
 

Výročná  a hodnotiaca správa za rok 2020 

Divadla Alexandra Duchnoviča 

 

Základné údaje 

 

Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove je príspevkovou organizáciou Prešovského 

samosprávneho kraja. 

 

Sídlo organizácie :  Prešov, Jarková 77 

 

DAD svoju činnosť zabezpečuje vo vlastnej budove v sídle organizácie, kde sa nachádzajú 

administratívne priestory, šatne hercov a Malá scéna. 

Na tej istej adrese využívame ako nájomcovia divadelnú sálu a priľahlé priestory, ktorých 

vlastníkom je Rímskokatolícky farský úrad v Prešove. 

Okrem toho máme v nájme skladovacie priestory a garáže vo vlastníctve Divadla Jonáša 

Záborského v Prešove na Budovateľskej ul.  Tieto priestory využívame 

ako sklady divadelných výprav a divadelných kostýmov. 

 

Organizačná štruktúra:  35 zamestnancov, z toho: 

-  riaditeľ 

-  3 vedúci útvarov–umelecký šéf činohry, ekonomický námestník, vedúci útvaru STD 

- 16 členov činohry 

- 13 umelecko-technickí zamestnanci, pomocný personál 

-  5 marketing a administratíva 

 

Činnosť divadla 

 

Činoherný súbor divadla a hosťujúci realizačný tím v hodnotenom období  naštudoval inscenácie:  

 

Detektor lži 

Nachádzame sa v obývačke jedného obyčajného panelákového bytu. Pani Nadežda nevie nájsť 

odpoveď na otázku: Kde môj manžel Boris skryl výplatu? A tak si na pomoc pozve domov 

hypnotizéra. Má objasniť veci, ktoré sú na prvý pohľad banálne. A neskôr aj fatálne. Totiž už po 

chvíli sa ocitne medzi nebom a zemou. Teda skôr uprostred tajomstiev tridsaťročného manželského 

vzťahu. Veď kto by odolal pokušeniu spoznať skutočnú pravdu a skryté svety svojho celoživotného 

partnera? Nikto. A vtedy sa len začnú diať veci! Minulosť zaskakuje našich hrdinov, vystavuje ich 

neočakávaným situáciám... Divák sa však výborne zabáva! 



 

Je to v živote až taká výhra? Dozvedieť sa o našich blízkych naozaj všetko? Tvrdú pravdu? Ako sa 

skončí táto prekvapivá seansa? Podarí sa uhasiť groteskný požiar manželských súbojov? Dokáže v 

mnohom naivný hypnotizér uniknúť z pazúrov manželskej absurdity? Tak klamstvo, ako aj túžba 

odhaliť pravdu, jedno i druhé môže byť pre nás opojnou drogou, ktorá sa v sekunde zmení na 

smrtiaci jed. 

Inscenáciu s činoherným súborom DAD naštudoval hosťujúci realizačný tím, a to v preklade 

Valerija Kupku do rusínskeho jazyka, o dramaturgiu, réžiu, výtvarný návrh scény, kostýmov 

a výber hudby sa postaral Svetozár Sprušanský.  

 

Premiéra: 18. septembra 2020 

 

Aj múdry schybí 

 

,, Z hlúpych ľudí sa netreba vysmievať, treba využiť ich slabosti.” Glumov vie ako získať 

postavenie. Dnes je dôležité ho dosiahnuť skrz tých správnych ľudí. Groteskný príbeh o 

vypočítavosti a lichôtkach, kde sa mladý Glumov chystá kariérne postúpiť s vytríbeným, 

opulentým jazykom a sofistikovanými rečami. Po stopäťdesiatich rokoch je ostrovského hra stále 

aktuálna a vyjadruje dnešný spôsob komunikácie tých ,,najvyšších”, kde tí ,,malí “ to vedia patrične 

využiť. 

 

Inscenáciu s činoherným súborom DAD naštudoval hosťujúci realizačný tím. Dramaturgicky sa na 

príprave tejto hry podieľala Terézia Mindošová, na scéne Jaroslava Daubravu , v kostýmoch 

Miroslava Daubravu a pod réžiou Matúša Oľhu. Scénickú hudbu skomponoval Pavol Janíček 

a o preklad sa postaral Jaroslav Sisák. 

 

Premiéra: 14. októbra 2020 

 

Mirandolina  

 

Carlo Goldoni je tvorca talianskej komédie 18. storočia a tvorca nespočetného množstva 

divadelných hier, a práve jednu z nich vám predstavíme na doskách Divadla Alexandra 

Duchnoviča. Príbeh sa odohráva v krčme s názvom Mirandolina, kde vychádzajú najavo vášne, v 

podobe ľúbostných drám, hádok, bitiek a intríg. Naši mladí šľachtici sú nezodpovední a 

ľahkovážni, majú strach zo svojich naopak skúsených otcov, ktorí ich nerozvážne rozhodnutia 

nepodporujú a majú pre nich svoje vlastné plány. Avšak ostrieľaný prototyp sluhu manipulátora 

Skapen sa rozhodne týmto mladým neuvážlivcom pomôcť s ich problémami. 

 

 



 

Inscenáciu s činoherným súborom DAD naštudoval hosťujúci realizačný tím. Dramaturgicky sa na 

príprave tejto hry podieľala Terézia Mindošová, na scéne Jaroslava Daubravu , v kostýmoch 

Miroslava Daubravu a Alžbety Vakulovej a pod réžiou Michala Spišáka. Scénickú hudbu 

skomponoval Viliam Stanek a o preklad sa postaral Jaroslav Sisák. 

 

Premiéra: 18. decembra 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozpočet organizácie a jeho úpravy v priebehu 

sledovaného obdobia 

 

Rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtu PSK na rok 2020 zo dňa 7. 1. 2020 č.  

21/SR/k/BV/2020 bol stanovený bežný transfer na činnosť našej organizácie vo výške 669 750 €. 

V sledovanom období bolo pre nás na bežné výdavky vykonané toto rozpočtové opatrenie. 

 

      +      674,- €    Rekreačné poukazy 

      +      281,- €    MK SR  - platba za prijaté kultúrne poukazy 

      + 28 000,- €    Fond na podporu kultúry národnostných menšín 

      +   1 536,- €    Bezdotykový terminál 

      +         48,- €   MK SR – platba za prijaté kultúrne poukazy 

      + 17 290,- €    Hmotná zainteresovanosť zamestnancov 

 

Kapitálové výdavky 

 

Na rok 2020 neboli pre našu organizáciu schválené kapitálové výdavky. 

 

Plnenie príjmov 

 

príjmy z rozpočtu PSK 

 

Z rozpočtu PSK boli v  hodnotenom období  poukázané finančné prostriedky na činnosť divadla 

vo výške  689 250,- €, čo činí 100 % - tný podiel rozpočtu  na rok 2020. 

 

príjmy z vlastných zdrojov 

 

Vlastné príjmy organizácie k 31. decembru 2020 vykazujeme vo výške  16 769.-  €, ktoré boli 

získané nasledovne: 

 

-           18 459,-  €      za predstavenia umeleckého  súboru 

-            3 260,-  €       za prenájom a poskytnuté služby 

-                   4,-  €       za ostatné tržby 

 

V hodnotenom období umelecký súbor divadla odohral na domácej scéne, ako aj  na zájazdových 

scénach 51 predstavení. 

Pri uvádzaní produkcie divadla boli využívané inscenácie naštudované v predchádzajúcich 

obdobiach. 

 

 

 



      Bežné výdavky  

 

      Na zabezpečenie činnosti Divadla Alexandra Duchnoviča v hodnotenom období boli 

vynaložené finančné prostriedky vo výške 728 786,19 €. 

 

     Čerpanie nákladov  na mzdy a odvody  k 31. decembru 2020 bolo vo výške 534 815,24 €, z toho 

mzdové náklady činili 435 476,58 € poistné hradené zamestnávateľom bolo vo výške 

99 338,66 €. 

 

     K 31. decembru 2020 vykazujeme v priemernom prepočítanom počte 34 zamestnancov. 

Fyzicky stav zamestnancov je v počte 34.  

                      V hodnotenom období boli čerpané finančné prostriedky na položke 631001 

cestovné v celkovej výške  1 065,90 €  na tuzemské cestovné náklady v súvislosti s uvádzaním 

divadelných predstavení mimo sídla organizácie. V hodnotenom období  bolo odohrané  15 

predstavení  mimo sídla divadla, a to v meste Humenné, na Šarišskom hrade, Drienici, Vyšnej 

Jedľovej, Palote, Habure, Toryskách, Zboji, v Topoli, Krajnom čierne, Chmeľovej, Svidníku, 

Nižnom Komárniku a Ruskej Porube         

     V kategórii výdavkov 632 Divadlo Alexandra Duchnoviča za zabezpečenie vykurovania 

využíva vlastnú plynovú kotolňu v sídle divadla. Platby za spotrebu plynu boli vypočítané na 

základe spotreby v predchádzajúcom zúčtovacom období a boli realizované mesačnými splátkami 

v celkovej výške  6 960,00 € a vyúčtovaním - preplatkom  za rok 2019 vo výške 1 688,09 € a za 

rok 2020 vo výške 1 002,10 €. 

       Platby za spotrebu elektrickej energie sú fakturované mesačne na základe skutočnej spotreby. 

Celková čiastka  za spotrebovanú elektrickú energiu v hodnotenom období 2020 činila 1 810,20  €.   

     Fakturácia spotreby vody je realizovaná na základe skutočného odpočtu spotreby. Celkové 

náklady na odber vody v roku 2020 činili 491,93 €. 

 

      Výdavky na položke 634 súvisia s prevádzkou osobného motorového vozidla, autobusu 

a nákladného motorového vozidla na prevoz divadelných výprav. Motorové vozidlá sú využívané 

počas uvádzania divadelných predstavení mimo sídla organizácie, resp. pri zvozoch školskej 

mládeže na vystúpenia v Prešove. 

     Celkové náklady na dopravu činili 492,95 €, z toho 634001 PHM – 1 121,58 €, 634 002 – 

Servis, údržba, súčiastky  - 5 047,83 €, 634005– karty, známky, poplatky 67,49 €. 

                                               

      Podpoložka 635009- údržba softvéru zahŕňa náklady na servisné práce ekonomických                                                                    

programov – účtovníctvo a mzdy – v celkovej čiastke 3 248,95 €. 

                                                          

      DAD okrem správy uvedeného objektu využíva na svoju činnosť ako nájomca divadelnú sálu 

- javisko, hľadisko a priľahlé priestory. Vlastníkom uvedenej nehnuteľnosti je Rímskokatolícka 

cirkev, farnosť sv. Mikuláša v Prešove, s ktorým má DAD uzatvorenú                                                        

zmluvu o nájme nebytových priestorov. Jedná sa o celkovú prenajatú plochu 902 m2. 

 

 Nájomné je vo výške 10.31 € za 1 m2 prenajatej plochy, činí ročne 9 300.00 €. Okrem toho služby 

spojené s nájmom /voda, elektrická energia, kúrenie/ činia ročne 20 364 €/.                                                      

                                            

      DAD má uzatvorenú nájomnú zmluvu s Divadlom Jonáša Záborského v Prešove o prenájme 

nebytových priestorov, a to sklad pre garderóbu a rekvizity, sklad kulís, garáž pre osobné motorové 



vozidlo a garáže pre dve motorové vozidla nachádzajúce sa na Budovateľskej ul. v Prešove 

o celkovej ploche 398,9 m2. Výška nájmu  činí 0,033 € za m2, t. j. 13,17 € ročne.                                                                

      Náklady na nájom priestorov na položke 636 činili 10 771,20 €.  

                          

      V kategórii výdavkov 637004 boli čerpané finančné prostriedky za  služby spojené 

s prenájmom priestorov a služby dodávateľským spôsobom vo výške 27 774,26 €, 637005 – 

špeciálne služby 3 101,66 € za výrobu divadelných výprav a divadelných kostýmov, poplatky za 

uvádzanie diel pre autorskú spoločnosť LITA na položke 637012 boli vo výške 1 717,16 €. 

Náklady organizácie na stravovanie zamestnancov na položke 637014 sú vo výške 12 106,22 €. 

Tvorba sociálneho fondu v nadväznosti na Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa  bola vo výške 

1,05% mzdového fondu a činila k 31.12. 2020 4 099,04 €.                                                                  

       V súvislosti s  uvádzaním reprízových predstavení boli na položke 637026 čerpané finančné 

prostriedky na autorské honoráre 22 570,00 €.         

         Na odmeny na základe dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti boli v roku 

2020 vyplatené odmeny za  správu majetku DAD  vo výške  1 717,50 €.          

         V hodnotenom období bola odvedená daň z príjmov PO za rok 2019 v čiastke 580,86 €. Táto 

platba sú zúčtovaná na položke 637035/41/. Poplatok za odvoz komunálneho odpadu – 1 046,76 € 

avšak mesto Prešov nám vrátilo 402,60 €, keďže nastala zmena pri vývoze kom. odpadu,  daň 

z nehnuteľností- 1 167,55 €, podiel na dani z nehnuteľností 2 255,00 € na položke 637035/46 

poplatok za znečistenie ovzdušia 34,00€ a koncesionársky poplatok – 222,96 € , v celkovej čiastke 

4 904,53 € na položke 637035. 

 

         Na nemocenské dávky boli čerpané finančné prostriedky vo výške 529,32 €. 

         

 

Kapitálové výdavky 

          

    Na kapitálové výdavky v hodnotenom období neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.   

                                                               

    

Účelové prostriedky 

 

   V roku 2020 boli Ministerstvom kultúry  SR pre našu organizáciu poukázané finančné 

prostriedky vo výške 329,- €, ako úhrada za prijaté kultúrne poukazy.    

                                                                                                                                      

Mimorozpočtové zdroje 

 

     Na rok 2020 neboli pre našu organizáciu schválené žiadne mimorozpočtové zdroje podľa  § 23 

zákona 523/2004/Z .z. 

 

 

Záväzky 

 

     Divadlo Alexandra Duchnoviča eviduje k 31. 12. 2020  záväzky vo výške 43 447,83 €. Jedná 

sa o mzdy a odvody za mesiac december 2020 v čiastke 42 950,90 €.  

     Okrem toho evidujeme záväzky za dodávky tovarov a služieb v sume 496,93 €, ktoré boli 

uhradené v termíne splatnosti. Naša organizácia neeviduje žiadne záväzky po lehote splatnosti. 



       

Pohľadávky 

 

Divadlo Alexandra Duchnoviča k 31. 12. 2020 vykazuje  pohľadávky do lehoty splatnosti 

v celkovej výške 120,00 €. Jedná sa o predaj vstupeniek na predstavenia  činohry prostredníctvom 

internetového predaja a fakturácie za divadelné predstavenia odohrané v mesiaci december 2020. 

                                                                                                     

Majetok 

                                                
                                             Obstarávacia cena             Prírastky             Úbytky         Obstarávacia cena 

                                                1. 1. 2020                                                                            31. 12. 2020 

 

Stavby                                   438 607,34                  -                         -                     438 607,34 

Samostatné hnuteľné veci     107 125,40                 -                          -                      107 125,40 

Dopravné prostriedky           318 156,59                  -                          -                     318 156,59 

Pozemky                                  7 767,38                -                       -                         7 767,38                       

Umelecké diela                         1 894,38                  -                          -                        1 894,38 

 

 

      V sledovanom období nedošlo k pohybu majetku na jednotlivých účtoch, ktorý je správe 

Divadla Alexandra Duchnoviča.                                                              

                                                                     

Projekty 

 

 Fondom na podporu kultúry národnostných menšín boli na rok 2020  podporené 3 projekty divadla 

na naštudovanie nových inscenácií v celkovej čiastke 16 000,- €. Projekt pod názvom Plytšie od 

dna sa v dôsledku momentálnej  pandemickej situácie presúva do ďalšieho roka. 

      

      Z dotačného programu Ministerstva kultúry SR 2020 ako príjemca kultúrnych poukazov sme 

prijali čiastku 329, - €.  

 

 Mimorozpočtové účty 

 

 Sociálny fond 

 

      Prostriedky sociálneho fondu v roku 2020 boli čerpané na zabezpečenia stravovania 

zamestnancov. Príspevok sociálneho fondu na jeden  obed je vo výške 0,255 €.  

                                                         

Hospodársky výsledok 

 

    Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove dosiahlo v hodnotenom kladný hospodársky 

výsledok. Finančné prostriedky zlepšeného výsledku hospodárenia budú čerpané v nasledujúcom 

roku 2021. 

 

Divadlo Alexandra Duchnoviča 

Január 2021 

                                                                                                     


