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SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ KULTÚRNEJ
ORGANIZÁCIE V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI ŽSK ZA

ROK 2020
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Základné informácie: a) Slovenské komorné divadlo Martin
b) sledované obdobie – rok 2020

VŠEOBECNÁ ČASŤ

1. Úlohy a     miesto kultúrnej organizácie v     národnom systéme kultúrnych organizácií  

1.1. Poslanie kultúrnej organizácie a funkcie, vyplývajúce z plnenia mestských, 
regionálnych, krajských, príp. medzinárodných funkcií kultúrnej organizácie, porovnanie 
kvantitatívnych a kvalitatívnych výstupov činnosti.

Slovenské komorné divadlo Martin je kultúrna a umelecká inštitúcia, repertoárové divadlo so
stálym  súborom,  ktorého  hlavným  predmetom  činnosti  je  utváranie  podmienok  pre  vznik
a šírenie tvorby. 

Za rok 2020 vytvorilo SKD Martin  podmienky pre vznik 3 nových inscenácií.

16. ročník festivalu DOTYKY A SPOJENIA sa z dôvodu pandémie nekonal a je presunutý
na rok 2021. 

Kvôli obmedzeniam sme museli od marca 2020 zrušiť všetky plánované domáce aj zahraničné
zájazdy.

Kvalitatívne  a kvantitatívne  výstupy  umeleckej  činnosti  sú  uvedené  v Odbornej  časti
správy.

1.2. Plnenie prioritných úloh v roku 2020 (úlohy vyplývajúce zo zriaďovacej listiny a priorít 
určených v pláne činnosti na rok 2020, plnenie vedecko-výskumných úloh a pod.).

Medzi hlavné priority Slovenského komorného divadla  Martin aj v roku 2020 patrili:
 v oblasti  umeleckej  tvorby:  podpora  autorských  projektov (adaptovaných  textov),

uvádzanie hier v slovenskej premiére (objavná dramaturgia);

Obohatenie repertoáru SKD Martin o tieto inscenácie:

- divadelné spracovanie dramatizácie slávneho románu Georgea Orwella 1984 po prvý raz na
slovenskom javisku v réžii Rastislava Balleka 

- čierna komédia Spaľovač mŕtvol Ladislava Fuksa v réžii Jána Luterána  
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- absurdná  groteska  významného  švajčiarskeho  prozaika  a  dramatika  Maxa  Frischa  Pán
Biedermann a podpaľači v réžii umeleckého šéfa SKD Martin Lukáša Brutovského 

 v oblasti  spolupráce  a  prezentácie  divadiel  na  Slovensku: príprava  nerealizovaného  16.  ročníka
martinského festivalu divadiel na Slovensku Dotyky a spojenia 2020;

1.3. Sieť verejných kultúrnych organizácií Vášho typu (múzeá za múzeá, knižnice za knižnice,
atď...) v regióne v zriaďovateľskej pôsobnosti  iných subjektov.

Slovenské komorné divadlo Martin je členom Akadémie divadelných tvorcov a Asociácie slovenských divadiel 
a orchestrov, ktorá je členom európskej asociácie PEARLE.

1.4. Potenciálne používateľské zázemie:
- počet obyvateľov mesta, okresov, počet školopovinných detí (len knižnice), základné, stredné 

a vysoké školy a pod. (len knižnice).
Potenciálne  používateľské  zázemie  SKD  Martin  nie  je  obmedzené  len  na  počet  obyvateľov  mesta  Martin
(posledný demografický údaj o počte obyvateľov - ku koncu roka 2018 ich bolo 54 618),  či na počet obyvateľov
okresu Martin (cca. 96 000), kde je 66,29% obyvateľov v produktívnom veku a 52,4 % ekonomicky aktívnych.
SKD Martin pravidelne hosťuje v ďalších mestách ŽSK, Slovenska i  v zahraničí (zájazdová činnosť, účasť na
festivaloch),  čo však (okrem absolvovaných zájazdov v Dolnom Kubíne  a Prahe)   v  roku 2020 nebolo  možné
z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19. Predstavenia SKD Martin navštívilo v roku 2020 11 373 divákov,
na zájazdoch  1090  divákov.  

2. Majetok vo vlastníctve ŽSK v     správe kultúrnej organizácie, priestorové podmienky,   
výstavba, rekonštrukcie 

2.1. Pasportizácia nehnuteľného majetku vo vlastníctve ŽSK v správe kultúrnej organizácie 
(počet spravovaných nehnuteľností, názov, súpisné číslo, parcelné číslo, číslo LV, vecné 
bremená, plocha centrálneho objektu, pobočiek, expozícií...) 

2.2. Aktuálny stavebno-technický stav nehnuteľností  2020
Popis 
nehnuteľnosti

Katastrálne 
územie Adresa Číslo

LV
Číslo 
parcely Výmera Vecné 

Bremeno
Aktuálny stavebno-
technický stav

Dvor
Martin 
836168

Divadelná 1, 036
01 Martin 1115

685/1 1932
Nie

Zrekonštruovaný dvor
685/12 360

Sklad kulís 
a garáže

Martin 
836168

Divadelná 1, 
036 01 Martin 1115 685/2 524 Nie

výmena dverí na 
garážach a skladu kulís, 
zateplenie strechy 
a strešná krytina 
vonkajšie a vnútorné 
omietky  omaľovanie, 
úprava elektroinštalácie-
celková-rekonštrukcia 
potrebná

Dielne
Martin 
836168

Divadelná 1, 036
01 Martin 1115 685/3 388 Nie

Zrekonštruované

Výmenníková 
stanica

Martin 
836168

Divadelná1, 036 
01 Martin 1115 685/4 86 Nie

Zrekonštruovaná

Trafostanica
Martin 
836168

Divadelná 1, 036
01 Martin 1115 685/5 43 Nie

Stav dobrý

Národný dom, 
Štúdio

Martin 
836168

Divadelná 1, 036
01 Martin

1115 685/6 2270 Nie  Štúdio  - stav dobrý 
ND-odkrytie strešnej 
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krytiny a oprava 
protidažďovej izolačnej 
fólie-zatekanie do 
podkrovia ND havarijný 
stav

Budova 
G.D.pop.č.650

Martin 
836168

29. augusta 21, 
036 01 Martin 1115 681 820

áno, 
zemné, 
káblové 
vedenie

stav dobrý

Strojovňa
Martin 
836168 Divadelná 1 1115 694 92 Nie

stav dobrý

Chodník pred 
budovou

Martin 
836168 Divadelná 1 1115 4286/2 281 Nie

stav dobrý

Sklad reziva
Martin 
836168 Divadelná 1 1115 685/8 79 Nie

stav dobrý

Prístavba ND
Martin 
836168 Divadelná 1 1115 685/9 181 Nie

stav dobrý                       

2.3. Súpis spravovaných národných kultúrnych pamiatok

Popis 
nehnuteľnosti

Katastrálne 
územie Adresa

Číslo
LV

Číslo 
parcely

Kód 
druhu

Názov druhu 
chránenej 
nehnuteľnosti

Poznámka

Národný dom
Martin 
836168

Divadelná 1, 036
01 Martin 1115 685/1 201

Národná 
kultúrna 
pamiatka

nehnuteľná 
kultúrna pamiatka

Budova pop. č.
650

Martin 
836168

Divadelná 1, 
036 01 Martin 1115 685/2 203

pamiatková 
zóna

Gašparíkov dom

2.4. Prevádzkované priestory využívané na vlastnú činnosť a podnikateľskú činnosť 
(plocha, prevádzkové náklady jednotlivo podľa objektov) v roku 2020

   Priestor                        Plocha 

Ročné prevádzkové 
náklady v  €, bez 
DPH  % podiel Činnosť

Národný dom                  
3 263,60 m2

  72 968 40,52% Vlastná, PČ

Štúdio 4 040,60 m2 92 783 51,52% Vlastná, PČ

Sklad kulís 650 m2 5683 3 ,16% Vlastná

Dielne 300 m2 6867 3,81% Vlastná

Výmenníková stanica
57 m2

  1 000 0,55% Vlastná

Trafostanica 52 m2 800 0,44% Vlastná 

Celkom
 
8 363,20 m2 180 101 100 %
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2.5. Prevádzkované priestory prenajaté iným – názov subjektu, plocha a cena prenájmu 
(vyčísliť rozsah a sumu)

Priestor Umiestenie Plocha

Tržby za 
prenájom 
v roku 2019
v € bez DPH

% 
podiel Subjekt Poznámka

Národný dom  

Kaviareň aj 
s letnou terasou
/prvá časť/

157,8 m2 10 274,14
28,82%

GEP s.r.o., Martin 
nájomca do 
30.04.2020 od 
1.5.2020 prešla 
kaviareň do správy 
SKD Martin

Platca DPH

Štúdio
 
Miestnosť 410  59,37m2

3 319,40
 9,31% B. Konečný

Platca DPH

 Štúdio
Nástupný 
priestor
schodisko pri 
foyeri 

  7,80m2

600
 1,68% Tália Tour, s.r.o. 

 

Nie je platcom
DPH.

Gašparíkov 
dom/východná
časť

Gašparíkov 
dom-P.č.650 144,60m2 13 995,31 39,25

Elis- group, s.r.o.
1.12.2019-30.11.2020

Nie je platcom 
DPH

Gašparíkov 
dom/západná 
časť

Gašparíkov 
dom-P.č.650 100,90 m2 7 469,14 20,94

Všetko pre mimino, 
s.r.o.
 od 1.6.2020-
30.5.2021 Platca DPH

 Celkom
 
  573,79 m2   35 657,99  100 %    

2.6. Rekonštrukcie (názov akcie, realizované práce, objem finančných prostriedkov) 
spolu, z toho za rok 2020)

Kapitálové výdavky a     investičná činnosť  

V roku 2020 SKD Martin  čerpalo  kapitálové výdavky v celkovej sume 26 280€. Kapitálové 
výdavky boli určené na projektovú dokumentáciu – projekt rekonštrukcia skladu kulís a garáží.

2.7. Opravy a údržba celkom a z toho riešenie havárií (názov akcie, realizované práce,  
objem finančných prostriedkov za rok 2020.

Názov položky Suma v €
Oprava a údržba budov a zariadení
 zmluvný servis, revízie výťahov, hydrauliky a ostatných zariadení
                                                                                          

22 185,44

Oprava a údržba PC
servis výpočtovej techniky 

100

Oprava a údržba dopravných prostriedkov
ročná servisná prehliadka, prezúvanie pneumatík, STK, emisie a iné 

718,38

Celkom spolu 23 003,82
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2.8. Vozový park (počet osobných a nákladných vozidiel, typ, rok výroby, počet 
najazdených kilometrov, technický stav vozidiel) – tabuľkový prehľad Zoznam 
motorových vozidiel kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (v prílohe).  

Zoznam motorových vozidiel kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Druh motorového vozidla 
(podľa technického 
preukazu),                            
stroja

Továrenská 
značka Typ vozidla ŠPZ

Číslo 
technického
preukazu Číslo karosérie

osobný automobil  Škoda Octávia 1Z MT926CI SG281827
TMBBS61Z7980179
76

osobný automobil Škoda Octávia 1Z MT276BZ SC894518
TMBCS21Z1520797
69

osobný automobil Mercedes Benz 2,2CDI MT890BZ SD170503
WDF639813133930
85

Nákladné vozidlo Iveco 75E17
F4AE081A*
C MT422AS SC543743

ZCFA75CO1023726
93

Autobus Karosa C956.1074
MT161B
M SA741440

TMKC610745MOO
8974

Továrenská 
značka Farba

Rok
výroby

Obsa
h

(cm3)

Výko
n

(kW)

Celková
hmotnos

ť (kg)

Počet
miest

na
sedenie Palivo Cena (€) *

Počet 
najazdených 
km

Škoda Octávia
modrá 
metalíza 2009 1896 77 1385 5 NM 19 980 127 735

Škoda Octávia
zelená 
metalíza 2005 1896 77 1980 5 N 20 912,17

                 268
449

Mercedes 
Benz

strieborná 
metalíza 
svetlá 2007 2148 110 2940 8 NM 39 496,71 126 810

Iveco 75E17 biela 2001 3920 125 7490 3 NM 74 414,06 172 729
Karosa biela 2004 7790 228 18000 30 N 216 547,3 429 007
*cena
tu uveďte cenu vozidla, na ktorú je vozidlo havarijne poistené

Vozový park SKD Martin v roku 2020 pozostával z 3 osobných automobilov, 1 nákladného auta a 1 autobusu (do 
23.6.2020). 

2.9. Poistenie majetku – skutočnosť, požiadavka (objem finančných prostriedkov 
rozčlenených podľa jednotlivých objektov) 

Poistenie majetku

P. č. Predmet poistenia Obstarávacia cena  z účtovnej evidencie (v €)

1. Budovy, haly, stavby *                                                   12 872 190,33

2.
Súbor hnuteľného prevádzkového majetku (okrem 
motor.vozidiel s EVČ) 6 157 017,92

3. Súbor HIM podľa operatívnej evidencie                                                             
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4. Obstaranie hmotných investícií (042 ) 26 280

5. Zásoby 12 157,35

6.
Cudzie veci (prevzaté za účelom opravy, úpravy, predaja, 
úschovy, uskladnenia alebo poskytnutia odbornej pomoci)  

stav majetku k dátumu 31.12. 2020:   19 545 618,87,- €

Bližšia charakteristika sa nachádza v tabuľkovom prehľade Poistenie majetku v prílohe.

2.10. Plnenie úloh na úseku BOZP vlastným pracovníkom, PO vlastným pracovníkom.

V roku 2020 sme nemali žiadny pracovný úraz. 
Zakúpili sme ochranné pracovné prostriedky a  čistiace prostriedky  v hodnote 9 319,39,- €
Počas  roka  sa  vykonávali  pravidelné  odborné  skúšky,  revízie  elektrických  zariadení  a  strojov  a vyhradených
technických zariadení hydrauliky.

3. Návštevnosť kultúrnej organizácie   

Návštevnosť  Slovenského komorného divadla v rokoch 2016-2018

 SKD Návštevnosť spolu Výška vybratého vstupného  v  €

2018 2019 2020 2018 2019 2020

vlastné predstavenia/doma 27140 26413 11 373 196 745 219 850 127 050

vlastné predstavenia/zájazdy 4795 7438 1 090 53 454 54 661 9 550

hosťujúce predstavenia 2436 1860 0 26 199 30 537 0

festival Dotyky a spojenia 10 241 13411 0 19 170 18 396 0

Spolu 44 612 49 122 12 463 295 568 323 444 136 600

Počet platiacich divákov Počet neplatiacich divákov

2018 2019 2020 2018 2019 2020

vlastné predstavenia/doma 25 129 26 413 11 373 2011 1325 0

vlastné predstavenia/zájazdy 4795 7438 1 090 0 0 0

hosťujúce predstavenia 2436 1860 0 0 0 0

festival Dotyky a spojenia 3741 2911 0 6500 10500 0

Spolu 36101 33 851 12 463 8511 11 825 0

[Výročná správa 2020| Slovenské komorné divadlo Martin]
7



4. Ročné dane z     nehnuteľností   

Bližšia  charakteristika  sa  nachádza  v tabuľkovom  prehľade  Daň  z nehnuteľnosti  kultúrnej
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v prílohe.

Daň z nehnuteľností - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Sledované obdobie (príp. stav k dátumu): 2020

Organizácia platí daň z nehnuteľnosti príslušnej obci alebo
mestu. 

(ÁNO/NIE) + názov obce, mesta

AK ÁNO
vyčísliť ročnú 
sadzbu dane v

€ + názov
nehnuteľnosti

AK ÁNO
  je

poskytnutá
nejaká
zľava?

 Vyčísliť v %
a v €

Má kultúrna
organizácia

oslobodenie od mesta 
alebo obce?

(ÁNO/NIE)

Áno - mestu Martin, daň zo stavieb,
z pozemkov, bytov

13 503,75
0 Nie

5. Riadiaca a kontrolná činnosť  

5.1. Výsledky vnútornej kontrolnej činnosti.

V roku 2020 v SKD Martin prebiehala kontrola zabezpečenia požiarnej ochrany s výsledkom bez závad.

6. Vzájomná koordinácia a     kooperácia.  

6.1. Spolupráca s kultúrnymi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

SKD Martin v  roku 2020 spolupracovalo s Turčianskym kultúrnym strediskom pri príprave prenájmu Štúdia 
SKD na podujatie Turčianske javisko 2020 – krajská postupová súťaž a prehliadka amatérskeho divadla  
dospelých a divadla mladých. Podujatie sa z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 neuskutočnilo.

S Turčianskou galériou spolupracuje SKD Martin pri organizovaní vernisáží výstav vo Dvorane Národného domu.

S Bábkovým divadlom v Žiline spolupracuje divadlo umelecky. 

Inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK pravidelne organizujú stretnutia, ktoré sa striedavo konajú v niektorej 
z organizácií.

SKD Martin pravidelne hostí aj slávnostné udeľovanie Cien ŽSK (v roku 2020 sa nekonalo).

6.2. Spolupráca s kultúrnymi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti iných subjektov

SKD Martin v  roku 2020 hosťovalo v Dome kultúry v Dolnom Kubíne. 

6.3. Spolupráca s mestami a obcami, organizáciami 3. sektoru, s občianskymi 
združeniami, s organizáciami poskytujúcimi služby v oblasti kultúry. Komentár a 
tabuľkový prehľad. 

Spolupráca kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK s mestami, obcami a 3. sektorom v 
prílohe.
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6.4. Medzinárodná spolupráca. 

V roku 2020 sa podarilo pokračovať v rozbehnutej spolupráci s Divadlom MINOR Praha 
a zrealizovať dve predstavenia inscenácie Zem pamätá vo februári. Táto spolupráca 
a vzájomné hosťovanie oboch divadiel bude v budúcnosti intenzívne pokračovať.

Po uvoľnení opatrení budú realizované mnohé zájazdové hosťovania SKD Martin v Českej 
republike, pozvanie máme aj do Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci na 
september 2021.

SKD  Martin  pravidelne  spolupracuje  s českými  divadlami:  s Divadlom  Bez  Zábradlí
(organizátor festivalu Slovenské divadlo v Prahe), s Těšínskym divadlom v Českom Tešíne
(čestný hosť Festivalu divadiel Moravy a Sliezska), s Klicperovym divadlom Hradec Králové
(Festival  európskych  regiónov),  s  Městským  divadlom  Zlín  (festival  Setkání/Stretnutie)
a tento rok pribudla aj nová spolupráca s Divadlom Pod Palmovkou (Festival Palm-off Fest);

6.5. Najvýznamnejší partneri –  domáci.

Medzi najvýznamnejších partnerov SKD v odbornej činnosti patria: 

Divadelný ústav Bratislava – spolupráca na festivale Dotyky a  spojenia 2020 (dramaturgia, Kritická platforma),
koncepcia a  realizácia výstav vo Dvorane SKD Martin.  

Spolupráca s DÚ pri realizovaní celoeurópskeho projektu Noc divadiel; 

SAV- Kabinet divadla a  filmu v Bratislave (Kritická platforma na festivale Dotyky a  spojenia), spolupráca pri
kritickej reflexii nových inscenácií Slovenského komorného divadla; 

Spolupráca  s vysokými  a  strednými umeleckými školami  (VŠMU Bratislava;  AU FDU v Banskej  Bystrici,
Súkromné hudobno-dramatické konzervatórium v Martine);

Medzi hlavných finančných a  reklamných partnerov SKD v roku 2020 patrili: Slovenská sporiteľna, a.s. (hlavný 
partner);  SSD, a.s. Žilina, Neografia Martin,  Hotel Turiec a.s., Motorr Martin s.r.o., Galéria Martin s.r.o., 
Hakom Martin s.r.o., Robotec, s.r.o. Sučany, ECCO Slovakia, a.s., Viena International, Aliga, Infinity, 
Eurocompany Group, s.r.o. a hlavný mediálny partner Rádio Expres.

6.6. Problémové oblasti, perspektívy rozvoja spolupráce.

Medzi perspektívne oblasti do budúcnosti patrí rozširovanie spolupráce s kultúrnymi organizáciami v meste Martin
a v  regióne, regionálnymi aj celoslovenskými médiami, s divadlami v  rámci cezhraničnej spolupráce.  

7.  Otváracie hodiny pre verejnosť a     výška vstupného v     roku 2020.  

7.1. Otváracie hodiny centrálneho objektu – Národného domu a Štúdia SKD.

pokladničné hodiny:  pondelok – piatok: 10.00 – 16.00  a vždy pol hodinu pred predstavením

hracie dni v SKD: utorok – sobota, ak divadlo nehosťuje v  inom meste a vedenie nerozhodne inak

hracie časy v SKD:

 rozprávky, študentské predstavenia, organizované predstavenia: o 10.00; 11.00; 14:00; 17.00; 18.00 h

 verejné generálky: o 17.00 h

 večerné predstavenia; premiéry: o 18.30 alebo 19.00 h

 organizované predstavenia: podľa dohody
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7.2. Výška vstupného v jednotlivých objektoch

 rozprávky: 5 €

 večerné predstavenia: 12 € - 15 € v Štúdiu; 12 € - 15 € v Národnom dome

 premiéry: 15 € – 20 € v Štúdiu a v Národnom dome

 hosťujúce predstavenia, koncerty: 5 – 25 €

7.3. Poskytované zľavy (dôchodcovia, ZŤP, deti, množstevné zľavy... )

Pre  žiakov,  študentov  do 26 rokov,  držiteľov  preukazu ZŤP a dôchodcov  SKD Martin ponúka na vybrané
predstavenia 50% zľavy. Študenti divadelných odborov majú po predložení preukazu školy alebo indexu vstup
zdarma (študenti konzervatórií, VŠMU v Bratislave, AU v Banskej Bystrici). 

SKD  ponúka  vybrané  typy  zvýhodneného  predplatného  (Premiérové  predplatné  a Kupónové  predplatné).
Zakúpením Premiérového predplatného získali diváci zaistenie stáleho miesta v hľadisku podľa vlastného výberu,
vstupenku  na  všetky  premiéry  divadla  v  sezóne  vrátane  bulletinu  k  domácim  inscenáciám,  dve  vstupenky  na
predstavenia hosťujúcich divadiel. Cena premiérovej abonentky bola v  roku 2020 130,- €. 

SKD ponúka aj množstevné zľavy pri nákupe vstupeniek nad 50 kusov. Vstupenky sa vtedy zakupujú vo forme
kupónov. Cena kupónu pri odbere 50 ks a viac je 10,- €. 

8. Elektronizácia, automatizácia, technické vybavenie, výpočtová technika, elektronické   
médiá - tabuľkový prehľad Elektronizácia - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej 
pôsobnosti ŽSK v prílohe.

9. Projektová činnosť kultúrnej organizácie, granty, nadácie, sponzorské príspevky,   
fundraising –  tabuľkový prehľad Projekty kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti ŽSK v prílohe.

10. Personálna oblasť, personálne vybavenie.   

10.1. Kvalifikačná štruktúra zamestnancov, odborná prax zamestnancov, veková štruktúra 
zamestnancov.

 odborní zamestnanci: v útvaroch –umeleckom, scénografie, prevádzky a obchodu – 46 zamestnancov
 ekonomickí pracovníci: v útvare riaditeľa a  ekonomicko-hospodárskom – 8 zamestnancov
 hospodárski pracovníci: v útvare riaditeľa – 10 zamestnancov 

Štruktúra zamestnancov podľa dosiahnutého vzdelania:
 VŠ:     27 zamestnancov
 ÚSO: 20 zamestnancov
 SO:    15 zamestnancov
 Z:       2 zamestnanci
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Veková štruktúra zamestnancov:
 Od 18 rokov do 35 rokov:  16zamestnancov
 Od 36 rokov do 50 rokov:  13 zamestnancov
 Od 51 rokov do 62 rokov:  26 zamestnancov
 Nad 62 rokov:                      9 zamestnancov 

10.2. Počet stálych zamestnancov, počet zamestnancov na dohody, sezónnych 
zamestnancov, chránené pracovné miesta,  aktivační zamestnanci.

Počet pracovných miest prepočítaných na úväzky  zamestnancov podľa schváleného organizačného poriadku bol
71,75 pracovných miest. Fyzický stav zamestnancov počas roka predstavoval 64,2 pracovných miest a prepočítaný
stav bol vo výške 62,60 miest. 
Počas roku bolo uzatvorených 29 dohôd o vykonaní práce, pracovnej  činnosti a brigádnickej práce študentov, čo
tvorí  v mesačnom  priemere  2,42zamestnanca.  V priebehu  roka  sme  uzatvorili  55umeleckých  zmlúv  podľa
autorského zákona, čo tvorí v mesačnom priemere 4,58umeleckých pracovných pozícií.

 Chránené pracovné miesta v organizácii nevedieme.

10.3. Počet a štruktúra miest neobsadených dlhšie ako 6 mesiacov + zdôvodnenie

3  miesta – herec – (2miesta - materská dovolenka,  1 miesto herec - uvoľnený na výkon funkcie)
1 miesto – stavač scénických dekorácií – výber vhodného uchádzača

11. Práca s     dobrovoľníkmi.  

11.1. Počet zmluvných dobrovoľníkov, druhy a rozsah činností.

Počas roku Počas roku 2020 pracoval  pre SKD 1 dobrovoľník ako pomocná  sila.   

12.  Občianske združenia pracujúce pri organizáciách (na podporu činnosti).

Pri SKD Martin pracuje občianske združenie Priatelia martinského divadla, ktoré začalo právne
existovať nadobudnutím účinnosti stanov združenia a ich schválením na Ministerstve vnútra SR
14. 12. 2012. Hlavným účelom a zámerom OZ Priatelia martinského divadla je najmä:

- podporovať činnosť, tvorbu a propagáciu Slovenského komorného divadla Martin doma
i v zahraničí;

- pracovať s deťmi a mládežou hlavne v oblasti kultúry;
- organizovať voľno časové aktivity pre deti a mládež;

V roku 2020 po zápise do registra oprávnených právnických osôb sa mohlo OZ Priatelia 
martinského divadla uchádzať o 2% podielu zaplatenej dane z príjmu. SKD Martin môže aj 
touto pridanou aktivitou skvalitniť a obohatiť repertoár i mimoriadne podujatia divadla.
OZ Priatelia martinského divadla sa v roku 2020 uchádzalo aj o podporu v grantovom systéme 
FPU – žiadosť bola zameraná na tvorbu webstránky a mobilnej aplikácie festivalu. 
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13. Účasť pracovníkov a riaditeľa na poradách, školeniach, seminároch, zahraničných   
služobných cestách.

V priebehu roka 2020 sa zamestnanci SKD Martin zúčastnili na školeniach, ktoré bezprostredne súvisia s  ich 
pracovným zameraním.

 školenie novela zákona o archívoch a registratúrach,
 školenie vodičov z povolania a vodičov referentských vozidiel 2020,
 školenie elektrotechnické minimum,
 účtovná závierka v PO 2020,
 školenie novelizácia zákonníka práce
 školenie inventarizácia majetku a zásob
 školenie verejné obstarávanie
 školenie elektrotechnikov §21 podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.
 školenie nákladové strediská
 školenie účtovníctvo v PO a RO

14. Public Relations  

14.1. Odborná publikačná činnosť pracovníkov kultúrnej organizácie – meno odborného 
pracovníka, názvy a počty publikačných výstupov.

Nebola.

14.2. Publikačná činnosť o kultúrnej organizácii  a jej činnosti – počet titulov vlastných 
zamestnancov organizácie a počet titulov iných autorov o organizácii.

Nebola.

14.3. Počet vydaných tlačových správ.

SKD vydalo  7 tlačových správ, oznamujúcich:

 premiéru inscenácie 1984

 premiéru inscenácie Spaľovač mŕtvol

 premiéru inscenácie Pán Biedermann a podpaľači

 premiéru inscenácie Matka

 festival Dotyky a spojenia 2020 – zmeny termínu

 Posolstvo k Svetovému dňu divadla 

 zapojenie SKD Martin v celoeurópskom projekte Noc divadiel

14.4. Ostatná prezentačná činnosť – konferencie, semináre, prednášky, besedy, tvorivé 
dielne, kluby a krúžky a pod.

 Výstavy vo foyeri a vo Dvorane Národného domu:

- Stála výstava vo foyeri ND: Pramene divadla – 65 rokov profesionálneho divadla v Martine 
(v spolupráci s Divadelným ústavom v Bratislave)
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- Výstava venovaná modrotlači – v medzinárodnej spolupráci mesta Martin s družobnými 
partnerskými mestami

- Výstava fotografií Juraja Antala NOVEMBER ´89 v spolupráci s Turčianskym kultúrnym 
strediskom a Fotoklubom Karola Plicku vo Dvorane Národného domu

14.5. Web stránky organizácie, ich aktualizácia.
SKD Martin má aktívnu webovú stránku www.skdmartin.sk, ktorá sa neustále zdokonaľuje a aktualizuje.   Je
naprogramovaná  tak,  že  časti  jej  aktualizácie  pravidelne  realizuje  PR  manažér  SKD  Martin,  zložitejšie
administrátorské úpravy realizuje externý webmaster. Okrem iného obsahuje možnosť elektronicky si rezervovať
a zaplatiť vstupenky na predstavenia.
Festival DOTYKY A SPOJENIA má vlastnú webovú stránku www.dotykyaspojenia.sk.
Autorský projekt divadelného sitkomu  www.narodnycintorin.sk má svoju vlastnú doménu s  týmto názvom.
SKD Martin a  festival Dotyky a  spojenia majú svoje vlastné facebookové kontá aj Instagram.

14.6. Edičná činnosť – počet a názvy edičných titulov.

NÁZOV TITULU POČET

bulletin k inscenácii 1984 500 ks

bulletin k inscenácii Spaľovač mŕtvol 500 ks

bulletin k inscenácii Pán Biedermann a podpaľači 500 ks

14.7. Propagácia a prezentácia kultúrnej organizácie  v iných médiách (rozhlas, televízia) 
a vynaložené finančné prostriedky:

PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA ČINNOSTI SKD

DRUH MÉDIUM POČET NÁKLADY

Bez nákladov na tlač

programový leták   priama distribúcia 
poštou/databázy

 pokladňa SKD 

650

850

poštovné- letáky, plagáty 
320,- € mesačne

programový plagát – 150 ks  výlep mesto Martin

 výlep mestoVrútky

 výlep v SKD

 piama distribúcia

 poštou

20

11

4

30

55

40,- € mesačne

40,- € mesačne

poštovné 50,- €

pozvánky/premiéry + iné akcie  priama distribúcia 500/akcia distribuované spolu 
s letákmi + mail

mesačný program v novinách, 
portáloch

 denníky SR

 Kam do mesta

1

1

zdarma

zdarma
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 www portály 3 turiec.sme.sk

turieconline

rádio spoty prezentujúce nové 
premiéry, špeciálne akcie

 Rádio Expres 30 krát 
regionálne 
vysielanie/akci
a

zdarma/zápočtová zmluva
o reklame

banner k inscenácii  pred budovou SKD 2 zdarma (hradí sa tlač)

 programový citylight  pred budovou SKD 3 Zdarma (hradí sa tlač)

www.skdmartin.sk

www.dotykyaspojenia.sk

www.narodnycintorin.sk

ročný poplatok za domény

Propagácia a prezentácia aktivít SKD bola realizovaná:
 využívaním priameho marketingu  (vlastná  databáza  poštových a e-mailových kontaktov  –

distribúcia pozvánok, letákov a plagátov)
 prostredníctvom výlepných plôch (programový plagát) v mestách Martin, Turčianske Teplice

a Vrútky
 prostredníctvom kvalitných  avíz  na  premiéry  v printových  médiách  (v  denníku  Pravda,

v regionálnych  týždenníkoch  MY-Turčianske  noviny,  Martinsko,  Žilinský  večerník,
celoslovenských týždenníkoch a mesačníkoch)

 publicitou (rozhovory, informačné články v médiách, webstránka, záznamy z pripravovaných
premiér, účasť vo vysielaní jednotlivých médií  – TASR, RTVS, Markíza, TA3, TV Turiec,
Rádio Devín, Regina, Rádio Expres, Rádio Rebeca, 

 www  publicita:  kamdomesta.sk,  turieconline.sk,  podujatia.sk;  kultura.sk;  infozilina.sk;
viator.sk;  regionzilina.sk;  zilina.sk;  martin.sk,  imartin.sk,  turiecinfo.sk,  martinskyrinok.sk,
divadlo.sk, theatre.sk ...

15. Hospodárenie kultúrnej organizácie   ( Bežné transfery + slovný komentár).

15.1. Rozpočet – bežný a kapitálový transfer.

a) Bežné výdavky 

Uznesením č.5/15 zastupiteľstvo ŽSK na svojom zasadnutí dňa 25.novembra 2020 schválilo rozpočet Žilinského
samosprávneho kraja na rok 2020 v zmysle § 12 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre Slovenské komorné divadlo
Martin boli stanovené záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2020 na bežné a kapitalové výdavky v  celkovej výške
1 263 690 €. Rozpočet pozostával z nasledovných položiek:

1. položka 610 – mzdy                               779 891€  
2. položka 620 – odvody                            272 572€
3. položka 630 a 640 – tovary a služby        211 227€ 

b) Kapitálové výdavky

 Kapitálové výdavky pre SKD Martin boli schválené na projektovú dokumentáciu oprava skladu kulís a garáží
v  celkovej výške 26 280€.
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15.2. Čerpanie rozpočtu, úpravy rozpočtu, rozpočtové opatrenia v € (jednotlivo), upravený rozpis 
záväzných ukazovateľov rozpočtu – komentár, zdôvodnenie.

Rozpočet  na bežné  výdavky pre rok 2020 bol  viackrát  upravovaný,  a to v nasledovných
položkách: 

ROZPOČTOVÉ
OPATRENIE Č.:

ZDROJ POLOŽKA SUMA 
V €

PREDMET

03683/2020/
OK-12

41 610,620,63
0,640

10 488 prostriedky určené na jubilejné odmeny
1 725€
prostriedky určené na odchodné 
1371€
prostriedky určené na príspevok do poisťovní
673€
prostriedky určené na spolufinancovanie ŽSK
k projektom FPU
6719€

03683/2020/
OK-13

41 630 82 400 prostriedky  určené  na  vykrytie  výpadku
príjmov  COVID-19 
40000€
prostriedky určené na spolufinancovanie DaS
2020
42400€

03683/2020/OK-21 41 610,620,63
0,640

53 783 - 3250€
-1136€
-808€
zníženie  z dôvodu  úsporných  opatrení
s súvislosti s COVID-19
93000€
vykrytie  výpadku  príjmov  za  mesiac
10,11,12. 2020
-42 400
zníženie  z dôvodu  neuskutočnenia
divadelného festivalu D a S 2020
6397€
prostriedky určené na odchodné  na základe
žiadosti a k tomu poistné
1980€

03683/2020/OK-23 41,52 630,620,
700

35 215 prostriedky určené na opravu výťahu
8935€
kapitálové  prostriedky  na  projektovú
dokumentáciu  na  stavebné  úpravy
a zateplenie skladu kulís a garáží
25080€
1200€
prostriedky  určené  na  poistné  presun  do
prevádzkových nákladov
-20450

                         

15.3. Náklady, výnosy, sebestačnosť organizácie v prílohe.
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15.4. Príjmy, výnosy – z vlastnej činnosti, z tržieb, z predaja majetku, nájmu, príp. iné výnosy,
analýza príjmov podľa objektov (zo vstupného, z nájmu a iné).

Tržby z  hlavnej činnosti  – z predstavení –  boli  v roku 2020 následkom pandémie výrazne
nižšie ako v roku 2019. Rovnako príjmy z podnikateľskej činnosti aj z prenájmov boli nižšie
ako po iné roky. Podarilo sa nám prenajať Gašparíkov dom, ktorý sa rozdelil  na dve časti.
V západnej  časti  sa nachádza predajňa s detským oblečením, nájomca si aj  počas pandémie
svoje povinnosti plnil a nájomné uhrádzal včas. Až počas druhej vlny pandémie Covid-19 nás
požiadal o kompenzáciu a to formou žiadosti na MH SR v zmysle zákona. Druhým nájomcom
bola  spoločnosť ELIS GROUP, s.r.o. Tá mala prenajatú východnú časť Gašparíkovho domu,
kde  otvorila  prevádzku  kaviarne.  Z dôvodu  obmedzení  a uzatvorenia  gastrosektoru  sa
spoločnosť  dostala  do  finančných  ťažkostí  a  nemala  prostriedky  na  vykrytie  svojich  dlhov
i napriek tomu, že sme jej odpustili nájom a požiadali MH SR  v prvej vlne o kompenzáciu
50%  výšky  nájmu.  Ani  tento  krok  nepostačoval  na  vykrytie  všetkých  záväzkov.  So
spoločnosťou ELIS GROUP, s,r.o. sme k 30.11.2020 vypovedali  zmluvu a dlžnú sumu sme
rozpočítali na 48 mesiacov. Spoločnosť GEP, s.r.o. ktorá mala v SKD Martin niekoľko rokov
v prenájme divadelnú kaviareň, počas pandémie Covid-19  nepredĺžila s SKD Martin zmluvu.
Vedenie SKD Martin zvážilo všetky možnosti a divadelný bufet pod názvom Kafé Brept od
júna 2020 prevádzkuje vo vlastnej gescii. Zisk z tejto prevádzky sa nám nepodarilo dosiahnuť,
pretože začiatkom októbra boli prevádzky opäť zatvorené. Napriek tomu tržby za štyri mesiace
boli v celkovej výške  32 670,- €. Príjmy z reklamy boli za rok 2020  nižšie ako v roku 2019
o takmer  30 029,-  €.  ŽSK  ako  zriaďovateľ  poskytol  SKD  Martin kompenzáciu  výpadku
príjmov počas prvej aj druhej vlny pandémie v celkovej výške 133 000,- €. Percentuálny podiel
tržieb  voči  výrobným nákladom  klesol  oproti  roku  2019  z  19%.  na  11%,  to  znamená,  že
v zmysle zákona sa nám podarilo udržať stanovený limit. Aj napriek tomu, aký bol rok 2020
mimoriadne náročný,   dosiahli sme zisk z podnikateľskej aj z hlavnej činnosti , čo je pre nás
veľmi pozitívna skutočnosť. Koeficient nám stúpol z 0,36% na 0,46%. 

Skutočnosť Skutočnosť Rozdiel
  2019 2020
Tržby z predstavení (602) 324 859 131 397 -193 462
Prenájom - doprava (602/03) 901 94 -807
Pravidelné, jednorazové nájomné,
prenájom kostýmov, fundus ( 602) 88 874 37 796 -51 078
Tržby za bufet 32 700 32 700
Tržba za predaj (604) 1554 2 395 841
 Iné výnosy (64) 23 696 23 696
Reklama (648) 84 092 54 063 -30 029
Rezervy (652,653,657) 12 440 15 628 3 188
Úroky,ostatné finančné výnosy  (66) 1 130 129
Spolu 512 721 297 899 -214 822
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15.5. Výdavky na hlavnú a podnikateľskú činnosť , z toho prevádzkové výdavky – energie, 
teplo, vodné, stočné, telekomunikačné služby, cestovné.

Výdavky na hlavnú činnosť aj podnikateľskú činnosť, z toho prevádzkové náklady – energie, teplo,
vodné, stočné, telekomunikačné služby, cestovné a  mzdové náklady sú uvedené v tabuľke 

Bilancia výdavkov a príjmov  za rok 2020.

BILANCIA VÝDAVKOV A PRÍJMOV  ZA ROK 2020

Por. č. Ukazovateľ
ekonomická klasifikácia

Schválený   
rozpočet v € 
2020

Upravený 
rozpočet v €
2020

Skutočnosť
v €

2020

Plnenie 
rozpočtu (%)

VÝDAVKY SPOLU 1 887 117 2 259 258 1 737 862,66 76,92

1. TOVARY A SLUŽBY 630 745 016 1 084 267 676 741,33 62,41

2. 635 Opravy a údržba (511) 6 600 25 535 14 984,95 58,68

3. 631 Cestovné (512) 10 000 14 680 6 135,85 41,80

4. 632 Energie  voda, teplo (502) 220 847 286 726 189 107,39 65,95

5. 633 Materiál 92 150 141 045 95 874,65 67,97

6. 636 Nájomné 500 7 930 2 753,52 34,72

7. 634 Doprava 16 940 21 819 8 785,99 40,26

8. 637 SLUŽBY (51) 397 979 586 532 359 098,98 61,22

9. 610..Mzdy (521) 847 039 856 934 772 882,06 90,19

10. 620..Zákonné soc. poistenie 
(524)

293 562 282 509 257 354,22 93,15

11. 640 Transfery 528,527 1500 9 268 4 605,05 49,69

12. 716- Projektová dokumentácia 0 26 280 26 280 100

13. Príjmy  spolu 1 887 117 2 259 258 2 034 449,56 100,39

14. 310,320 Granty, dotácie, transfery 1 263 690 1 635 831 1 609 675,81 98,40

15. 220 ,,210,290,453 Vlastné príjmy, 
zostatky 

623 427 623 427 424 773,75 68,13

15.6. Mzdové náklady

Schválený rozpočet na rok 2020 plánoval mzdové náklady vo výške 779 891 €, z toho zo štátneho
rozpočtu vo výške 779 891€. Upravený rozpočet v € bol na úrovni 856 934€, z toho zo štátneho
rozpočtu 778 366 €. Skutočnosť za rok 2020 predstavovala čerpanie vo výške 793 151,79 €, čo
znamenalo nárast o 14 785,79 €, ide o vyplatené odmeny. Uvedenú sumu sme vykrývali z vlastných
prostriedkov a z podnikateľskej činnosti. 

Priemerná mzda zamestnancov divadla za rok 2020 bola  1 044,- €, čo predstavuje  nárast mzdy oproti roku
2019   o 65,- €  (t.j.  nárast o 6,64%). Priemerná mzda odborných zamestnancov  predstavovala výšku 1 078,- €
oproti roku 2019 je to nárast o 39,- € (t.j. nárast o 3,75%).
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15.7. Tvorba odpisov a finančné krytie.

Odpisy nehnuteľného a hnuteľného majetku boli vykonávané v súlade s postupmi účtovania a zákona
o účtovníctve. Ich finančné krytie nie je 100%.

15.8. Faktúry, záväzky voči odberateľom, dodávateľom, celkový hospodársky výsledok, 
pohľadávky.

a) záväzky
 Stav záväzkov SKD Martin k 31.12.2020 predstavuje sumu vo výške 138 537,17€. Z toho na účte 321
záväzky od dodávateľov vykazujeme stav záväzkov  a to sumu vo výške 22 238,28€ . 
Z toho po splatnosti evidujeme záväzky v celkovej výške 164,74€. 
Jedná sa o záväzky, ktoré boli uhradené v januári 2021.

b) pohľadávky
Stav pohľadávok k 31.12.2020 predstavuje celkovú sumu vo výške 23 994,36€.
Z toho na účte 311 pohľadávky odberateľov vykazuje SKD Martin stav pohľadávok vo výške
17 764,40€.  Z  toho  po  lehote  splatnosti  vykazuje  SKD  Martin  pohľadávky  vo  výške
15 878,83€.  Uvedené  pohľadávky  sa  skladajú  so  sumy 1885,57  to  sú  pohľadávky  v lehote
splatnosti a pohľadávky vo výške 15 878,83 sú pohľadávky firmy Elis – group, s.r.o. jedná sa
o neuhradené  pohľadávky  za  nájom  nebytových  priestorov  (Gašparíkov  dom)z  dôvodu
pandémie  COVID-19  bola  prevádzka  zatvorená  a k 30.11.2020  bola  ukončená  aj  nájomná
zmluva so spoločnosťou Elis-group, s.r.o. nie len kvôli pandémií, ale spoločnosť Elis-group,
s.r.o. si neplnila svoje záväzky aj pred tým ako vypukla pandémia. Po zvážení a na základe
uvedenej  skutočnosti  sa  vedenie  SKD Martin  rozhodlo  s  uvedenou spoločnosťou  uzatvoriť
v zmysle zákona Dohodu o splátkovom kalendári č.Z106/20 na dobu 48 mesiacov v celkovej
sume  11 774,83,-  €.  Pohľadávky  v sume  4104€  sa  skladajú  z faktúr,  ktoré  sú  predmetom
vzájomného zápočtu , ktoré budú priebežne započítané v roku 2021. 

c) hospodársky výsledok
K 31.12.2020 bol vykázaný kladný hospodársky výsledok vo výške  93 518,27,- €.

15.9. Kapitálové transfery + úpravy (objem finančných prostriedkov, využitie).
V roku 2020 bol SKD Martin poskytnutý kapitálový transfer v celkovej výške 26 280,- €

15.10. Objem finančných prostriedkov získaných z Fondu na podporu umenia a z MK SR
a (zdroj 11H,111) a z ďalších zdrojov (zdroj 72a sponzorské,  iné).

FINANČNÉ PROSTRIEDKY Z ĎALŠÍCH 
ZDROJOV 2020

OBJEM V €

Grantový systém  MK SR, MF SR a FPU  (vrátane 
kultúrnych poukazov) 

165 855

z toho FPU 164 100

Nadácie, fondy, dary              12 700

Finančný príspevok na podporu vytvárania 
pracovných miest v rámci projektu z ÚPSVaR Martin

             11 700,06
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15.11. Objem finančných prostriedkov vynaložených na údržbu a obnovu národných 
kultúrnych pamiatok, z toho z rozpočtu ŽSK, z vlastných zdrojov, 
z mimorozpočtových zdrojov 

– v prílohe Ročný výkaz o ochrane pamiatkového fondu za rok 2020

15.12. Vykonávaná podnikateľská činnosť (obsah činnosti, výška príjmov).

Štruktúra tržieb z podnikateľskej činnosti  2020 2019 poznámka
Tržby z predaja služieb (602) 70 291,44 89 041,01 Nájomné
Ostatné výnosy (64) 58 981,90 75 464,21 Reklama
Rezervy (65) 4 821,46 3 520,49 Rezervy
Spolu 134 093,90  168 025,71

16. Zmluvy   – zoznam uzatvorených zmlúv, z toho:

16.1. Dodávateľské:

Zmluvy, ktoré má SKD Martin uzatvorené, sa týkajú činnosti a prevádzky organizácie. Sú
to nasledovné typy zmlúv v celkovom počte mimo vybraných položiek  213ks. 

 zmluvy o dodávke elektrickej energie, vody, tepla, telekomunikačných služieb, 
požiarnych
služieb, upratovacích služieb 

 poistné zmluvy 
 zmluvy o právnej pomoci, poskytovaní daňového poradenstva 
 zmluvy o vysielaní reklamy, mediálne partnerstvá 
 zmluvy o umeleckom hosťovaní 
 dohody o pracovnej činnosti
 dohody o vykonaní práce 
 dohody o brigádnickej činnosti 
 zmluvy o postúpení pohľadávok 
 dohody o spolupráci
 zmluvy o dotáciách, poskytnutí  peňažných darov  
 licenčné zmluvy, dohody o urovnaní 
 kúpne zmluvy

16.2.  Odberateľské:

 zmluvy o nájme – dlhodobé a krátkodobé 
 zmluvy o reklamnej spolupráci 
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 zmluvy o spolupráci 
 zmluvy licenčné 
 zmluvy darovacie 
 dohody o vzájomnom zápočte pohľadávok 

16.3.  Iné (okrem zmlúv o výpožičke – sú súčasťou inej odbornej časti):

 Zmluvy o odohratí divadelného predstavenia 
 Rôzne iné dodatky k zmluvám, rôzne iné zmluvy 

Všetky zmluvy sú k nahliadnutiu – niektoré elektronicky, aj v ručne vedenej evidencii.

17. Ocenenia organizácie a     jej pracovníkov   – regionálne, celoslovenské, medzinárodné.

VÝZNAMNÉ OCENENIA A NOMINÁCIE

KRIŠTÁĽOVÉ KRÍDLO

prof. Jozef Ciller

  
VÝROČNÉ CENY A PRÉMIE LITERÁRNEHO FONDU 

CENA ZA CELOŽIVOTNÉ DIELO
Martin Horňák – In memoriam

VÝROČNÁ CENA 2020
Tomáš Mischura – za postavu Winstona v inscenácii adaptácie románu G. Orwella 1984

PRÉMIE 2020
Jaroslav Kysel – za postavu Antona v inscenácii hry J.A. Pitinského  Matka
Jana Oľhová – za postavu Matky v inscenácii hry J.A. Pitinského  Matka

18. Inovácie, kreativita činnosti kultúrnej organizácie, vízie, perspektívy rozvoja  

SKD Martin naplno využíva pre svoju hlavnú činnosť – tvorbu inscenácií –  obidva hracie
priestory  –  Národný  dom  aj  Štúdio,  čo  pomáha  ďalšiemu  umeleckému  napredovaniu
a zatraktívneniu ponuky pre návštevníkov divadla. 

O tom, že sme to v SKD Martin nevzdávali ani počas bezprecedentných mesiacov, aké sme od
začiatku roka zažívali, svedčí aj krátky výpočet zopár  aktivít, vďaka ktorým sme mohli priniesť
aspoň časť produkcie našim divákom. Hneď v marci a apríli  sme preniesli  niekoľko vybraných
inscenácií  do  on-line  priestoru  a  prostredníctvom streamu cez  FB sme ich  sledovanie  zdarma
poskytli. Naživo sme streamovali dve predstavenia v októbri.
Absolútnym zázrakom a svetlom v temnote bolo úspešné uvedenie hudobného programu SKD
POZITÍV – KONCERT zloženého z pesničiek z inscenácii  divadla v martinskom Amfiteátri s
takmer 1500 divákmi.
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        Ďalšou pridanou hodnotou aj v rámci programu môže byť skutočnosť, že sme pod svoju
správu prevzali prevádzku divadelnej kaviarne – nazvali sme ju BREPT. Práve tu sme zaviedli nový
programový  formát,  ktorý  sa  podarilo  zrealizovať  v  septembri  pred  preloženou  premiérou
inscenácie Spaľovač mŕtvol.  Bude to pravidelné predpremiérové stretávanie sa tvorcov aktuálne
pripravovanej inscenácie s divákmi, zástupcami médií, verejnosťou.

Čoraz väčšie úsilie vynakladá SKD Martin aj na propagáciu divadla, zatraktívnenie ponuky,
predaja  produktu,  ktorým sú  v prvom rade  inscenácie.  V roku  2015  sme  zaviedli  elektronický
systém predaja vstupeniek s možnosťou rezervácie aj on-line platby, otvorili sa tak nové možnosti
ľahšieho a dynamickejšieho predaja vstupeniek cez internet. V roku 2019 sa podarilo zrealizovať
možnosť využívať platobný terminál v pokladnici SKD. Taktiež sa nám podarilo úspešne e-shop
divadla. Oblasťou, v ktorej je neustále čo zlepšovať, je marketing predaja a získavanie čo najširšej
diváckej obce s presahom regiónu.
Na  podporu  činnosti,  tvorby  a  propagácie  Slovenského  komorného  divadla  Martin  doma  i
v zahraničí vzniklo v roku 2012 občianske združenie Priatelia martinského divadla. V roku 2020 po
zápise do registra oprávnených právnických osôb sa už šiesty rok  OZ uchádzalo o 2% podielu
zaplatenej dane z príjmu za jednotlivé zdaňovacie obdobia.
Pre  SKD  Martin  sa  napriek  COVID-ovému  zastaveniu  v profesionálnej  sfére  otvárajú  ďalšie
možnosti a príležitosti na reprezentáciu vlastnej tvorby, mesta, kraja, Slovenska, dokonca Európy
na prestížnych zahraničných festivaloch. V tomto trende bude SKD Martin systematicky svojou
činnosťou, ponukou a tvorbou pokračovať aj po znovuotvorení a spustení prevádzky.
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1. PLNENIE HLAVNÝCH ÚLOH

Medzi hlavné priority Slovenského komorného divadla  Martin v roku 2020 patrili:
 v oblasti  umeleckej  tvorby:  podpora  autorských  projektov  (adaptovaných  textov),

uvádzanie hier v slovenskej premiére (objavná dramaturgia);

Obohatenie repertoáru SKD Martin o tieto inscenácie:

- divadelné spracovanie dramatizácie slávneho románu Georgea Orwella 1984 po prvý raz na
slovenskom javisku v réžii Rastislava Balleka 

- čierna komédia Spaľovač mŕtvol Ladislava Fuksa v réžii Jána Luterána  

- absurdná  groteska  významného  švajčiarskeho  prozaika  a  dramatika  Maxa  Frischa  Pán
Biedermann a podpaľači v réžii umeleckého šéfa SKD Martin Lukáša Brutovského 

 v oblasti spolupráce a prezentácie divadiel na Slovensku: príprava (v roku 2020 nerealizovaného)
16. ročníka martinského festivalu divadiel na Slovensku Dotyky a spojenia;

 v oblasti  reprezentácie  divadla:  prezentovanie  divadla  v regióne  a   v iných  profesionálnych
divadlách  na  Slovensku,  pravidelná  účasť  na  prestížnych  medzinárodných  festivaloch
a prehliadkach na  Slovensku  a v zahraničí;  (plnenie  tejto  oblasti  bolo  znemožnené
obmedzeniami súvisiacimi s pandémiou ochorenia COVID-19)

 v  rámci  európskeho  divadelného  kontextu:  zapojenie  sa  do  celoeurópskeho  projektu  Noc
divadiel (online)

 SKD Martin na 31.12.2020 pripravilo a uviedlo špeciálne 7 a pol hodinové online podujatie
Silvestrovský stream – www.narodnycintorin.sk – MARATÓN.
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2. ČINNOSŤ V     UMELECKO – PREVÁDZKOVOM      ÚTVARE  

a)  Úsek umelecký

Odohrané premiéry v roku 2020

1 9 8 4

Autor: George Orwell, Duncan
Macmillan, Robert Icke
Preklad: Martin Ondriska
Réžia: Rastislav Ballek a. h.
Dramaturgia: Monika Michnová
Scéna: Juraj Poliak a. h.
Kostýmy: Katarína Holková a. h.
Hudba: Róbert Mankovecký a. h.
Premiéra: 31. januára 2020
Počet repríz: 7

Osoby a obsadenie:
O´Brein – Marek Geišberg, Charrington – Tomáš Grega, Júlia – Jana Kovalčiková, Martin – 
Jaro Kysel, Winston – Tomáš Mischura, Parsosová – Alena Pajtinková, Parsons – Daniel 
Žulčák, Syme – Matej Babej a.h., Ideozločinec – Juraj Bojnický a.h.

Slávny román Georgea Orwella sa vôbec po prvý raz ocitá na slovenskom javisku. Nie náhodou
uvádzame 1984, a to pod taktovkou renomovaného režiséra Rastislava Balleka, v rámci sezóny 
s leitmotívom Revolta. Najnovšia adaptácia britských dramatikov Roberta Ickeho a Duncana 
Macmillana dokazuje, že Orwellova vízia totalitného sveta, v ktorom ľudia žijú pod neustálym 
policajným dozorom, nikdy nestratila na aktuálnosti. Naopak, Orwellov obraz totalitarizmu 
dnes naberá novú, aktuálnu a znepokojujúcu podobu.

Inscenáciu dramatizácie románu 1984 uvádzame so súhlasom Billa Hamiltona, správcu 
literárnej pozostalosti po Sonii Brownellovej Orwellovej.
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SPAĽOVAČ  MŔTVOL

Autor: Ladislav Fuks/ Daniel
Majling
Réžia: Ján Luterán a. h.
Dramaturgia:   Róbert Mankovecký
Scéna: Juraj Kuchárek  a. h.
Kostýmy: Diana Strauszová  a. h.
Hudba: Róbert Mankovecký  
Premiéra: 18. a 19. septembra 2020
Počet repríz: 6

Osoby a obsadenie:
Karl Kopfrkingl: Marek Geišberg; Písař, Dvořák, Pán Janáček, boxer, mních, Williho 
spoločník: Tomáš Grega; Pochodný, Strauss, Zajíc, Bettelheim, Rozhodca, Williho spoločník: 
Viliam Hriadel a. h.; Muž: Michal Gazdík; Žena: Ľubomíra Krkošková; Willi: Tomáš 
Mischura; Lakmé: Alena Pajtinková; Ružolíce dievča, Pani Strunná, Boehrman, E. Wagner: 
Daniel Žulčák; Chlapci: Dávid Janči a. h., Peter Grendár a. h., Dievčatá: Paulína Fundárková a. 
h., Eva Oľhová a. h., Ema Kroupová a. h., Ema Poliaková a. h.; Hudobníci: Roman Konček a. 
h., Marián Kramár a. h., Tomáš Kramár a. h..

Groteskný príbeh o zamestnancovi krematória, ktorého fascinuje smrť. Pán Kopfrkingl pôsobí 
ako celkom obyčajný, priemerný otec slušnej stredostavovskej rodiny, ale len do chvíle, kým sa
nezačne zaoberať čistotou svojej rasy, krvnými vyšetreniami a pôvodom svojej manželky. V 
spojitosti s jeho profesiou a so záľubou v žiari kremačných pecí nadobúda jeho život celkom 
nový smer a zmysel. A od toho je už len krôčik k tomu, aby prevzal osud svojich najbližších do
vlastných rúk. Fuksov bizarný obraz vzostupu árijskej ideológie je známy predovšetkým vďaka 
filmovému spracovaniu Juraja Herza. V réžii Jána Luterána sa dočká novej, divadelnej podoby.
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PÁN  BIEDERMANN   A  PODPAĽAČI

Autor: Max Frisch
Preklad: Matej Malenka
Réžia: Lukáš Brutovský
Dramaturgia: Miro Dacho
Scéna: Juraj Kuchárek  a. h.
Kostýmy: Diana Strauszová a. h.
Hudba: Lukáš Brutovský  
Premiéra: 27. a 28. novembra 2020
Počet repríz: 5

Osoby a obsadenie:
Biedermann: František Výrostko; Babetta, jeho žena: Ľubomíra Krkošková; Anna, slúžka: 
Barbora Palčíková; Wilhelm Eisenring, čašník: Marek Geišberg; Jozef Schmitz, zápasník: 
Jaroslav Kysel; Dr. Phil: Michal Gazdík; Hasiči: Matej Babej, Tomáš Grega, Daniel Žulčák; 
Policajt: Matej Urban a. h..

Absurdná groteska významného švajčiarskeho prozaika a dramatika Maxa Frischa o podliehaní 
násiliu a zlu je príbehom o náraste totalitnej moci (bez ohľadu na to, či ide o totalitu fašistickú 
alebo komunistickú) a najmä o tom, ako tento nárast podporí celkom obyčajný priemerný 
človek, ktorý podá agresorom pomocnú ruku.

Inscenácie, ktoré pokračujú na repertoári SKD z predchádzajúcich sezón- počet 
odohraných repríz v roku 2020:

2019
Komédia česká o bohatci a Lazarovi 04 reprízy
Zem pamätá 15 repríz
Ostrov 04 reprízy
Matka 03 reprízy

2018
Biológia politika – Fouché! 02 reprízy
Kráľ Lear (príbeh sveta) 01 repríza (derniéra 08.01.2020)
Fóbie 06 repríz
Žobrácka opera 01 repríza

2017
Portrét Doriana Graya 03 reprízy
Traja veteráni 03 reprízy
2016
Hráči 04 reprízy

2014
Kontrabas 02 reprízy
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2012
www.narodnycintorin.sk – 1. časť 02 reprízy

2010
Kumšt 01 repríza (derniéra 28.02.2020)

Poznámka:
Kvôli COVID-19 boli pre školy streamované predstavenia SKD:

Muflón Ancijáš - rozprávka 4x
Zvedavá rozprávka - rozprávka 1x
Les - inscenácia 2x

Po čiastočnom uvoľnení opatrení v súvislosti s COVID-19 bol do programu operatívne 
zaradený a odohraný Koncert SKD Pozitív – 4x (3 krát v Národnom dome a raz v Amfiteátri 
v Martine).

Derniéry – inscenácie, ktoré sa uviedli posledný krát v roku 2020:
Kráľ Lear (príbeh sveta) 08.01.2020
Kumšt 28.02.2020

b) Úsek prevádzky a obchodu

Hosťovanie v profesionálnych divadlách na Slovensku

Slovenské komorné divadlo kvôli COVID-19  nehosťovalo v profesionálnych divadlách na 
Slovensku.

Slovenské komorné divadlo kvôli COVID-19 hosťovalo v rámci SR 1 krát v Dome kultúry 
Dolný Kubín s inscenáciou Zem pamätá.

Účasť na festivaloch v SR kvôli COVID-19 nebola žiadna.

Zahraničné zájazdy v roku 2020:

SKD Martin sa zúčastnilo  1 zahraničného zájazdu, na ktorom odohralo 2 predstavenia:

7.2. a 8.2.2020 Česká republika- Praha – Divadlo MINOR,  inscenácia: Zem pamätá
Hostia účinkujúci v SKD v roku 2020

Kvôli COVID-19 sa v Slovenskom komornom divadle Martin nepredstavil žiadny hosťujúci
súbor.
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Festival Dotyky a spojenia 2020 – 16. ročník:

Kvôli COVID-19 sa 16. ročník Festivalu Dotyky a spojenia nekonal. 

Reprezentatívne aktivity:

Kvôli COVID-19 sa iné reprezentatívne aktivity nekonali. 

c) Úsek scénografie a výrobno-technickej prevádzky

Úsek scénografie a výrobno-technickej prevádzky v roku 2020 realizoval scénické a kostýmové
výpravy  pre  tri  inscenácie.  Hosťujúci  výtvarníci  sa  podieľali  na  uvedených  výpravách
nasledovne:

 Juraj Kuchárek a. h.:           scéna do inscenácií Spaľovač mŕtvol a
          Pán Biedermann a podpaľači

 Juraj Poliak a. h.:                  scéna do inscenácie 1984
 Katarína Holková:           kostýmy do inscenácie 1984
 Diana Strauszová a. h.:         kostýmy do inscenácií Spaľovač mŕtvol a

          Pán Biedermann a podpaľači

Pracovníci  javiskovej  prevádzky  a dielní  zabezpečovali  odohranie  premiér  a reprízových
predstavení na domácich javiskách a na zájazdoch.

Činnosť správcu registratúry za rok 2020

V roku  2020  Slovenské  komorné  divadlo  pokračovalo  v procese  odovzdávania  spisov  do
registratúrneho  strediska  za  rok  2017.  Odovzdávací  proces  bol  rozložený  na  mesiace  júl,
august, september a október 2020.

V priebehu celého  roka bol  správca  registratúry  v kontakte  s pracovníčkou,  ktorá  vykonáva
činnosť podateľne (donáška a odnáška poštových zásielok) a v spolupráci s ňou dohliadal na
správne  evidovanie  záznamov  a vytváranie  čísiel  spisov  v súlade  s vecným  obsahom
registratúrneho  plánu.  Počas  celého  roka  vykonával  podľa  potreby  výpožičkovú  činnosť,
o ktorej vedie osobitnú evidenciu.

Správkyňa  registratúry  vypracovala  nový  Registratúrny  poriadok  a plán  v zmysle  vyhlášky
49/2019 zákona 395/2002 platnej od 6.2.2019, ktorý odoslala na schválenie MV SR.V priebehu
roka  sa  asistentka  riaditeľa   a správkyňa  registratúry  zúčastnili  školenia  súvisiaceho
s elektronizáciou odosielania a prijímania poštových zásielok a aktualizácie opäť nového RP
formou On-line.
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Archívna činnosť 2020

V oblasti  archívnej  činnosti  boli  do  počítačového  programu  zaevidované  informácie
o premiérovaných  inscenáciách,  ako aj  uložené  texty  týchto  hier.  Následne boli  do archívu
založené  scenáre,  recenzie,  bulletiny,  fotografie  a DVD  nahrávky  z  nových  inscenácií.  Po
skončení festivalu Dotyky a spojenia 2020 - 2021 budú zaradené do archívu všetky fyzické
dokumenty (recenzie, fotografie, CD fotografií, plagáty, bulletiny a iné).

Požiarna ochrana
V roku  2020  sme  nemali  žiadne  nežiaduce  zahorenie.  Počas  roka  boli  vykonávané  všetky
pravidelné kontroly a revízia protipožiarnych zariadení.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
V roku 2020 sme nemali  žiadny pracovný  úraz.  Boli  vykonané  všetky  predpísané  odborné
prehliadky a skúšky zariadení  a strojov.
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Záver

Dopady koronakrízy majú, a ešte len budú mať, na divadlo nepredstaviteľné
dopady. Prakticky takmer nanovo bude treba rozbehnúť procesy „fungovania“...
Takúto storočnicu si na začiatku roka 2020, ktorý mal byť pre profesionálne divadlo
na Slovensku oslavný, nikto z kolegov divadelníkov ani v tých najtemnejších snoch
nepredstavoval...
Prvoradou a najdôležitejšou úlohou vedenia divadla v najbližších mesiacoch bude
vrátiť do divadla divákov. Všetkými možnými cestami sa pokúsiť zabezpečiť vyšší
príjem pre divadlo inak, ako prvoplánovým zvyšovaním vstupného, hľadať skôr iné
spôsoby zatraktívnenia ponuky.

Z umeleckého i hospodárskeho hľadiska však nebol rok 2020 pre SKD Martin
neúspešným. Kladný hospodársky výsledok je toho dôkazom. O úspechu môžeme
hovoriť len vďaka kvalitnej a ústretovej spolupráci so zriaďovateľom – Žilinským
samosprávnym krajom. SKD Martin ako repertoárové divadlo musí byť pripravené
reagovať na situácie, ktoré prinášajú zrušené predstavenia, vyššia spotrebe elektrickej
energie,  vyššie  náklady  na  prípravu  inscenácií,  nižšiu  podporu  z fondov  a od
finančných partnerov, či výpadok veľkej časti príjmov z podnikateľskej činnosti... 

Existujú oblasti, kde by divadlo pri svojich dispozíciách dokázalo získať ďalšie
finančné  prostriedky,  keby  celková  situácia  v spoločnosti  bola  priaznivejšia.  Sme
schopní  prenajímať priestory,  techniku za účelom dopravy,  poskytnúť partnerom
viac reklamného priestoru,  ponúknuť služby v atraktívnych budovách Národného
domu a Štúdia SKD. 

V roku 2020 bolo SKD Martin úspešné aj v získavaní finančných prostriedkov
z Fondu na podporu umenia, z MH SR, či z ÚPSVaR.

V týchto neľahkých časoch bude  do veľkej miery nevyhnutné,  aby divadlo
dokázalo  podstatnú  časť  režijných  nákladov  vykrývať  z príjmov  z  vlastnej
hospodárskej a  podnikateľskej činnosti.
.

V Martine 24. 2. 2021    Mgr. art. Tibor Kubička
               riaditeľ SKD Martin
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Názov organizácie: Slovenské komorné divadlo Martin Príloha č. 2
Adresa: Divadelná 1
PSČ Mesto 03601 Martin
IČO: 36145301
stav majetku k dátumu : 12/31/2020

P.č. Predmet poistenia
1. Budovy, haly, stavby * 12,872,190.33
2. Súbor hnuteľného prevádzkového majetku (okrem motor.vozidiel s EVČ) 6,157,017.92
3. Súbor HIM podľa operatívnej evidencie 0.00
4. Obstaranie hmotných investícií (042 ) 26,280
5. Zásoby 12,157.35
6.

Poznámka:
V roku 2008  sme dostali  z VÚC príkaz č. 1/2008,
na základe ktorého sme  vypovedali zmluvy o poistení, ktoré sme mali doteraz uzatvorené.
 Všetky zmluvy prešli pod spoločnosť RESPEC, ktorá zabezpečuje 
najvýhodnejšie sadzby poistenia. Jedná sa o poistenie majetku, havarijné poistenie 
motorových vozidiel, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a škodu 
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
K 1.7.2019 došlo k prehodnoteniu poistenia majetku a motorových vozidiel a boli spracované nové zmluvy

Ročné poistné: 13,664.76 € Majetok

3,585.94 € Dopravné prostriedky

P.č. Inv.číslo Názov Datum zaradenia Obstarávacia cena 

do užívania z účtovnej evidencie (€)
1 2 Budova hlavná ND 11/2/1954 269,532.63
2 575 ND rekonštrukcia kul.pamiatka 12/31/2008 4,503,672.23

Obstarávacia cena  z 
účtovnej evidencie (€)

Cudzie veci (prevzaté za účelom opravy, úpravy, predaja, úschovy, uskladnenia alebo 
poskytnutia odbornej pomoci)

Zoznam majetku SKD Martin  poistený odhadcami poisťovne  Respect ako jeden celok bol poistený  
na sumu 17 068 800,71,-€

1/ Poistenie majetku - budovy , haly ,stavby (podrobný súpis)

Poznámka  
** 



3 575/c ND rekonštrukcia kul.pamiatka/TZ 12/28/2009 121,522.07
4 575/b ND rekonštrukcia kul.pamiatka 1/2/2009 1,302,528.53
5 575/d ND rekonštrukcia kul.pamiatka vyb.intriéru 2/24/2010 3,079.57
6 575/e ND rekonštrukcia kul.pamiatka/TZ 6/30/2011 2,870.03
7 575f ND rekonštrukcia kul.pamiatka /TZ 3/31/2013 6,190.05
8 575g ND TZ schodisko 12/31/2014 9,163.00
9 575k ND-sanácia schodiska sokolové muriv. 12/31/2016 396.00

10 628 ND Výťahy 4/9/2010 43,321.34
11 628b ND Výťahy 6/30/2011 8,369.77
12 629b Oplotenie techn.zhodnotenie 3/31/2013 5,110.29
13 629 Oplotenie s bránou 6/30/2011 11,410.65
14 630 Spevnená plocha ND pri SKD 12/31/2014 52,449.99
15 630a Spevnené plochy-vybudovanie vjazdu 10/31/2017 23,469.97
16 487a Budova štúdia 3/30/1994 5,814,252.44
17 487b Budova štúdia 10/30/1994 116,059.85
18 487c Budova štúdia 1/1/1995 44,618.92
19 487d Budova štúdia 1/1/1996 221,563.16
20 470 Budova štúdia-napáj.rozvody 1/1/1994 13,587.00
21 484 Budova štúdia - javisková konštrukcia 1/1/1994 19,430.19
22 485 Bufova štúdia - garážové dvere 1/1/1994 21,811.72
23 486 Kolektor štúdia 2/9/1994 67,573.58
24 554 Sklad reziva 12/31/2001 8,422.04
25 14a Gašparákov do TZ Kul.pamiatka 12/31/2014 1.00
26 14 Budova GD č.p.650 5/20/1983 1,616.94
27 9 Sklady 12/30/1969 26,614.12
28 5 Dielne 12/2/1964 15,175.63
29 5a Dielne -rekonštrukcia 3/31/2016 120,898.81
30 5b Dielne -rekonštrukcia 12/31/2016 597.35
31 5c Dielne-rekonštrukcia -autorský dozor 31.2.2016 810.00
32 5d Dielne-rekonštrukcia -projektová dok. 12/31/2016 5,904.00
33 4 Socha ženy 11/2/1957 4,507.73
34 3 Socha muža 11/2/1957 4,507.73

36 630b 2/1/2018 1,152.00
S ú č e t * 12,872,190.33

Prevod správy projektová dokumentácia k 
spevneným plochám



Príloha č. 4

Daň z nehnuteľností - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Názov organizácie:
Sledované obdobie (príp. stav k dátumu): 2020

Ano-Mestu Martin daň zo stavieb ,z pozemkov 13,503.75 0 Nie
bytov.

Slovenské komorné divadloSlovenské komorné divadlo Martin

Organizácia platí daň z nehnuteľnosti príslušnej obci 
alebo mestu. 

(ÁNO/NIE) + názov obce, mesta

AK ÁNO
vyčísliť ročnú 

sadzbu dane v € + názov 
nehnuteľnosti

AK ÁNO
  je poskytnutá nejaká zľava?

 Vyčísliť v % a v €

Má kultúrna organizácia oslobodenie od 
mesta 

alebo obce?
(ÁNO/NIE)



Príloha č. 5

Spolupráca kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK s mestami, obcami a 3. sektorom

Názov podujatia Termín Miesto

participácia KO

Kontrabas 1/21/2020 Rosenfeldov palác Žilina hosť 78.63
Zem pamätá 2/19/2020 Kultúrny dom Dollný Kubín hosť 421.71
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Príloha č. 7

Elektronizácia - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Názov organizácie: Slovenské komorné divadlo Slovenské komorné divadlo Martin
Sledované obdobie (prípadne stav k dátumu) 2020
 hardware software

poznámkypočet rok(y) nadobudnutia operačný sys. kancelársky soft. iné (napr. odborné)
PC-OfficeE2160 1 2008 Windows 2000

Repres
Sledované obdobie (prípadne stav k dátumu) Office Profesional 07
PC Duron 1600 1 2004 Windows 2000
PC - rez.v.Off. 1 1995 Windows 1998
PC LITE ON 1 2004 Windovs XP

Office EnterPrice 07
PC Office D430 1 2002 Windows XP

Office Profesional 07
PC Office/Systecom 1 2005 Windows XP

SPIN
Office Profesional 07

PC OFFICE WX 1 2005 Windows XP
ISPIN
Office Profesional 07
EPI

PC Office WX combo 1 2005 Windows XP
Office Profesional 07
ISPIN

PC CEL 1 2004 Windows 98
PC MB 1 2007 Windows 2000
PC OFFICE Systecom 1 2005 Windows XP

Office Profesional 07
PC Office Celeron 1 2008 Windows 1998

Winis
Office Profesional 07

PC Duron 1 2003 Windows 2000
Office Profesional 07

PC Duron 1 2004 Windows XP
Fabasoft
Magma
Office Profesional 07

PC Office 1 2009 Windows XP
Office Profesional 07
Multieko

PC Office E2220 InWi 1 2009 Widows XP
Office Profesional 07

PC Office E5200 WXP 1 2009 Winows XP
Office Profesional 07
Magma
Fabasoft

PC Office E7400 1 2009 Windows XP
Office Profesional 07

PC Office E5200 1 2009 Windows XP
Office Profesional 07

PC Lenovo E73 1 2015 Windows 7P
Office 2010 P

PC HP Elite 8200 3 2016 Windows 7P

PC Lenovo E 73 1 2017 Ofice 2010
Windows 79

 PC - pre verejnosť

1 2018 Windows 10Pro

PC Office- 6100 1 2018 Windows 10
PC-LENOVO TC edge72 1 2020 Windows 10 Capková
 Notebook
NooTbook HP compaq 1 2006 Windows XP

Office Enter Price07
NooTbook HP compaq 1 2005 Windows XP

Office Enter Price07
NooTbook HP NA74S 1 2008 Windows XP

Office Enter Price07
NooTbook HPNA41S 1 2008 Windows XP

HP ProBook 4530s B950 1 2012 Windows 07
Office 

NooTbook  HP ProBook 1 2009 Windows XP
Office Profesional 07

NooTbook AŠUS 1 2014 Windows 8.1
NooTbook Lenovo B 5400 1 2014 Windows 8.1
Nootbook Toshiba Sattellite 1 2016 Windows 10
Nootbook PC Lenovo IP 305 N 35400 1 2016 Windows 10

 PC - pre pracovníkov organizácie
 typové označenie (názov)

PC-Lenovo IDEA Centre Y920T čierny s 
videoprojekciu



Nootbook ACER EXTENSA 15 1 2018 Windows 10
Nootbook -Ofice home N Business HP ENVY 17 1 2020 Windows 10 Kubička
Nootbook-LENOVO IDEA Pad 3-15IL05 1 2020 Windows 10 Zacharová
Nootbook-LENOVO IDEA Pad 3-15IL05 1 2020 Windows 10 Valková
 PDA, UMPC, Tablet, a pod. (vreckové počítače)



Elektronizácia - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK - periférie PC
 periférne zariadenia PC - typové označenie (názov) počet rok(y) nadobudnutia poznámky
 Tlačiarne
Tlačiareň PIXM Color P 1 2007
Tlačiareň XeroxDucop 1 2000
Tlačiareň OKI 1 1995
Tlačiareň HP DeskJet 1 2001
Tlačiareň HP DeskJet 1 2004
Tlačiareň HP LaserJet 1 1997
Tlačiareň Canon I550 1 2002
Tlačiareň laserová Lexmark 1 2006
Tlačiareň HP 656C 1 2005
Tlačiareň HP LaserJet 1 2007
Tlačiareň HP LaserJet M1120 1 2008 funkcia so skenovaním
Tlačiareň Plaser 3117 1 2008
Tlačiareň Color OKI C58 1 2008 funkcia so skenovaním
Tlačiareň HP DeskJet F2180 1 2008
Tlačiareň C8970B Desk 1 2009
Tlačiareň  HP LaserJet P1102 A4 1 2012
Tlačiareň HP DeskJet 3000 A4 1 2012
Tlačiareň PRO 8000 WIFI A4 1 2011
Tlačiareň 6X 420 d 1 2015
Tlačiareň Canon multifinkčná MF 1 2015
Tlačiareň OKO B512dn 1 2016
Tlačiareň multifunkčná Canon 1 2017 fukcia so skenovaním
Tlačiareń GX420d 1 2017
Tlačiareň so skenerom EPSON WF-5790 1 2018
Tlačiareň OKI MB492 dn- AK8A014190 1 2019 funkcia so skenovaním
Tlačiareň OKI B432 dn - AK97003700 1 2020 pokladňa
Tlačiareň OKI MC 573 dn A4farmulti/scan/kopi/fax 1 2020 sekretariát
 Dataprojektor

 Skenery

 Čítačky čiarových kódov
Snímač LS2208 1 2006

 Iné periférne zariadenia PC



Elektronizácia - kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK - iné technické zariadenia
elektronické technické zariadenia - typové označenie (názov) počet rok(y) nadobudnutiapoznámky
 Kopírky
digitálna kopírka 1 2001
kopírka Aficio 1 2007

 Fotoaparáty

 Kamery
Kamera DC50AP 1 2003
Kamerový systém Národného domu /Obnova/ jeden systém-celok 2008
Kamerový systém Národného domu /Obnova/Priemyselná tel jeden systém-celok 2009
 Nahrávacia a ozvučovacia technika
Javisková zvuková technológia Národného domu/ Obnova/ jeden celok 2008
Javisková zvuková technológia Národného domu/ Obnova/ jedden celok 2009
 Laminovacie stroje

 Iné 
Javisková svetelná technológia Národného domu /Obnova/ jeden celok 2008
Javisková svetelná technológia Národného domu /Obnova/ 2009
Javisková scénická  technológia Národného domu /Obnova/ jeden celok 2008
Javisková scénická  technológia Národného domu /Obnova/ 2009



Zamestnanci kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Obdobie Štruktúra zamestnancov Mzdové náklady Priemerná mzda

Fyzický Prepočítaný Fyzický Prepočítaný

2020 64 63 46 45 46 18 778,366 € 1,044 € 1,078 €
2019 65 64 47 46 47 18 757,399 € 979 € 1,039 €
2018 67 67 48 48 48 19 699,398 € 866 € 921 €
2017 67 66 48 47 48 19            629,825 € 794 € 844 €
2016 66 66 47 47 47 19 597,945 € 755 € 804 €
2015 65 64 45 45 45 20 557,712 € 728 € 776 €
2014 66 65 46 46 46 20 544,517 € 699 € 749 €
2013 64 63 44 44 44 20 511,799 € 676 € 730 €
2012 63 63 44 44 44 19 527,278 € 698 € 695 €
2011 65 65 45 45 45 20 527,920 € 677 € 719 €
2010 67 67 47 47 47 20 566,218 € 703 € 733 €
2009 67 67 47 47 47 20 582,149 € 723 € 747 €
2008 62 62 44 44 44 18 15740 21252 22021
2007 61 60 43 43 43 18 14724 20430 20706
2006 61 60 43 43 43 18 14150 19539 20297
2005 61 61 43 43 43 18 13101 17953 19223
2004 66 65 46 45 46 20 11412 14604 15383
2003 82 81 57 57 57 25 12242 12540 12732
2002 82 80 56 54 56 26 11564 12050 12251
2001 82 80 53 52 53 29 9951 10178 10345
2000 83 82 54 53 54 29 10112 10239 10450
1999 87 86 56 55 56 31 9368 9298 9452

Príloha č. 9

Počet zamestnancov 
skutočný

Počet zamestnancov 
podľa OŠ

Odborní zam. Ostatní zam. Všetci zam. Odborní zam.



Príloha č. 10

NÁKLADY, VÝNOSY A SEBESTAČNOSŤ ORGANIZÁCIE

Rok
Výnosy   v €

Vlastné príjmy Celkom

2014 v € 1,909,181.00 373,605.00 825,314.00 1,198,919.00 19.57 1.77
2015 v € 1,789,968.00 394,159.00 929,795.00 1,323,954.00 22.02 1.74
2016 v € 1,984,454.00 405,403.00 962,019.00 1,367,422.00 20.43 2.62
2017 v € 2,013,421.00 375,836.00 1,101,132.00 1,476,968.00 18.67 3.07
2018 v € 2,092,938.00 421,914.00 1,149,812.00 1,571,726.00 20.16 2.57
2019 v € 2,158,803.00 410,838.00 1,253,021.00 1,663,859.00 19.03 2.55
2020 v € 1,872,372.00 202,690.00 1,405,841.00 1,608,531.00 10.83 1.13

Náklady celkom 
rok  v €

Sebestačnosť 
(%)

Dotácia z verejných 
zdrojov na 1 
návštevníka

Dotácia z 
verejných zdrojov
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