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Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, Ul. 7. pešieho pluku č. 1, 949 01 Nitra

bábkového divada
vNfcre

Správa
o činnosti a hospodárení SDKSvN za rok 2022

V Priestorové podmienky, výstavba, rekonštrukcia:

Celá prevádzka a výkon hlavnej činnosti SDKSvN bola od r. 1992 do 31.3. 2020 v budove 
na ulici 7. Pešieho pluku č. 1 v Nitre. Od 1.4.2020 z dôvodu Stavebných úprav Starého divadla Karola 
Spišáka v Nitre firmou jai group s.r.o., je výkon činnosti v prenajatých priestoroch a to divadelná 
činnosť v Kultúrnom dome Močenok, administratívna činnosť v ŠD SOSP Nitra Cabajská 10 a sklady 
v Kráľovej nad Váhom v priestoroch spoločnosti Aktuál s.r.o.
SDKSvN disponuje priestormi o celkovej rozlohe 1 430 m2, z toho je podiel SDKSvN 7 279 
v pomere k 10 000 a podiel 2 721 k 10 000 patrí NSK.

Zmluva o dielo 2627/2019 - Stavebné úpravy SDKSvN zo dňa 4.12.2019
Zmluva o dielo 527/2020 - rekonštrukcia vykurovacieho systému zo dňa 7.9.2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 2627/2019 - práce naviac, zo dňa 9.9.2021
Zmluva o dielo č. 2206/2021 - Nová prípojka el. energie pre SDKSvN zo dňa 9.11.2021

Vzhľadom na pandemickú situáciu bola stavba niekoľkokrát prerušená počas ochoreniu pracovníkov 
firmy. Stavebné práce pokračovali, bol vypracovaný dodatok, ktorým sa menili niektoré práce 
a navyšovalo sa dielo o práce naviac. Termín odovzdania diela oproti pôvodnej zmluve bol posunutý 
do 13.4.2022.
V nadväznosti na vybudovanie elektrickej prípojky došlo k ďalšiemu prerušeniu stavebných prác. 
Vybudovanie novej elektrickej prípojky SDKSvN - stavenisko bolo odovzdané 16.11.2021., termín 
podľa zmluvy pre vyhotovenie diela bol do 12 mesiacov, t.j. do 16.11.2022. Termín nebol dodržaný 
z titulu, že stavebné práce boli prerušené v zimnom období z technologických dôvodov a pokračovať 
v prácach sa mohlo až od marca 2022.
Dielo „Nová prípojka elektrickej energie Starého divadla Karola Spišáka v Nitre" bolo odovzdané 
zhotoviteľom Jai group s.r.o. dňa 2.12.2022.

Dielo „Stavebné úpravy SDKSvN" bolo odovzdané zhotoviteľom firmou Jai group s.r.o dňa 9.12.2022.

V nadväznosti na ukončenie stavebných prác boli ukončené prenájmy KD Močenok a prenájom 
skladov Kráľová nad Váhom. Pre ukončenie uzávierky za rok 2022 bol prenájom kancelárií SOSP Nitra 
na Cabajskej 10 predĺžený na I. Q 2023.

V súvislosti s ukončením stavebných prác na diele Stavebné úpravy SDKSvN, bolo 
nevyhnutné interiérové zariadenie priestorov divadla. S vyhotovením zariadenia kancelárií 
a hereckých šatní bola oslovená Stredná odborná škola drevárska Topoľčany. Ďalej boli zakúpené 
plechové archívne skrine, plechové skrine do dielní a pre technikov, elektroinštalácia únikového 
východu Tatra, video-vrátnik k únikovému východu, revízie javiskových ťahov a zdvíhacích zariadení, 



nová elektroinštalácia výťahu SDKSvN s napojením na EPS, eiektrorevízia zariadení, ktoré nepodliehali 
časti Stavebných úprav SDKSvN, revízie hasiacich prístrojov. Ďalej boli realizované zvýšené náklady 
spojené so sťahovaním a obnovením činnosti divadla - nákup kobercov na chodby, zariadenie 
kuchynky na 4. podlaží a 3. podlaží, preprava zariadení SDKSvN zo skladov Kráľová nad Váhom 
do SDKSvN.
V septembri 2022 bola vykonaná revízia kotolne a komínov v správe SDKSvN.

Poistná udalosť:
Dňa 15.6.2020 pri daždi došlo k zatečeniu do Veľkej sály SDKSvN z prierazu, ktorý spravila firma jai 
group s.r.o. na vzduchotechniku. 23.6.2020 bola obhliadka poisťovňou poškodenia a je navrhnutá 
výmena drevených kaziet na strope. Výmena bude až po odovzdaní diela firmou jai group s.r.o na 
základe faktúry od firmy, ktorá bude realizovať výmenu stropných kaziet.

V sledovanom období bolo doplnené:
Administratíva - plechové skrine policové 15 ks od firmy B2 Partners, kancelárske kreslá 3ks;
Stolárska dielňa a šatňa technikov - chemická skriňa s komínom na uskladnenie farieb , šatňové 
skrine;
Kabína VS - vysoké stoličky 4 ks, počítač PC MAC so zvukovým softwerom , koberce;
Riaditeľňa - konferenčné stoličky 8 ks;
Denná miestnosť a chodba 4.poschodie - kuchynská zostava komplet;
Chodba 2.p. a 3.p - všetky miestnosti a kancelárie - látkové vertikálne žalúzie , behúne - koberce;
Krajčírska a modelárska dielňa - podlahová krytina PVC , šijací stroj Janone ,doplnené krajčírske 
nožnice, tavná pištol;
Upratovačky - leštič podlahy Karcher, sety na umývanie Ultramax;
Študovňa a nahrávacie štúdio - nové svietidlá.

2/ Personálna oblasť

Priemerný evidenčný stav zamestnancov k 31.12.2022
Vo fyzických osobách 47

Prehľad o počte zamestnancov podľa vykonávanej činnosti k 31.12.2022

Druh vykonávanej činnosti Vo fyzických osobách
Riadiaci zamestnanci 7
Zamestnanci vykonávajúci umeleckú činnosť 15
Odbor.um.-technickí zamestnanci 8
Administratívni zamestnanci 6
Vodiči motor, vozidiel 1
Ostatní obslužní pracovníci 9
ZAMESTNANCI celkom 47
Z toho žien 24
Z toho so skráteným pracovným úväzkom 0
Z toho poberateľov starobného dôchodku 1



Mimo evidenčný stav zamestnancov
Materská dovolenka 0
Rodičovská dovolenka 0
Neplatené voľno 0

Fluktuácia zamestnancov
počet % fluktuácie

Prijatí zamestnanci 1 2%
Uvoľnení zamestnanci 3 5%

Z toho podľa úsekov Prijatí Uvoľnení
riaditeľa 0 0
Umelecký 0 0
Ekonomický 0 0
Prevádzkovo-obchodný 0 0
Výrobný 0 0
Technický 0 2
hospodárskej správy 1 1

Veková štruktúra zamestnancov

Dôvody skončenia pracovného pomeru Počet
Dohodou 2
Skončenie na dobu určitú 1
Výpoveďou zo strany zamestnávateľa, org.zm. 0
Rozviazanie pracovného pomeru v skúšobnej 
dobe

0

Smrťou 0

Priemerný vek všetkých zamestnancov: 45 rokov

Vek Do 30 r. 31-40 r. 41-50 r. 51-60r. Nad 60r.
Počet 9 8 9 16 4

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov
Stupeň vzdelania ZŠ SOU,ÚSV,ÚSO VŠ
Počet 0 20 26

Zamestnanci prijatí na dobu určitú k 31.12.2022: 5

Pri koncoročnej analýze ukazovateľov možno konštatovať, že stav zamestnancov sa udržal na takmer 
rovnakej úrovni. Fluktuácia zamestnancov sa mierne znížila. Pre plynulé zabezpečenie chodu našej 
organizácie sme v apríli 2022 požiadali zriaďovateľa o súhlas s vytvorením 1 pracovného miesta 
šepkárky na polovičný pracovný úväzok. Toto pracovné miesto zatiaľ nebolo potrebné obsadiť, 
nakoľko prebiehala rekonštrukcia divadla. Bola znovu uzatvorená dohoda s Úradom práce na 
aktivačné práce pre 5 aktivantov. Do konca roka Úrad práce nedisponoval uchádzačmi, ktorí by 
prejavili záujem o aktivačné práce na nami požadované aktivačné činnosti. Dohoda je platná do 
31.12.2023.
Priemerná mesačná mzda za sledované obdobie je 1097,37 Eur, čo je oproti roku 2021 nárast 
o 4,98 %.



3/ Finančné zabezpečenie

V hodnotenom období boli poskytnuté tieto finančné prostried <y
Text Upravený 

rozpočet 
2021

Schválený 
rozpočet 
2022

Upravený 
rozpočet 
2022

Skutočnosť 
čerpanie 
za rok 2022

Plneni 
e
v %

Príspevok na prevádzku - ÚNSK 884 994,00 874 099,00 942 841,32 936 660,88 99,34

Účelovo určené finančné 
prostriedky-reštaurovanie sôch 
sokolov

14 500,00

Účelovo určené finančné 
prostriedky-zariadenie priestorov 
a kancelárií SDKSvN

32 000,00 32 000,00 32 000,00 100,00

Účelovo určené finančné 
prostriedky-zvýšené nevyhnutné 
náklady vzniknuté pri sťahovaní po 
rekonštrukcii SDKSvN

27 000,00 26994,51 99,98

Spolupráca s KO v zahraničí 1 500,00 1 500,00 100,00
Rekreačné poukazy 1 440,23 1 440,23 100,00
Dotácia Mesto Nitra
Vlastné príjmy 31 202,17 100 000,00 36 261,86 36 261,86 100,00
Príjmy, kód zdroja 72 214,56 214,56 100,00
Spolufinancovanie projektov 11 960,00 11 960,00 100,00
MK SR - kultúrne poukazy 446,00 446,00 100,00
Spolu 930 696,17 1 006 099,00 1 053 663,97 1 047 478,04 99,41
Dotácia MH SR - COVID 84,00 84,00 100,00
Dotácia Mesto Nitra 2 000,00
Dotácia FPU - zostatok z r.2021 19 000,00 0,00 19 000,00 19 000,00 100,00
Dotácia FPU r. 2022 10 000,00 10 000,00 100,00
Celkové príjmy 951 696,17 1 006 099,00 1 082 747,97 1 076 562,04 99,43

1/ Schválený rozpočet

r. 2021 r. 2022

926 899,00 € 1 006 099,00 €

2/ Rozpočet po zmenách

r. 2021 r. 2022

951 696,17 € 1 082 747,97 €

3/ Príjmy

r. 2021 r. 2022

Poplatky z predaja služieb (div. 
predstavenia, zvoz, prenájom)

27 268,86 € 36 261,86 €



Úroky 5,59 € 0,00 €

Vratký

Príjmy z dobropisov 3 928,63 € 214,56 €

Spolu 31 203,08 € 36 476,42

Príjem z predaja hnuteľného majetku 170,00 € 0,00 €

Príjem z vratiek - MH SR - testovanie 
zamestnancov r. 2021

65,00 €

Príjem zo ŠR - MH SR - testovanie 
zamestnancov r. 2022

84,00 €

Granty - mimorozpočtové prostr. 
(Mesto NR, MKSR-KP)

2 000,00 € 446,00 €

Celkom 33 373,08 € 37 071,42 €

Vlastné príjmy na rok 2022 boli schválené vo výške 100.000,00 €, k 31.12.2022 boli naplnené vo 
výške 36.261,86 €, (úpravy RO č. B3 a B18)

Vlastné príjmy za rok

37000,00

36000,00

35000,00 s /
34000,00 z7
33000,00 r' /
32000,00

31000,00 7 z
30000,00 7 /
29000,00

28000,00
2021

36261,86 ■ vlastné príjmy

2022

4/ Výdavky

r. 2021 r. 2022
61. mzdy 558 173,00 € 620 231,00 €

62.odvody 196 704,35 € 215 843,48 €

63.tovary a služby 176 818,96 € 201 644,56 €
64.bežné transfery 845,44 € 9 759,00 €

spolu 932 541,75 € 1 047 478,04 €



Bežné výdavky za rok / z toho mzdové náklady
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■ bežné výdavky

■ z toho: mzdové náklady

5/ Záväzky

r. 2021 r. 2022

1 704,42 € 1 738,10 €

Organizácia k 31.12.2022 nevykazuje záväzky po lehote splatnosti.

6/ Pohľadávky

r. 2021 r. 2022

750,70 € 2 511,73 €

Organizácia k 31.12.2022 nevykazuje pohľadávky po lehote splatnosti.

7/Kapitálový rozpočet

V roku 2022 neboli organizácii pridelené kapitálové prostriedky.
Výdavky k 31.12.2022 za 63. tovary a služby

31.12.2021 31.12.2022
Cestovné náhrady 3 256,79 € 3 375,79 €
Energie 19 130,02 € 35 385,07 €

Telekomunikačné služby 2 311,03 € 2 328,37 €

Výpočt.techn,, telek,techn., inter., prev.zar. 354,87 € 38 236,32 €
Spotrebný materiál 12 937,02 € 22 848,32 €
Knihy, časopisy 16,76 € 0,00 €
reprezentačné 409,66 € 737,09 €
Náklady spojené s dopravou 13 987,23 € 14 308,62 €



Pracovné odevy, obuv a pomôcky 0,00 € 0,00 €

Softvér a licencie 0,00 € 480,00 €

Nájomné 6 052,81 € 7 752,81 €

Opravy a údržba 19 657,70 € 10 397,88 €

Školenie, kurzy 615,00 € 722,76 €

Služby- ubytovanie, stravovanie 818,00 € 1 748,50 €

Preventívne LP 0,00 € 30,00 €

Rekreačné poukazy 825,00 € 1 440,23 €

Náhrada mzdy a platu 4 947,50 € 0,00 €

Náhrady - testovanie zamestnancov 311,40 € 101,00 €

Propagácia 2 265,22 € 2 007,28 €

Všeobecné a špeciálne služby 14 806,68 € 11 267,31 €

Poplatky a odvody 1 214,51 € 2 299,43 €

Stravovanie 23 676,63 € 22 297,72 €

Ostatné poistné 2 645,41 € 2 335,69 €

Prídel do sociálneho fondu 5 040,81 € 5 830,22 €

Odmeny podľa autorského zákona 33 776,53 € 9 195,29 €

Ostatné osobné náklady 5 806,16 € 4 562,64 €

Dane a miestne poplatky 1 956,22 € 1 956,22 €

Spolu 176 818,96 € 201 644,56 €

Účelovo určené finančné prostriedky boli čerpané do výšky predloženej faktúry:
- zariadenie priestorov a kancelárií SDKSvN 32 000,00 €
- zvýšené nevyhnutné náklady vzniknuté pri sťahovaní

po rekonštrukcii SDKSvN 26 994,51 €

Nevyčerpané finančné prostriedky na originálne kompetencie (dotácia z NSK) vo výške 0,44 € 
organizácia vrátila zriaďovateľovi pri nulovaní účtov.

V roku 2022 boli náklady na bežné transfery - členské príspevky, finančný príspevok na stravovanie 
a náhrady PN - prvých 10 dní celkom vo výške 9 759,00 €, z toho:

Členské príspevky 210,00 €
Odstupné 1 601,00 €
Finančný príspevok na stravovanie 6 070,82 €
náhrady PN - prvých 10 dní 1 877,18 €.

SDKS v Nitre zrealizovalo v roku 2022 dve premiéry v prenajatých priestoroch - Dom kultúry Šaľa 
s nasledovnými nákladmi:
- NEBO 29 126,27 €
- MEDVEĎ WOJTEK 19 631,98 €



4^Granty, nadácie, sponzorské príspevky

Do dotačného systému FPU sme v roku 2022 podali 4 žiadosi na projekty:

- Medveď Wojtek
-Aladin a čarovná lampa
- Účasť na medzinárodných festivaloch a prehliadkach s inscenáciou Luskáčik
- Späť do divadla

Boli schválené 2 žiadosti:
- Medveď Wojtek;
- Účasť na medzinárodných festivaloch a prehliadkach s inscenáciou Luskáčik - odstúpenie

od projektu.
-Žiadosť na tento projekt sme podávali v čase prihlasovania na festivaly a prehliadky. Vzhľadom 

na skutočnosť, že niektoré z nich nakoniec nezaradili inscenáciu Luskáčik do svojho programu, 
s niektorými vznikol problém pri komunikácii o spolupráci a tiež vzhľadom na zamietnutie Žiadosti 
o zmenu podmienok použitia dotácie zo strany FPU zo dňa 5. 11. 2022, sme od projektu odstúpili.

Inštitúcia/účel žiadané pridelené

FPU
Medveď Wojtek 18 500,00 € 10 000,00 €
Aladin a čarovná lampa 23 500,00 € 0,00 €
Účasť na medzinárodných
festivaloch a prehliadkach
s inscenáciou Luskáčik 11 000,00 € 6 000,00 €
Späť do divadla 10 300,00 € 0,00 €

Spolu 63 300,00 € 16 000,00 €

Kultúrne poukazy 446,00 € 446,00 €

Celkom 63 746,00 € 16 446,00 €

5/Členstvo v odborných organizáciách, spolková činnosť

Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre je členom Medzinárodného bábkarského zväzu UNIMA 
(UNIMA - Union Internationale de la Marionnette), Asociácii slovenských divadiel a orchestrov - 
ASDO, ZO - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy Nitra.

ty Vyhodnotenie odbornej činnosti, spolupráca, organizácie

V období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022:
*Počet predstavení odohraných doma: 52
*Počet predstavení odohraných na zájazde: 25
*Počet predstavení zo záznamu: 39



*Počet divákov na predstaveniach odohraných doma: 5085
*Počet divákov na predstaveniach zo záznamu: 950
*Počet divákov na predstaveniach odohraných na zájazde: 2091
*Počet hosťujúcich súborov: 0
*Spolu súbor SDKSvN odohral 77 predstavení naživo a 39 online 
*Tržba: 34446,50 € (z toho 446 KP)

Premiéry:

1. Nebo

Scéna, kostýmy a bábky: Barbara Guzik
Hudba: tukasz Pospieszalski
Choreografia: Vladislav Benito Šoltys
Dramaturgia a preklad: Nikoleta Hvizd Tužinská
Scenár, projekcie a réžia: Ireneusz Maciejewski

Obsadenie:
Tonino: Eduard Valašík / Michal Kalafut; Nina, Kocúr: Michaela Dzamková; Mama, Stará pani: Nikola 
Kozáková; Otec, Muž s dáždnikom: Michal Kalafut / Juraj Bednarič; Kvetinárka, Zábudlivý: Daniela 
Turzová; Poštárka: Kristína Povodová; Žena: Mariana Cibulková

Premiéra: 17. 9. 2022, Dom kultúry v Sali

Dlhodobým cieľom dramaturgie Starého divadla K. Spišáka v Nitre je vytváranie priestoru pre 
spoluprácu so zahraničnými tvorcami, čím chce svojim divákom umožniť kontakt s kvalitným umením 
a stretom s rozličnými kultúrami a poetikami jednotlivých tvorcov obohatiť jeho kultúrny rozhľad.
V prípade inscenácie Nebo to mala byť Veselka Kunčeva, ktorá nakoniec od projektu odstúpila 
a nahradil ju poľský režisér Ireneusz Maciejewski. Ten nie je len divadelný režisér, ale aj fotograf, 
bábkoherec, performer, autor divadelných scenárov, piesní, multimediálnych projekcií, krátkych 
filmových foriem a videoprojekcií. Vedie množstvo vzdelávacích, umeleckých, divadelných a 
multimediálnych workshopov pre deti, mládež i dospelých.
V inscenácii spracoval pálčivú tému detí unikajúcich z reálneho sveta do toho virtuálneho a 
pretransformoval ju do javiskovej podoby prístupnej aj tým, ktorých sa týka, školákom. Vytvorením 
vlastného scenára inšpirovaného tvorbou talianskeho autora Gianniho Rodariho, sa Maciejewski 
pokúsil priniesť odkaz o osamelosti detí vo svete digitálnych technológií. Nechce však dvíhať len 
varovný prst, ale priamo zachytiť spojitosť medzi súčasným svetom a detskou dušou. Tiež chce 
pôsobiť na detského diváka a ukazovať mu pestrosť sveta a možností jeho vlastnej fantázie. Tieto 
vlastnosti sa zhmotňujú napríklad vo výtvarnej zložke inscenácie, a to v podobe hry svetiel, či rôznych 
technologických postupov, najmä v prípade využitia projekcií. Využité sú bábky - manekýni, ale aj 
rôzne objekty. Pod tie i ostatné výtvarné zložky sa podpísala Barbara Guzik. Absolventka Akadémie 
výtvarných umení v Krakove, ktorá študovala aj na Škole výtvarných umení v Toulouse, dlhodobo 
tvorí pre činoherné aj bábkové divadlá, pričom v Poľsku sa už podpísala pod viac ako 40 inscenácií. 
Podieľala sa tiež na projektoch vo Francúzsku a v Česku. Realizovala inscenáciu pre Teatr Telewizji, už 
niekoľko rokov vedie Galériu 2 Okna, je viceprezidentkou nadácie Two Galicje Foundation, 
spolupracuje s filmovými producentmi, aj s Akadémiou divadelných umení v Krakove.
Cieľom projektu je teda predstaviť divákom Starého divadla umelecky i ideovo hodnotnú bábkovú 
inscenáciu, ktorá reflektuje aktuálnu spoločenskú problematiku. Zároveň má na Slovensko priniesť 
ukážku tvorby zahraničných umelcov a ponúknuť nový pohľad na možnosti bábkového divadla.

Počet predstavení: 2
Počet divákov: 299



2. Medveď Wojtek

Autor predlohy: Wiestaw A. Lasocki
Scéna, bábky: Olga ZiQbiňska
Preklad a dramaturgia: Nikoleta Hvizd Tužinská
Hudba: Lazar Novkov
Scenár a réžia: Jakub Maksymov

Obsadenie:
Poručíčka: Kristína Povodová; Medveď Wojtek: Simon Fico; Vojak Peter: Ľubomír Kratochvíl; Ďalší 
vojak: Roman Valkovič; A ešte ďalší vojak: Juraj Bednarič

Premiéra: 4.11. 2022, Dom kultúry v Sali

Inscenácia vychádza z predlohy poľského autora Wiesíawa A. Lasockého pod názvom „Wojtek spod 
Monte Cassino". Režisérom tohto projektu a autorom dramatizácie je Jakub Maksymov, ktorý si na 
spoluprácu prizval poľskú scénografku Olgu Zi^biríska a srbského skladateľa Lazara Novkova. Určená 
je pre divákov od 10 rokov. Inscenácia pracuje s objektami, rôznymi bábkami a tiež s maskou 
medveďa. Významnú zložku tvorí živá hudba, ktorej interpretmi sú samotní herci.
Jakub Maksymov študoval na DÁMU v Prahe a zameriava sa na moderné formy bábkového divadla, 
často na divadlo objektov. Do povedomia širšej verejnosti sa dostal svojou prácou Tisíc tuctov, ktorá 
bola ocenená na festivaloch nielen v Česku, odkiaľ Maksymov pochádza, ale aj v zahraničí. V roku 
2020 získal českú Cenu divadelnej kritiky v kategórii Talent roka. Spolupracuje s rôznymi divadlami a 
divadelnými zoskupeniami v Českej republike, v Nemecku, v Srbsku a tiež na Slovensku. Maksymov 
prináša mladícku energiu, umeleckú kvalitu a zosobnenie hlavných bodov aktuálneho 
dramaturgického plánu. Medzi tie patrí najmä zameranie divadla na výraznejšie využívanie 
bábkových postupov, podčiarknutie a nápaditosť výtvarnej stránky ap. Hosťovanie tohto režiséra 
ponúka miestnemu publiku stretnutie s novou poetikou, umelecky ho obohacuje a je potenciálnym 
lákadlom aj pre odbornú verejnosť. Tak sa naskytá možnosť podporiť komunikáciu medzi divadlom a 
kritikmi či teoretikmi.

Počet predstavení: 3
Počet divákov: 180



Festivaly

Divadlo sa v roku 2022 zúčastnilo 4 nesúťažných festivalov - v máji to bola Bábková Žilina (180 
divákov), v júni Virvar v Košiciach (120 divákov), Setkání / Stretnutie v českom Zlíne (260 divákov) 
a v septembri Bábkarská Bystrica (150 divákov).

Medziodborová spolupráca

Staré divadlo vykonávalo činnosti smerujúce k napĺňaniu jeho poslania v zmysle zriaďovacej listiny. 
Divadlo sa aktívne zapojilo do osláv Nitra, milá Nitra, keď na Ul. 7. pešieho pluku odohralo inscenáciu 
Legenda o Svoradovi a Benediktovi a inscenovaný workshop Stretnutie s Veľkou Moravou.
V Ponitrianskom múzeu v Nitre a následne v Múzeu Zlaté Moravce pokračovalo divadlo putovnou 
výstavou bábok a divadelných kostýmov pod názvom „Z rozprávky do rozprávky“. V Zlatých 
Moravciach sa uskutočnil tiež workshop výroby bábok a práce s bábkou v divadelnom priestore. 
Divadlo začalo aktívne spolupracovať s novým kultúrnym aktérom v Nitre bod.K7.

Vzdelávacie a iné aktivity

V rámci vzdelávacích aktivít Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre pokračuje v programe vedenom 
PhDr. Matejom Šiškom, PhD. - Stretnutie s Veľkou Moravou. Tento inscenovaný workshop hovorí 
o stredovekej histórii mesta Nitra a sprostredkováva ju mladým divákom. Zároveň je tiež v súlade so 
Štátnym vzdelávacím programom.
Počet predstavení: 15
Počet divákov: 677

Svoju činnosť SDKSvN popularizuje aj možnosťou pre žiakov základných škôl, stať sa jeho divadelným 
ambasádorom na pôde školy. Počet ambasádorov v roku 2022 je 12. Jednotliví členovia tohto 
projektu nám pomáhajú s propagáciou divadla medzi deťmi na ich školách.

V júni zorganizovalo divadlo v KD Močenok program pri príležitosti MDD, súčasťou ktorého bolo 
predstavenie Luskáčik, fotenie sa s hercami a prezentácia divadelných kostýmov.

Na základe vojnových udalostí divadlo začalo spoluprácu s občianskym združením PODAJ Ml RUKU - 
Nitra, ktoré v súčasnej situácii významne pomáha (nielen) ľuďom z Ukrajiny utekajúcim pred vojnou.

Staré divadlo v apríli umiestnilo v spolupráci s včelárom na strechu budovy mestské včely, ktoré sú 
jedným zo série plánovaných „zelených" aktivít divadla.

Hoci sme sa kvôli rekonštrukcii nemohli tento rok zúčastniť Noci divadiel v našich priestoroch, 
symbolicky sme sa zapojili aspoň prostredníctvom online priestoru, kde sme odprezentovali 
dokumentárny film o SDKSvN - Staré divadlo v troch dejstvách.



Porovnanie hlavných ukazovateľov v rámci odbornej činnosti

V tomto roku, rovnako ako v predchádzajúcom, na chod divadla výraznejšie vplýva najmä 
rekonštrukcia budovy divadla. Po pandemickom období sa do divadla vrátili návštevníci, no z dôvodu 
dlhodobého pôsobenia v KD Močenok a neskôr v Dome kultúry v Šali, je návštevnosť nižšia ako pred 
rekonštrukciou. Veľkému úspechu sa tešili najmä reprízy inscenácie Luskáčik.
Divadlo toto obdobie využilo ako príležitosť prezentovať sa na festivaloch a zájazdoch, a to najmä 
s inscenáciami Veľká továreň na slová, Doktor Faust, Klammova vojna, ale tiež Danka a Janka, 
Luskáčik a Stretnutie s Veľkou Moravou. V tomto roku zároveň prebehla premiéra inscenácie Nebo 
a Medveď Wojtek. Na konci roka sme začali podnikať prvé kroky pre návrat do divadla, čo je po 
takmer troch rokoch, prísľubom úspešnejšieho obdobia.

Spolupráca

V roku 2022 spolupracuje Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre s inštitúciami a organizáciami na 
miestnej, regionálnej aj medzinárodnej úrovni. Hlavnými partnermi v prípade vzájomnej spolupráce 
zostávajú Mesto Nitra pri realizácii Cyrilo-Metodských slávností, NOCR, TIC, UKF, KOS v Nitre, Krajská 
knižnica Karola Kmeťka a Ponitrianske múzeum v Nitre. Okrem nitrianskych inštitúcií sú partnermi 
spolupráce predovšetkým VŠMU v Bratislave, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Jókaiho divadlo 
z Komárna, Divadelný ústav a NOC v Bratislave.

Generálny partner divadla

Generálnym partnerom divadla je od r. 2017 spoločnosť L&Š - Farby, s. r. o.

Produktový partner divadla

Produktovými partnermi divadla boli v roku 2022 firmy Terra Wylak, Apimed, Tesco Galéria a Metro.

Mediálni partneri divadla

Z pohľadu medializácie stavia SDKSvN v prvom rade na aktívnej spolupráci s tlačovými agentúrami 
TASR a SITA, ktoré v celom rozsahu pokrývajú činnosť divadla. Od nich následne preberajú informácie 
desiatky iných médií. Staré divadlo spolupracuje s týždenníkom MY Nitrianske noviny, týždenníkom 
Pardon, mesačníkom Občas-nečas. Vo virtuálnom priestore využíva vlastné zdroje a spolupracuje tiež 
s internetovými portálmi NitraDeň, Sdetmi.com a Nitriansky hlásnik. OC Mlyny v časopise Rendez
vous pravidelne uverejňuje články a rozhovory o aktuálnom dianí v divadle. Divadlo pokračuje v 
aktívnej spolupráci s TV Nitrička a RTVS. Rozhlasové stanice, ktoré pravidelne monitorujú udalosti v 
divadle sú Slovenský rozhlas a regionálne rádiá. Tiež rozhlas v obchodných centrách OC Mlyny, Tesco 
Galéria a N Centro, a to formou vysielania audiospotov k inscenáciám.

Propagácia
Staré divadlo pravidelne propaguje svoje nové inscenácie a činnosť na skruži zapožičanej od Mesta 
Nitra. Mesto Nitra nám zároveň poskytlo priestor na propagáciu aj na všetkých veľkých detských 
ihriskách v meste. Významným partnerom v propagácii divadla sa stala aj firma EuroAWK, na ktorej 
city-lightoch sa diváci stretávajú s vizuálom našich premiér. Mesačný program divadla sa nachádza na 
recepcii a pri vedľajšom vchode v OC Mlyny, tiež v priestoroch vstupu do obchodného centra L&Š. 
Divadelný mesačný program diváci nájdu aj v Turistickom informačnom centre Nitra 



a v kníhkupectvách Pod Vŕškom, Panta-Rhei a Martinus. Mesačný program je rozposielaný všetkým 
školám a materským školám v regióne NSK. Na prezentáciu mesačného programu využívame 
dostupné informačné prostriedky UKF a časopis MÚ Nitra Radničné noviny. Jedným z hlavných 
propagátorov programu divadla bol prepravca Arriva - ľudia majú možnosť stretnúť sa s našim 
programom v čakárni medzimestskej dopravy. Staré divadlo Karola Spišáka je možné nájsť na 
všetkých relevantných virtuálnych kanáloch. Neustále pozorujeme rastúci počet fanúšikov na 
sociálnych sieťach divadla (Facebook, Instagram, Tik Tok a Twitter). Vysokou návštevnosťou sa môže 
pochváliť aj webové sídlo divadla www.sdn.sk, ako aj náš YouTube kanál. Konto Starého divadla 
nájdete aj na profesijnej sociálnej sieti Linkedln. Významným druhom propagácie v rámci priblíženia 
sa detskému divákovi je úspešný projekt Divadelný ambasádor.

7/ Získané ocenenia
V období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 získala od Literárneho fondu za postavu Márie v inscenácii 
Luskáčik prémiu výboru Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia 
2022 herečka Starého divadla K. Spišáka v Nitre - Michaela Dzamková.

8/Počítačové vybavenie

Vybavenosť výpočtovou technikou je v súčasnosti postačujúca. Každý odborný pracovník je vybavený 
osobným počítačom, tlačiarňou a prístupom na internet.
Počítače sú vybavené antivírusovým programom Norton Security.

Nitra, dňa 19. 1. 2023
y X

Staré divadlo
Karola Spišáka 

______ v Nitre (4) 
Ul. 7. pešieho pluku 949 01 Nitra 
tei./fax: +421 37 652 40 91 
IČO: 36103004, DIČ:2021467976

Schválil: Mgr. art. Martin Kusenda, riaditeľSDKSvN
tV


