Prezentácia súasnej slovenskej drámy (Ve!ká Británia, Nemecko,
Holandsko, Rusko)
310 tis. Sk
Nová Európa – prezentácia novch lenskch krajín
EÚ – panielsko (z poverenia MK SR)
236 tis. Sk
Tde" slovenského divadla v echách (z poverenia MK SR)
500 tis. Sk
Dni slovenskej kultúry v Maarsku (z poverenia MK SR)
200 tis. Sk
Prezentácia slovenskej kultúry v rámci festivalu MittelFest 2005 Taliansko (z poverenia MK SR)
100 tis. Sk
Mesiac eskej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti (z poverenia MK SR)
20 tis. Sk
Tde" slovenského divadla v echách (z poverenia MK SR)
- 197 tis. Sk
Celkom schválené 630- tovary a sluby
1 169 tis. Sk
Celkom vyerpané 630 – tovary a sluby
1 056 tis. Sk
Nedoerpané projekty - Tde" slovenského divadla v echách vo vke 58 tis. Sk a projekt
Prezentácia súasnej drámy vo vke 55 tis. Sk

PROJE KT „ NOV Á D RÁM A/ NEW DRAMA
Schválené finanné prostriedky
rozpotová klasifikácia 630
Skutoné erpanie
Rozdiel

300 000,- Sk
300 000,- Sk
0,- Sk

V rámci projektu Nová dráma/New Drama sa v máji 2005 konal I. roník prehliadky
inscenácií súasnej slovenskej a svetovej drámy Nová dráma/New Drama vrátane
sprievodnch podujatí. Poas festivalu Divadelná Nitra 2005 v rámci projektu Nová dráma
sa konalo otvorené festivalové fórum scénickch ítaní súasnch hier a prednáok,
v októbri 2005 sa v túdiu 12 konala prednáka o súasnej eskej dráme.
P U B L I K Á C I A I. S T O D O L A : S Ú B O R N É D R A M A T I C K É D I E L O
Schválené finanné prostriedky
- rozpotová klasifikácia 630
Skutoné erpanie
Rozdiel
Súborné dramatické dielo Ivana
kompletnú tvorbu slovenského
javiskách slovenskch divadiel.
viaceré zo Stodolovch hier neboli

470 000,- Sk
470 000,- Sk
0,- Sk

Stodolu I. a II. na 2500 stranách mapuje po prvkrát
dramatika, ktorého hry sú najastejie uvádzané na
Súborné dielo je jedinenm vydavate!skm poinom,
doteraz publikované.
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EXPOZ ÍC IA : SP RIE VODN É P ODUJAT IA VS TA VY
D E J I N Y D I V A D L A 2 0. S T O R O  I A N A S L O V E N S K U :
DIVA DLO – VÁE , TELO, HLA S
Schválené finanné prostriedky
- rozpotová klasifikácia 630
Skutoné erpanie
Rozdiel

620 000,- Sk
620 000,- Sk
0,- Sk

Poas trvania vstavy Dejiny divadla 20. storoia na Slovensku: Divadlo – Váe", telo, hlas
sa pravidelne konali sprievodné podujatia (4 krát do td"a) k vstave: Utorkové divadelné
hodiny (prednáky divadelnch odborníkov a umelcov), Tvoriv tvrtok (program pre deti
materskch kôl a deti 1. stup"a Z), Sobotná divadelná káva (stretnutia s divadelníkmi),
Detská nede!a (podujatie pre deti a rodiov).
SPOL UPRÁC A S DIV ADELN M I INT ITÚC IA MI EURÓPS KYCH KR AJÍN
Schválené finanné prostriedky
400 000,- Sk
- rozpotová klasifikácia 630
Skutoné erpanie
400 000,- Sk
Rozdiel
0,- Sk
V rámci projektu Divadeln ústav organizoval najmä stretnutia a rokovania so zástupcami
stredoeurópskych divadelnch ústavov a múzeí, organizátormi festivalov a divadelnmi
intitúciami pri príprave spolonch projektov (napr. Európska diel"a prekladu), prijatie
delegácií Foundazione Ducci z Toskánska, Eriky Fischer-Lichte z Freie Universitat – Berlín,
úas& na edinej rade Labeleuropa EDP v Miláne a pod.
PREZE NTÁC IA SÚ ASNEJ SLO VENSK EJ D RÁM Y V ZAH RAN I Í
Schválené finanné prostriedky
310 000,00- Sk
- rozpotová klasifikácia 630
Skutoné erpanie
263 389,33 Sk
Rozdiel
46 610,67 Sk
V rámci projektu Divadeln ústav zabezpeoval úas& na medzinárodnch festivaloch a inch
podujatiach v zahranií, súvisiacich s prezentáciou súasnej slovenskej drámy a dramatikov
(divadeln festival Zlatá maska v Moskve, festival Theatertreffen v Berlíne, rokovanie so
zástupcami SI Berlín a Volksbuehne Berlín; úas& na mítingu IETM v Belehrade, prezentácia
na Maastricht Summer University, Amsterdam, prezentácia dramatikov v rámci edinej rady
projektu Európska diel"a prekladu v Miláne, prezentácia na medzinárodnej konferencii
Cultural Industry v Litve, prezentácia na medzinárodnom festivale Ex Ponto v ub!ane,
prezentácia na festivale Divadlo bez hraníc, Magnitogorsk, Festival Sterijino Pozorje, Novi
Sad, Konferencia eská a slovenská slavistika, Brno, esko;)
NOVÁ E URÓP A – PREZ ENTÁC IA NO VCH LE NSKCH KR AJÍN E Ú – P AN IELSK O
(Z P OVERE NIA MK S R)
Schválené finanné prostriedky
236 000,- Sk
- rozpotová klasifikácia 630
Skutoné erpanie
234 929,- Sk
Rozdiel
1 071,- Sk
Divadeln ústav v zmysle poverenia MK SR, íslo MK- 4996/2005-800/11815 a následnou
úpravou rozpotu v podprograme 08T0104 – podpora kultúrnych aktivít v zahranií na
základe zmluvy o spolupráci so Slovenskm divadlom tanca spolupracovali na predmetnom
projekte.
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V súvislosti s predstavovaním kultúry novch lenskch tátov EÚ v rámci projektu
„Budujeme Európu – budujeme krajinu“ zastupovalo Slovenskú republiku v máji 2005
v Madride Slovenské Divadlo Tanca s predstavením Bolero – príbeh matky v réii
a choreografii Jána urovíka. V rámci projektu (vber realizovala pozvajúca strana) sa
predstavili panielskemu publiku súbory z Cypru, Estónska, Po!ska, eskej republiky.
T DE SLOV ENSKÉ HO DI VADLA V ECHÁ CH (Z POV EREN IA MK S R)
Schválené finanné prostriedky
500 000,00.- Sk
- rozpotová klasifikácia 630
Úprava rozpotu
197 000,00.- Sk
Skutoné erpanie
244 426,10.- Sk
Rozdiel
58 573,90.- Sk
V zmysle poverenia MK SR, íslo MK – 4480/2005-800/14474 MK SR a následnou úpravou
rozpotu v rámci podprogramu 08T0104 – podpora kultúrnych aktivít v zahranií, sme na
základe uzatvorench zmlúv o spolupráci s jednotlivmi divadlami hradili náklady s projektom
prezentácie slovenského divadla
v eskej republike: Tde" slovenského divadla
v echách. Projektu sa zúastnili: Divadlo Astorka Korzo 90, Slovenské komorné
divadlo Martin, Divadlo Andreja Bagara Nitra, Divadlo Aréna, Radoinské naivné divadlo
Bratislava, túdio L+S.
Podujatie sa uskutonilo vo februári 2005, poverenie z MK SR organizácia dostala v máji
2005.
P R O J E K T T H EI S A
Schválené finanné prostriedky
- rozpotová klasifikácia 700
Skutoné erpanie
Rozdiel

200 000,- Sk
199 710,- Sk
290,- Sk

Na základe súhlasu Ministerstva kultúry SR s úpravou rozpotu . 5/KV bol upraven
rozpoet v rámci podprogramu 08T0105 – projekt informatizácie kultúry na Projekt THEISA.
Nákup servera a softvéru v celkovej vke 199 710,- Sk sa uskutonil v 2. polovici 2005.
Zabezpeenie vpotovej techniky a softvéru skvalitní podmienky na realizáciu
informatizácie fondov a zbierok a nap"anie databáz Divadelného ústavu.
DNI SLOV ENSKEJ K ULTÚRY V MAAR SKU (Z POVERE NIA MK S R)
Schválené finanné prostriedky
200 000,- Sk
- rozpotová klasifikácia 630
Skutoné erpanie
200 000,- Sk
Rozdiel
0,- Sk
Na základe poverenia MK SR, íslo MK – 6583/2005-800/15565 bol úpravou rozpotu . 6
naven rozpoet na podprogram 08T0104 – podpora kultúrnych aktivít v zahranií. Na
základe uzatvorench zmlúv o spolupráci s úastníkmi projektu Divadeln ústav
spolupracoval na prezentácii slovenskej divadelnej kultúry v Maarsku. Projektu sa zúastnili
túdio tanca Banská Bystrica, Divadlo Alexandra Duchnovia Preov a Divadlo Astorka
Korzo 90.
P R E Z E N T Á C I A S L O V E N S K E J K U L T Ú R Y V R Á M C I F E S T I V A L U M I T T E L F E S T 2 00 5 TA LIA NSKO (Z P OVERE NIA MK S R)
Schválené finanné prostriedky
100 000,- Sk
- rozpotová klasifikácia 630
Skutoné erpanie
99 664,- Sk
Rozdiel
336,- Sk
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Na základe poverenia MK SR, íslo MK – 4480/05-800-17470 bol úpravou rozpotu . 7
naven rozpoet na podprogram 08T0104 – podpora kultúrnych aktivít v zahranií. Na
základe vberu pozvajúcej strany bol na taliansky divadeln festival Mittelfest vybran
súbor DAJV obianskeho zdruenia By& v pohybe /B in Motion/. Vystúpenie sa uskutonilo
v d"och vo Florencii. Súbor vystúpil s tanenm predstavením „Stroke“.
M E S I A C  E S K E J A S L O V E N S K E J K U L T Ú R N E J V Z Á J O M N O S T I ( Z P O V E R E N I A M K S R)
Schválené finanné prostriedky
20 000,- Sk
- rozpotová klasifikácia 630
Skutoné erpanie
20 000,- Sk
Rozdiel
0,- Sk
Na základe rozpotového opatrenia .10 sa v spolupráci s divadlom Astorka Korzo,
Slovenskm intitútom v Prahe uskutonil spomienkov veer na Rudolfa Svobodu.
Spomienkov veer bol spojen s vernisáou vstavy venovanej jeho tvorbe. Vstava sa
konala v priestoroch Slovenského intitútu v Prahe.
Prehad o poskytnutch finannch prostriedkoch úelovo viazanch na schválené kultúrne
aktivity za rok 2005

Projekt na kultúrnu aktivitu
( názov )

a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

b
Publikácia I. Stodola: "Súborné
dramatické dielo"
Nová Dráma
"Spolupráca s divadelnmi
intitúciami európskych krajín"
"Sprievodné podujatia vstavy
Divadlo-Váe", telo, hlas"
"Prezentácia súasnej slovenskej
drámy"
"Nová Európa"
Tde" slovenského divadla v
echách
Projekt Theisa
Dni slovenskej kultúry v Maarsku
Stretnutie s európskou kultúrou v
Toskánsku
Mesiac eskej a slovenskej kultúrnej
vzájomnosti
Spolu:

Rozdiel
(+/-)
(1-2)

Objem
Objem
Druh poskytnutch vyútovanch
finannch
skratky finannch
pod!a prostriedkov prostriedkov
(v Sk)
(v tis. Sk)
x/
c
1
2

(v Sk)
3

BT
BT

470 000,00
300 000,00

470 000,00
300 000,00

0,00
0,00

BT

400 000,00

400 000,00

0,00

BT

620 000,00

620 000,00

0,00

ZS
ZS

310 000,00
236 000,00

263 389,33
234 929,00

46 610,67
1 071,00

ZS
KT
ZS

303 000,00
200 000,00
200 000,00

244 426,10
199 710,00
200 000,00

58 573,90
290,00
0,00

ZS

100 000,00

99 664,00

336,00

ZS

20 000,00
3 159 000,00

20 000,00
3 052 118,43

0,00
106 881,57

x/ BT - Projekty na kultúrne aktivity - uznesenie vlády SR ( ben transfer )
KT - Projekty na kultúrne aktivity - uznesenie vlády SR ( kapitálov transfer )
ZS - zahraniné styky
EÚ - prostriedky prijaté z EÚ (uvies& vo vysvetlivke z akého predvstupového fondu)
PP - prostriedky získané z privatizácie
PR - prostriedky v rámci programového rozpotovania
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5.4. Vyhodnotenie programov
V zmysle metodického pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky na usmernenie
programového rozpotovania, je organizácia na rok 2005 zaradená v cie!och programu 08S
Tvorba, írenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt podprogramov a prvkov v asti
08S 0101 Divadlá a divadelná innos&.
V priebehu roka bol program doplnen o podprogramy 08T 0103 kultúrne aktivity RO
a PO, 08T0104 kultúrne aktivity v zahranií.
V programe 08S 0101 k 31.12.2005 schválen rozpoet v celkovej vke 21 666,6 tis. Sk.
erpanie k 31.12.2005 je 21 633 tis. Sk.
V podprograme 08T0103 kultúrne aktivity RO a PO upraven o naplánované aktivity
v celkovej vke 1 790 tis. Sk, erpanie k 31.12.2005 bolo vo vke 1 790 tis. Sk.
V podprograme 08T0104 kultúrne aktivity v zahranií úpravou rozpotu o 1 139 tis. Sk erpanie k 31.12.2005 je 1 056 tis. Sk.
5.6. Hospodársky vsledok
Hospodárenie organizácie bolo v roku 2005 tak ako v predchádzajúcich rokoch pozitívne.
Organizácia vykazovala vyrovnané erpanie rozpotu v súlade s plánom inností,
kontraktami a úelovmi dotáciami. Hospodársky vsledok k 31.12.2005 je 43 tis. Sk.
5.7. Podnikateskú innos nevykonávame.
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6.

PERSO NÁLNE O TÁZKY

V roku 2005 Divadeln ústav v zmysle zriaovacej listiny zo d"a 28. decembra 2004
s úinnos&ou od 1. 1. 2005 rozíril svoju innos& o agendu Kultúrneho kontaktného bodu
(delimitácia Kancelárie KKB z Ministerstva kultúry SR na Divadeln ústav od 1. 1. 2005)
a od 15. 11. 2005 (Rozhodnutie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o doplnení
zriaovacej listiny Divadelného ústavu zo d"a 28. októbra 2005 a s úinnos&ou
od 1. novembra 2005) o innos& centra pre komunitné divadlo. Nové innosti organizácia
zabezpeila navením stavu zamestnancov.
Priemern prepoítan evidenn stav zamestnancov k 1. 1. 2005 bol 34,85 zamestnancov)
a k 31. 12. 2005 bol 46,55 (nárast súvisel najmä s rozírením organizácie o innos&
Kancelárie kultúrneho kontaktného a Centra pre komunitné divadlo).
K 31. 12. 2005 bol evidenn poet zamestnancov vo fyzickch osobách
50 zamestnancov, z toho 10 so skrátenm pracovnm asom.
V organizácií k 31. 12. 2005 bolo 32 zamestnancov s vysokokolskm vzdelaním,
3 zamestnanci s bakalárskym vzdelaním, 13 zamestnancov s ÚSO a 2 zamestnanci so
základnm vzdelaním. Najnií podiel zamestnancov s vysokokolskm vzdelaním druhého
stup"a je v oddelení Centrum pre komunitné divadlo, 4 zamestnanci z 10 zamestnancov.
Divadeln ústav uplat"uje 2-stup"ov systém riadenia. innos& DÚ zabezpeujú oddelenia v
súlade s organizanou truktúrou. Prepoítan evidenn stav zamestnancov k 31. 12. 2005
bol na jednotlivch oddeleniach nasledovn:
Oddelenie divadelnej dokumentácie a informatiky
14,15
Oddelenie vskumu a edinej innosti
6,8
Oddelenie vonkajích vz&ahov
4,0
Kultúrny kontaktn bod
3,0
Centrum pre komunitné divadlo
9,6
Oddelenie riadite!ky
4,0
Ekonomické oddelenie
5,0
Divadeln ústav spolupracuje s Vysokou kolou múzickch umení v Bratislave a v rámci
spolupráce organizácia vytvorila podmienky pre vykonávanie odbornej praxe pre tudentov.
V roku 2005 bolo v DÚ na praxi 5 tudentov Katedry divadelnej vedy aBF VMU.
V rámci podpory rozvoja !udskch zdrojov sa 8 pracovníkov organizácie zúastnilo kolení
v oblasti riadenia, da"ovej a sociálnej oblasti, personálnej práce a noviel zákonov.
Priemerná mesaná mzda bola v roku 2005 18 486 Sk.
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7 . CIE LE A PRE H AD ICH P LNE NI A
Hlavné ciele organizácie sú stanovené v súlade s poslaním Divadelného ústavu ako jedinej
pecializovanej intitúcie divadelnej kultúry v Slovenskej republike. Cie!ové úlohy sú konkretizované v jednotlivch oblastiach innosti. Vsledky a plnenie úloh za rok 2005 sú zosumarizované v asti 4.4. innosti/produkty organizácie a ich náklady.
Zásadná úprava innosti organizácie v roku 2005 nastala rozírením organizácie o Kanceláriu
Kultúrneho kontaktného bodu k 1. 1. 2005 (prechod kancelárie KKB z MK SR) a rozírením
o innos& komunitného divadla pre znevhodnené skupiny obyvate!stva od 15. 11. 2005.
O d d el e ni e di va d el n ej d o k u me n t áci e a i n f or ma tik y v r ok u 2 00 5
• priebené poítaové spracovanie knininch fondov systéme Win/ISIS,
• inventarizácia asti fondov a zbierok
• ukonenie digitalizácie fondu fonotéky a pokraovanie v digitalizácii fondu videotéky,
• priebené spracovanie bibliografie v systéme WIN/ISIS, a jej uívanie,
• priebené dop"anie informaného systému THEISA,
• dop"anie dokumentanch fondov, archívnych fondov a zbierok, knininch,
audiovizuálnych a multimediálnych fondov a zbierok galerijnej a muzeálnej hodnoty
(dop"anie z divadiel, akviziné nákupy, dary),
• skvalitnenie sluieb verejnosti (knininé sluby, sluby videotéky a fonotéky, sluby
bibliografie, vstriková sluba, sprístup"ovanie dokumentanch a archívnych fondov,
konzultané innosti),
• priebené spracovanie tematickch hesiel na základe vypracovanej metodiky
• realizácia jedinenej vstavy venovanej dejinám divadla 20. storoia na Slovensku –
Divadlo – Váe", telo, hlas (odborné spracovanie dejín divadla 20. storoia v rámci
vchodného Slovenska, doplnenie historickch exponátov z vchodoslovenského divadla,
priebené odborné sprievody, lektorovanie, prednáky v rámci expozícií v Bratislave
a v Koiciach)
O d d el e ni e v s k u m u a e di  nej i n n o sti v r ok u 2 00 5
• vydávanie odbornej teatrologickej literatúry v rámci edícií Slovenské divadlo, Slovenská
dráma, Svetové divadlo, Svetová dráma, Nová dráma/New Drama
• ediná spolupráca pri príprave a realizácii vstavy Divadlo – váe", telo, hlas
• priebená distribúcia kninch publikácií,
• priebená prezentácia kninch projektov,
• odborná príprava a prezentácia odbornch seminárov, workshopov,
• priebené budovanie programovej truktúry túdia 12 (kniné prezentácie, odborné
semináre, kolokviá, scénické ítania a prezentácie súasnej svetovej a slovenskej drámy),
• podpora slovenskej drámy prostredníctvom sú&ae Dráma a Artúr
• prezentácia súasnej svetovej drámy formou projektu Nová dráma/New drama.
• priebené informácie o divadle doma a v zahranií - www.theatre.sk
O d d el e ni e v o n kaj íc h vz a h o v v r ok u 2 00 5
• odborná príprava a realizácia sprievodnch podujatí v rámci vstavy Divadlo – Váe",
telo, hlas
• odborná príprava a realizácia podujatí v rámci projektu Nová dráma /New drama najmä
v súvislosti s programom 1. roníkom prehliadky Nová dráma/New drama
• spolupráca s divadlami a divadelnmi intitúciami na Slovensku,
• spolupráca na európskom projekte Európska diel"a prekladu (Divadeln ústav je
spoluorganizátorom projektu, ktor získal viacronú podporu z európskeho kultúrneho
fondu Culture 2000)
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propagácia slovenského divadelného umenia v zahranií, (zabezpeenie prezentácií
slovenského divadla a kultúry v echách, Maarsku, panielsku, Taliansku...)
spolupráca s partnerskmi nevládnymi organizáciami ENICPA, ITI, SIBMAS
spracovanie tatistickch vkazov za rok 2004,
priebené práce na internetovej stránke intitúcie a príprava podkladov pre internetovú
stránku MK SR,
organizané zabezpeenie vstav doma a v zahranií,
spracovanie podkladov pre akreditáciu,
priebená spolupráca s partnerskmi intitúciami v zahranií, najmä intitúciami krajín V4,
spolupráca s MK SR a alími orgánmi verejnej správy,
spolupráca s médiami, najmä v súvislosti s vstavou Dejiny divadla 20. stor. na Slovensku
analytická innos& vykonáva pre MK SR a alie orgány tátnej a verejnej správy
pravidelné monitorovanie návtevnosti podujatí organizovanch Divadelnm ústavom

C e ntr u m p re k o m u ni t né di v a dl o v r o k u 2005
(súas& Divadelného ústavu od 15. 11. 2005)
• divadelné aktivity - v spolupráci s Divadlo v Pasái reprízy divadelnch predstavení
• vzdelávacie aktivity smerom k znevhodnenm skupinám obyvate!stva
• medzinárodné aktivity - nadviazanie spolupráce s viacermi zahraninmi organizáciami,
ktorch aktivity úzko súvisia s komunitnm divadlo a prácou so znevhodnenmi skupinami
obyvate!stva
• konzultané aktivity – konzultácie so záujemcami o aktivity komunitného centra
• dokumentaná innos& - prípravné práce na vytvorení prvej komplexnej databázy
komunitnch skupín v Slovenskej republike, tvorba databázy komunitnch skupín na celom
Slovensku, nadväzovanie kontaktu medzi tudentmi relevantnch odborov V a
komunitnch skupín v SR, dopracovanie a priebená aktualizácia webovej stránky
www.divadlozpasaze.sk
Kancelária Kultúrny kontaktn bod v roku 2005
• propagácia programu Kultúra 2000, www.ccp.sk
• poskytovanie informácií o programe Kultúra 2000,
• realizácia informanch seminárov, kolokvií, konzultácií (realizované so slovenskmi,
ale najmä zahraninmi partnermi)
• vytvorenie a írenie propaganch materiálov,
• konzultaná a poradenská innos& smerom ku kultúrnym fondom EÚ
• spolupráca s MK SR, najmä pre Sekciu stratégie a medzinárodnch vz&ahov
• spolupráca s partnerskmi intitúciami v zahranií
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Prioritné odborné innosti v roku 2005 vychádzali zo zriaovacej listiny DÚ.
Divadeln ústav aj v roku 2005 realizoval viacero vznamnch inností a projektov.
Vykonával viacero rôznorodch odbornch inností, ktoré zah#"ajú oblas& dejín slovenského
divadla a zárove" oblas& súasného divadla. Ide najmä o innosti súvisiace so zbierkotvornou, dokumentanou a archívnou innos&ou t.j. s vskumom dejín slovenského
divadla od vzniku slovenského profesionálneho divadla v roku 1920 a aktivity súvisiace
s vskumom súasného divadla a prezentáciou slovenského divadla v zahranií.
Medzi najnáronejie projekty roka 2005 patrila vstava Dejiny divadla 20. storoia na
Slovensku – Divadlo – váe", telo, hlas. Po prvkrát v histórii divadla sa prezentovala
vstava o dejinách divadla v takom ve!kom rozsahu a po prvkrát prezentoval Divadeln
ústav as& zo svojich zbierkovch fondov. Prípravné práce prebiehali poas rokov 2003 a
2004. Po prvkrát sa sprístupnili viaceré unikátne historické dokumenty, zbierky, zozbierali
historické kostmy z jednotlivch divadiel, prebehol vskum nielen v divadlách, ale aj vo
viacerch slovenskch múzeách a archívoch, zdigitalizovali sa viaceré historické dokumenty najmä fotografického materiálu. Vstava bola prezentovaná v Bratislave v priestoroch Slovenského národného múzea a v Koiciach v priestoroch Vchodoslovenského
múzea, Bábkového divadla, tátneho divadla a Divadla Thália.
Zásadnou innos&ou Archívu Divadelného ústavu je práca v oblasti spracovávania
archívneho, dokumentaného fondu, ktoré majú charakter dlhodobého projektu.
Práve tieto druhy innosti vyadujú celoronú systematickú a priebenú prácu na vetkch
úrovniach spracovávania jednotlivch (z h!adiska spracovávania rôznorodch) druhov
dokumentov (medzi nimi - fotografie, plagáty, bulletiny, dobová tla, historické dokumenty,
osobné archívy divadelníkov, audio a videozáznamy, makety, modely scén, scénické
a kostmové návrhy, kostmy, bábky a pod...). Spracovávanie predstavuje od získania
a prvostup"ového spracovania dobovch materiálov cez ich oetrenie a uloenie v súlade
so zákonom a po ich digitalizáciu a poítaové spracovanie. Tieto innosti sa vykonávali aj
v roku 2005, materiály sa spracúvali viacermi spôsobmi, ich konenou podobou bude
digitalizácia a poítaové spracovanie vetkch údajov z oblasti divadelnej kultúry v 20.
storoí, ukonenie sa predpokladá v roku 2007. Archív organizácie sa rozíril o viaceré
pozoruhodné exponáty najmä v súvislosti s realizáciou vstavy Divadlo – váe", telo, hlas.
V roku 2005 prebehla rozsiahla rekontrukcia archívnych a knininch depozitov, vybudovala sa tudov"a historickch fondov.
Divadeln ústav sa systematicky venuje aj vydávaniu odbornej teatrologickej literatúry.
Z edinch projektov roka 2005 bol jednm z najnáronejích a z teatrologckého h!adiska
jedinenm vydanie Súborného dramatického diela Ivana Stodolu v dvoch zväzkoch. Toto
vydanie je povaované za vznamn edin poin, viaceré hry Ivana Stodolu vydané
v súbornom diele neboli toti doteraz nikdy publikované.
Medzi vznamné projekty roka 2005 patrí projekt Nová dráma / New Drama, ktor realizuje
organizácia od roku 2001. Projekt pozostáva z vydavate!skch aktivít, seminárov,
scénickch ítaní a v roku 2005 projekt vyvrcholil usporiadaním 1. roníka prehliadky
súasnej slovenskej a svetovej drámy. S projektom Nová dráma / New Drama sa Divadeln
ústav stal súas&ou vznamného európskeho projektu Európska diel"a prekladu, s hlavnm
koordinátorom vo Francúzsku (Národné divadlo Orleáns). Projekt získal v roku 2005
podporu aj s európskeho kultúrneho fondu Culture 2000.
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8 . HODNOTENIE A AN ALZA V VO JA ORG ANIZ ÁCIE V ROKU 2005
Hodnotenie innosti a vstupov organizácie ukazujú, e jej poslanie a vznam sú celospoloenské.
Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2005 bola innos& DÚ financovaná
z prostriedkov tátneho rozpotu. V roku 2005 získala organizácia aj prostriedky z inch zdrojov
ako boli VMU, Goetheho intitút, Francúzsky intitút, niektoré projekty vznikli v koprodukcii
s divadlami, vydavate!stvami alebo obianskymi zdrueniami.
V rámci odbornch inností DÚ realizoval vetky plánované innosti dlhodobého i krátkodobého
charakteru, ktoré mu vyplvajú zo zriaovacej listiny.
Divadeln ústav v rokoch 2006 – 2007 plánuje pokraova v smerovaní vyplvajúcom
zo zriaovacej listiny a stanovil si nasledovné odborné priority:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

v spolupráci s MK SR vypracovanie jednotného postupu na spracovanie
a sprístup"ovanie kultúrneho dedistva v oblasti divadelnej kultúry na Slovensku,
rozirovanie zbierkového fondu formou akvizícií a následné rozirovanie depozitnch a
skladovch priestorov,
v súinnosti s MK SR novelizácia Zákona o divadelnej innosti s presnou pecifikáciou
úloh Divadelného ústavu vo vz&ahu k divadlám,
registrácia Divadelného ústavu ako múzea do Registra múzeí a galérií,
vybudovanie dlhodobej expozície venovanej histórii profesionálneho divadla na
Slovensku,
prechod na komplexné poítaové spracovanie Archívu DÚ,
kompletná digitalizácia zvukovch pásov – prechod na CD nosie,
spracovanie fondov a zbierok v systéme Win/ISIS a následná digitalizácia
spracovanie databázy o divadlách spätne k roku 1920 v IS THEISA a sprístupnenie na
Internete,
dobudovanie systematického katalógu tematickch hesiel a následné spracovanie
dokumentanch materiálov viaúcich sa k heslám,
priebené budovanie bibliografickej databázy a jej sprístup"ovanie na Internete,
dobudovanie informaného centra PROSPERO v súinnosti s DÚ Praha a alími
partnerskmi intitúciami,
skvalitnenie sluieb verejnosti zabezpeením technického vybavenia pracovísk DÚ,
ediná innos& - vydávanie základnch publikácií o divadle - divadelná roenka so
súpisom premiér a kompletnej bibliografie vrátane menného registra, Slovak Theatre,
Contemporary Slovak Drama, (pri vydávaní teatrologickch publikáciách h!ada& alie
zdroje financovania) a alej pôvodnej a prekladovej teatrologickej literatúry,
vytvorenie európskej siete súasnej európskej drámy prostredníctvom projektu Nová
dráma/New drama,
vytvorenie podmienok na partnerskú spoluprácu s Európskou diel"ou prekladu
a alími európskymi partnermi v networku,
systematická podpora pôvodnch dramatickch textov formou sú&ae Dráma,
systematická podpora pôvodnch dramatickch textov pre deti a mláde formou sú&ae
Artúr,
skvalitnenie a rozírenie informácií o divadle na Slovensku a v zahranií
(www.theatre.sk ),
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.

prezentácie slovenského divadelného umenia v zahranií,
spolupráca so slovenskmi centrami nevládnych organizácií – AICT, OISTAT,
ASSITEJ, UNIMA,
spolupráca s partnerskmi MVO ITI, SIBMAS, ENICPA
participácia na novelizácii zákonov, viaúcich sa k innostiam DÚ,
spolupráca s divadlami, obianskymi zdrueniami a nezávislmi subjektami a ich
prezentácia smerom do zahraniia, spolupráca pri spracovávaní archívov divadiel,
spolupráca s domácimi i zahraninmi divadelnmi festivalmi,
spolupráca s Kultúrnym kontaktnm bodom a európskym kultúrnym fondom Kultúra
2000,
h!adanie novch zdrojov financovania organizácie s väím podielom nadácií, fondov,
zvenie podielu sponzorov na vybranch innostiach ako sú knihy, konferencie
a pod.,
skvalitnenie a systematická spolupráca s médiami,
rozírenie poradnch orgánov organizácie,
v spolupráci s MK SR vytváranie novch podmienok fungovania organizácie.
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9 . HLAVN É SKUP INY U ÍVATE OV V STUP OV ORG ANIZ ÁCIE
Aktivity Divadelného ústavu sú urené a vyuívané irokm okruhom uívate!ov: z radov
slovenskch i zahraninch divadiel, zastupite!skch úradov SR v zahranií, slovenskch
intitútov, strednch a vysokch kôl, profesnch organizácií, MK SR, medzinárodnch
nevládnych organizácií, zahraninch intitútov na Slovensku, domácich i zahraninch
vedeckch intitúcií, médií, medzinárodnch divadelnch festivalov na Slovensku
i v zahranií, vyích územnch celkov.
Sluby verejnosti (knininé sluby, sluby videotéky a fonotéky, sluby bibliografie,
vstriková sluba, sprístup"ovanie dokumentanch a archívnych fondov, konzultané
innosti) vyuívajú najmä teatrológovia, dramaturgovia, divadelní reiséri, scénickí
a kostmoví vtvarníci, tudenti vysokch kôl umeleckého zamerania, tudenti konzervatórií
a strednch umeleckch kôl, kultúrni publicisti, akademickí pracovníci a iroká verejnos&.
Záujemcovia si môu prezrie& videozáznamy divadelnch predstavení vo videotudovni,
prezenné a tie absenné sluby poskytuje itate!om pecializovaná kninica. Poradenské
sluby a konzultácie v oblasti dokumentanch, archívnych a zbierkovch fondov poskytujú
odborní zamestnanci – teatrológovia organizácie. Vstavná innos& Divadelného ústavu je
urená divadelnm profesionálom a irokej verejnosti. Vstavy sa realizujú v priestoroch
galérií, divadiel, v zahranií najmä v priestoroch slovenskch intitútov.
Ediné projekty sú urené divadelnm teoretikom a praktikom, tudentom strednch a
vysokch kôl umeleckého zamerania, ako aj irokej verejnosti. Pravidelne aktualizovanm
vstupom Divadelného ústavu je webová stránka www.theatre.sk, ktorá obsahujú informácie
o divadelnch premiérach, divadelnch aktivitách doma a v zahranií, seminároch,
festivaloch a pod. Informácie na www.theatre.sk sú urené odbornej i irej verejnosti.
tatistické ukazovatele, ktoré spracúva Divadeln ústav za jednotlivé divadlá, vyuíva najmä
tatistick úrad SR, divadlá a Ministerstvo kultúry SR.
Informácie o innosti organizácie sú prezentované v tlaench a elektronickch médiách.
Divadeln ústav je v oblasti divadelnej kultúry na Slovensku jedinou intitúciou, ktorá
odbornm periodikám a verejnoprávnym i komernm médiám poskytuje informácie i dobové
materiály v tlaenej i obrazovej podobe. Uívate!mi v zahranií sú najmä divadelní teoretici
a praktici, spolupracovníci intitúcií obdobného zamerania (Országos színháztorténeti
múzeum és intézet Budape&, Muzeum teatralne Varava a Divadelní ústav Praha).
Záujem o vstupy a sluby intitúcie vyplva aj zo skutonosti, e Divadeln ústav plní
nieko ko nezastupite nch úloh v oblasti mapovania a vskumu profesionálnej
divadelnej kultúry na Slovensku.
Domáci pouívatelia sluieb Divadelného ústavu tvoria cca 80% a zahraniní (partnerské
intitúcie a jednotlivci) cca 20% vetkch uívate!ov.
Informácie o innostiach a slubách poskytovanch Divadelnm ústavom je moné získa& na
stránkach Divadelného ústavu: www.theatre.sk a www.ccp.sk
Bratislava, d"a 14. 02. 2006
Mgr. Silvia Hroncová
riadite!ka Divadelného ústavu
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