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berie na vedomie Správu o činnosti Mestského divadla Žilina v sezóne 
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Mestské divadlo Žilina predkladá výročnú správu za sezónu 2008/2009 ako 
odpočet činnosti za uvedené obdobie, v ktorom zaznamenala táto inštitúcia 
niekoľko výrazných zmien a posunov v oblasti personálnej, inštitucionálnej, 
ale najmä umeleckej. 
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ŠPECIFIKÁCIA MESTSKÉHO DIVADLA, VYMEDZENIE CIEĽOV A PRIORÍT V DIVADELNEJ SEZÓNE 2008/2009   

Mestské divadlo je kultúrnou a umeleckou organizáciou financovanou Mestom Žilina. Je repertoárovým 
divadlom so stálym umeleckým súborom, ktorého hlavným predmetom činnosti je tvorba a produkcia 
divadelných inscenácií. Hlavným poslaním Mestského divadla Žilina je prinášať divadelné, kultúrne a umelecké 
produkcie v najvyššej umeleckej kvalite, rozvíjať a obohacovať prostredníctvom divadelného umenia život 
Žilinčanov, s presahom v rámci slovenského a medzinárodného kontextu.  

Mestské divadlo sa vo svojom umelecko-dramaturgickom smerovaní snaží zasiahnuť všetky segmenty 
mestského diváka, vo svojom širokom činohernom repertoári ponúka inscenácie od muzikálu, po štúdiové 
produkcie experimentálneho typu.  

V divadelnej sezóne 2008/2009 Mestské divadlo vytvorilo 8 nových inscenácií /z toho 1 bude pre zranenie 
hlavného protagonistu uvedená vo svojej premiére v divadelnej sezóne 2009/2010, a to dňa 26.9.2009/, 
6. ročník divadelného festivalu Žilinská svätojánska noc, organizačne a taktiež technickým zabezpečením sa 
spolupodieľalo pri príprave a realizácii nedivadelných aktivít – podujatí a festivalov Mesta Žilina /Carneval 
Slovakia Žilina, Staromestské slávnosti, Žilinské dni zdravia, Žilinské kultúrne leto, Mikuláš a Vianoce v meste/ 
a manažuje a zastrešuje folklórny súbor Rozsutec a dychovú hudbu Fatranka. Mestské divadlo sa zúčastnilo 
viacerých festivalov. Inscenácia Mobil bola ocenená na festivale Nová dráma 2009 v Bratislave, inscenácia 
Kompletný Shekespeare zhltnutý za 120 minút bola ocenená na festivale Kremnické gagy 2008 a na Národnej 
súťažnej divadelnej prehliadke Paláriková Raková.  

Medzi hlavné priority Mestského divadla v divadelnej sezóne 2008/2009 patrili: 

� zmena dramaturgickej orientácie z dopoludňajších predstavení pre deti na večerného diváka: produkcia 
Mestského divadla ešte v nedávnej minulosti bola orientovaná hlavne na detského diváka a hry boli 
uvádzané v prevažnej miere v dopoludňajších hodinách pre organizované skupiny detí a študentov 
z materských, základných a stredných škôl z mesta Žiliny a okolia. Jedným z dlhodobých cieľov Mestského 
divadla je vybudovať a rozšíriť svoju repertoárovú tvorbu o tituly určené večernému divákovi, ponúknuť 
alternatívu pre trávenie voľného času dospelému divákovi a zvýšiť tak úroveň a kvalitu života každého 
obyvateľa mesta. V dôsledku tejto zmeny pripravilo divadlo 7 nových inscenácií určených dospelému 
divákovi /Poprask na lagúne, Mobil, Slovenská klasika za 120 minút, Kazimír a Karolína, Žena z minulosti, 
Britney Goes to Heaven – v spolupráci s občianskym združením Theatre Ovidas, 2ja veronskí šľachtici 
 premiéra presunutá na 26.9.2009/ a 1 inscenáciu určenú pre detského diváka /Gulliverove cesty/. 

� Personálno-organizačné zmeny pre zabezpečenie efektívneho fungovania divadla: keďže v organizačnej 
štruktúre chýbalo marketingové oddelenie, ktoré by efektívne komunikovalo s diváckou verejnosťou, 
jedným z prvoradých cieľov bolo jeho vybudovanie, ďalej vytvorenie pracovných pozícií, ktoré sú 
nevyhnutné pre zabezpečenie optimálneho chodu funkčného divadla – pozície ako inšpicient, šepkár, 
pracovníci technického zabezpečenia a rovnako aj zabezpečenie profesionálneho rastu umeleckého 
súboru. V súvislosti s napĺňaním tejto priority bolo vytvorené marketingové oddelenie, pričom pozícia 
marketingový manažér bola obsadená na základe výberového konania.  

� stanovenie dramaturgického plánu pre ďalšiu divadelnú sezónu 2009/2010: v minulosti nebolo 
zaužívané stanovenie dlhodobého dramaturgického plánu, ktorý je nevyhnutný  pre zabezpečenie jasného 
smerovania a napĺňania vízie divadla, preto je jednou z priorít jeho stanovenie. V divadelnej sezóne 
2009/2010 bude pripravených viacero inšpiratívnych projektov, ktoré budú v Mestskom divadle uvedené 
v slovenskej premiére. Pri príležitosti 20. výročia Nežnej revolúcie bude uvedený autorský text Doda 
Gombára Tretí vek v jeho vlastnej réžii (premiéra 17. novembra 2009). Tento originálny text, ktorý má 
podtitul „obrázky generácií" sa objavil medzi finálovými textami v súťaži dramatických textov o Cenu 
Alfréda Radoka 2003. Gombár ho venoval „blúdiacej" generácii, ktorá si nevie nájsť miesto v súčasnom 
svete. Po úspešnom inscenovaní textu Rolanda Schimmelpfenniga Žena z minulosti by sme chceli uviesť 
jeho ďalšiu hru Push up 1-3 v réžii Eduarda Kudláča (premiéra 4. decembra 2009). Hra, ktorej témou je 
nemilosrdný firemný boj o miesto na výslní, získala Nestroyovu cenu za najlepšiu nemeckú hru roka 2002. 
V novom roku uvedieme bizarnú „romantickú komédiu" mladého poľského dramatika Michała Walczaka 
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Lov na losa v réžii Jána Štrbáka (premiéra 26. februára 2010). Táto parodická hra, v ktorej si nikto nie je 
absolútne ničím istý, si uťahuje zo všetkého a na všetky spôsoby. Hra Konečne šťastná? predstavuje trpko-
smiešnu sondu do života súčasných tridsiatnikov od britskej autorky Lucindy Coxonovej v réžii Rastislava 
Balleka (premiéra 23. apríla 2010). Hra s brilantne napísanými dialógmi mala premiéru v londýnskom 
Národnom divadle roku 2008. O jej kvalitách svedčí aj skutočnosť, že bola spoločnosťou spisovateľov 
British Writers Guild nominovaná v každoročnej súťaži na najlepšiu hru roka. Koniec sezóny bude patriť 
inscenácii hry Petra Handkeho Podzemné blues v réžii Eduarda Kudláča (premiéra 14. mája 2010). 
Monologické podzemné blues o neodlučiteľnosti krásneho a škaredého bude divadelnou lahôdkou pre 
náročnejších divákov. Sezónu zavŕši dvojica tvorcov, dramaturg Peter Lomnický a režisér Martin Čičvák, 
ktorí pripravujú ďalší bizarný kabaret tento raz na tému ruskej klasickej literatúry Ruská klasika za 120 
minút (premiéra 28. mája 2010). V dramaturgickom pláne sme neopomenuli ani  najmenšieho diváka, pre 
neho pripravujeme premiéru rozprávky podľa rovnomennej knihy Sávu Popoviča Malý Leonardo v réžii 
Antona Šulíka (premiéra 6. novembra 2009). Všetkým zvedavým deťom vyrozpráva napínavý príbeh 
o malom Leonardovi, ktorý jedného dňa nájde v jaskyni krídla z dreva a plátna. 

� spoluorganizovanie kultúrnych aktivít v súčinnosti s Mestom Žilina a zastrešenie činnosti Folklórneho 
súboru Rozsutec a Dychovej hudby Fatranka až do vytvorenia Kultúrneho centra  

 
PREHĽAD REALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ MESTSKÉHO DIVADLA V DIVADELNEJ SEZÓNE 2008/2009 
 
1. Vlastná divadelná tvorba a činnosť  
 
Júl   

• celkový počet vlastných predstavení: 1 /zájazd: 23.7.2008 –Bratislava/ 
August   

• celkový počet vlastných predstavení: 1 /zájazd: 31.8. – Kremnica/ 
• účasť na Stredoeurópskom festivale humoru a satiry Kremnické gagy 2008 s inscenáciou Kompletný 

Shakespeare zhltnutý za 120 minút v réžii Martina Čičváka  – získanie Zlatého gunára za najlepšie 
dielo/výkon v sezóne v kategórii Divadelné inscenácie, kabarety a pohybové produkcie  

September  
• celkový počet vlastných predstavení: 8 / zájazdy: 21.9. – Čadca, 29.-30.9. – Trenčín/  
• začiatok skúšok novej divadelnej hry C. Goldoni: Poprask na Lagúne 
• začiatok skúšok novej divadelnej hry S. Belbel: Mobil 

Október  
• celkový počet vlastných predstavení: 21 /zájazd: 13.10. – Bratislava/ 
• 17.10. – premiéra novej divadelnej hry C. Goldoni: Poprask na Lagúne 
• 24.10. – premiéra novej divadelnej hry S. Belbel: Mobil 

November  
• celkový počet vlastných predstavení: 25 /zájazdy: 7.11. – Bratislava, 14.11. – Kysucké Nové Mesto, 

18. – 19. 11 – Dolný Kubín, 24.11. – Bratislava/ 
• začiatok skúšok novej divadelnej hry J. Swift: Gulliverove cesty 
• 28.11. – premiéra novej divadelnej hry J. Swift: Gulliverove cesty 

December  
• celkový počet vlastných predstavení: 30 /zájazdy: 10.12., 22.12. – Bratislava/ 

Január   
• celkový počet vlastných predstavení: 14 /zájazdy: 12. – 13.1 – Čadca, 30.1. – Bratislava/ 
• začiatok skúšok novej divadelnej hry Slovenská klasika zhltnutá za 120 minút 
• začiatok skúšok novej divadelnej hry Ödön von Horváth: Kazimír a Karolína 
• 23.1.– premiéra novej divadelnej hry Slovenská klasika zhltnutá za 120 minút 

Február  
• celkový počet vlastných predstavení:  21 /zájazd: 23.2. – Bratislava/ 
• pokračovanie v pravidelných skúškach novej divadelnej hry Ödön von Horváth: Kazimír a Karolína 
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• 13.2. – premiéra divadelnej hry Ödön von Horváth: Kazimír a Karolína 
Marec   

• celkový počet vlastných predstavení: 23 /zájazdy: 15.3. – Čadca, 16.3. – Trnava, 26. – 27.3 – Spišská 
Nová Ves, 27.3 a 30.3. – Bratislava, 30.3. – zájazd Dubnica nad Váhom/  

• začiatok skúšok novej divadelnej hry R. Shimmelpfennig: Žena z minulosti 
Apríl   

• celkový počet vlastných predstavení: 18 /zájazdy: 20.4. – Bratislava, 22.4 – Čadca, 26.4 –  Rožňava/ 
• pokračovanie v pravidelných skúškach novej divadelnej hry R. Shimmelpfennig: Žena z minulosti 
• začiatok skúšok novej divadelnej hry W. Shakespeare: Dvaja veronskí šľachtici 
• začiatok skúšok novej divadelnej hry v spolupráci s Akadémiou umenia v Banskej Bystrici a občianskym 

združením Theatre Ovidas Britney Goes To Heaven 
Máj    

• celkový počet vlastných predstavení: 16 /zájazdy: 13.5. – Bratislava, 27.5. – Dolný Kubín, 29.5. – 
Bratislava/ 

• pokračovanie v pravidelných skúškach novej divadelnej hry W. Shakespeare: Dvaja veronskí šľachtici 
• 22.5. – premiéra novej divadelnej hry v spolupráci s Akadémiou umenia v Banskej Bystrici 

a občianskym združením Theatre Ovidas Britney Goes To Heaven 
• účasť na 5. ročníku festivalu inscenácií Súčasnej slovenskej a svetovej drámy Nová dráma / NEW drama 

09/ s inscenáciou MOBIL v réžii Eduarda Kudláča – získanie hlavnej ceny za najlepšiu inscenáciu 
súčasnej svetovej drámy a ceny za najlepší herecký výkon – Jana Oľhová  

Jún   
• celkový počet vlastných predstavení: 19 /zájazdy: 8.6. a 23.6. – Bratislava, 24.6. – Trnava, 27.6. – 

Rimavská Sobota, 28.6. – Martin/ 
• 19.6. – plánovaná premiéra W. Shakespeare: Dvaja veronski šľachtici presunutá na začiatok novej 

divadelnej sezóny 2009/2010 z dôvodu úrazu jedného z hlavných protagonistov inscenácie  
• organizácia 6. ročníka medzinárodného festivalu otvoreného divadla – Žilinská svätojánska noc 

 
Tab. 1: Prehľad počtu vlastných divadelných predstavení a návštevnosti v sezóne 2009/2010 

Názov predstavenia 
Dátum 

premiéry 
Počet 

predstavení 
Počet 

divákov 

Maľované na skle 15.10.2004 16 6.191 

Čertovinky  27.11.2004 5 1.267 

Cigáni idú do neba 13,14.10.2006 4 779 

Lakomec 2.3.2007 13 1.940 

Snehová kráľovná 30.11.2007 4 647 

Schirley Valentine 8.2.2008 2 280 

Kompletný Shakespeare zhltnutý za 120 minút 19.6.2008 37 9.234 

Balada pre Banditu 3,4.8.2008 5 961 

Poprask na Lagúne 17.10.2008 11 697 

Mobil 24.10.2008 16 1.774 

Gulliverove cesty 28.11.2008 44 11.235 

Slovenská klasika za 120 minút 23.1.2009 25 3.217 

Kazimír a Karolína 13.2.2009 9 753 

Žena z minulosti 6.5.2009 5 557 

Britney Goes To Heavan 22.5.2009 1 92 

SPOLU 197 39.624 
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2. Hosťujúce predstavenia a poskytnuté služby 
 
September   

• hosťujúce predstavenie: 1  
/Záhadná Irma – Divadlo Kalich, Praha/ 

• služby: 6   
/10. výročie Domu Matice Slovenskej v Žiline a výročie Ústavy SR, festival Dotyky a spojenia, Služby pre 
KIA Motors, Unipol Media, Bayer, Divadlo Pôtoň/ 

Október  
• hosťujúce predstavenie: 2  

/Cisárov pisár – Divadlo na peróne, Košice, Klamárka Ketty – Divadlo West/ 
• služby: 1  

/Dni nádeje/ 
November  

• hosťujúce predstavenie:  3 
/Malý princ – DK Bernolákovo – detský muzikál, Smrť v ružovom – Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, 
Zvolen, Tajomný hippopotamus – absolventi VŠMU Bratislava/ 

• služby: 3  
/Spol. pre kvalitu, ZUŠ, Áno pre život/ 

December  
• hosťujúce predstavenie: 1 

/Ako išlo vajce na vandrovku – Divadelné centrum Martin/ 
Január  

• hosťujúce predstavenie: 1 
/Sliepka – Divadlo Jonáša Záborského, Prešov/ 

• služby: 1  
/Mestský ples v divadle/ 

Február  
• hosťujúce predstavenie: 1 

/Truth Story – Divadlo Jozefa Palárika, Trnava/ 
• služby: 2  

/Žilinská diecéza, Športovec roka/ 
Marec  

• služby: 2 
/Merck Pharma, Divadelné centrum Martin/                                                          

Apríl  
• hosťujúce predstavenie: 5   

/Sen noci svätojánskej, Hugo a Oliver a ich veľké divadlo/ 
• služby: 1 

/Agentúra Artur/ 
Máj  

• hosťujúce predstavenie: 1 
/Zabudni na Hollywood – Slovenské komorné divadlo, Martin/ 

• služby: 1 
/Deň matiek/ 

Jún  
• hosťujúce predstavenie: 1 

/Testosterón – Divadlo Andreja Bagara, Nitra/ 
• služby: 1 

/ZUŠ Árvaya/ 
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Tab. 2: Prehľad počtu hosťujúcich predstavení a návštevnosti v sezóne 2008/2009 

Názov predstavenia, hosťujúce divadlo - dátum 
predstavenia 

Počet 
predsta-

vení 

Počet 
divákov 

Náklady na hosťujúce 
predstavenie v € /Sk/ 

Záhadná Irma  
Divadlo Kalich, Praha – 16.9.2008 

 
1 

 
190 

1.689,91 € 
/50.910 Sk/ 

Cisárov pisár 
Divadlo na peróne, Košice – 26.10.2008 

 
1 

 
51 

464,72 € 
/14.000 Sk/ 

Klamárka Ketty 
Divadlo West, Bratislava – 30.10.2008 

 
1 

 
230 

2.210,04 € 
/66.579,60 Sk/ 

Malý princ 
DK Bernolákovo – 9.11.2008 

 
1 

 
192 

547,97 € 
/16.508 Sk/ 

Smrť v ružovom 
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen – 14.11.2008 

 
1 

 
100 

682,21 € 
/20.552 Sk/ 

Tajomný Hippopotamus 
Absolventi VŠMU Bratislava – 23.11.2008 

 
1 

 
74 

439,26 € 
/13.233 Sk/ 

Ako išlo vajce na vandrovku 
Divadelné Centrum Martin – 21.12.2008 

 
1 

 
82 

8,24€ 
/248 Sk/ 

Sliepka 
Divadlo Jonáša Záborského Prešov – 21.1.2009 

 
1 

 
121 

1.731,69 € 
/52.168,90 Sk/ 

Truth Story 
Divadlo Jozefa Palárika Trnava – 18.2.2009 

 
1 

 
65 

868,21 € 
/26.155,70 Sk/ 

Sen noci svätojánskej 
Spišské divadlo – 21,22.4.2009 

 
2 

 
205 

1.800,39 € 
/54.238,60 Sk/ 

Hugo a Oliver a ich veľké divadlo 
Mestské Divadlo Actores Rožňava – 24,25.4 

 
3 

 
339 

1.000,0 € 
/30.126 Sk/ 

Zabudni na Hollywood 
Slovenské komorné divadlo Martin – 29.5.2009 

 
1 

 
310 

1.000,0 € 
/30.126 Sk/ 

Testosterón 
Divadlo Andreja Bagara Nitra – 10.6.2009 

 
1 

 
298 

1.871,58 € 
/56.383,30 Sk/ 

Spolu za všetky hosťujúce predstavenia 16 2.257 
14.314,22 € 

/431.229,10 Sk/ 

 
Tab. 3: Prehľad poskytnutých služieb v sezóne 2008/2009 

Názov  
Počet 

divákov 
Náklady 
v € /Sk/ 

Tržby  
v € /Sk/ 

Zisk  
v € /Sk/ 

Strata  
v € /Sk/ 

10. výročie Domu Matice 
Slovenskej v Žiline a výročie 
Ústavy SR – 1.9.2008  

300 - - - - 

Dotyky a spojenia – 5.9.2008 - - 
995,82 € 

/30.000 Sk/ 
995,82 € 

/30.000 Sk/ 
- 

KIA Motors – 4.-5.9.2008 - - 
4.979,09 € 

/150.000 Sk/ 
4.979,09 € 

/150.000 Sk/ 
- 

Unipol Media – 10.9.2008 - - 
497,91 € 

/15.000 Sk/ 
497,91 € 

/15.000 Sk/ 
- 

Bayer – 11.9.2008 150 - 
580,90 € 

/17.500 Sk/ 
580,90 € 

/17.500 Sk/ 
- 

Divadlo Pôtoň, Bátovce 295 
2,99 € 
/90 Sk/ 

165,97 € 
/5.000 Sk/ 

162,99 € 
/4.910 Sk/ 

- 

Dni nádeje – 16.10.2008 600 - - - - 
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Spol. pre kvalitu – 5.11.2008 250 
20,92 € 
/630 Sk/ 

497,91 € 
/15.000 Sk/ 

477 € 
/14.370 Sk/ 

- 

Dobrodružná cesta okolo sveta 
– TS Change pri ZUŠ F. Špániho 
– 7.11.2008 

300 - - - - 

Áno, pre život – 24.11.2008 260 - - - - 

Mestský ples v divadle – 
31.1.2009 

- - - - - 

Žilinská diecéza – 12.2.2009 - - 
597,49 € 

/18.000 Sk/ 
597,49 € 

/18.000 Sk/ 
- 

Športovec roka – 26.2.2009 
 
- 

15,77 
/475,10 Sk/ 

 
- 

 
- 

15,77 
/475,10 Sk/ 

Merck Pharma 
Bratislava – 2.3.2009  

 
- 

 
- 

225,76 € 
/6.801, 30 Sk/ 

225,76 € 
/6.801, 30 Sk/ 

 
- 

Div. centrum 
Martin – 3/09 

 
- 

 
- 

464,69 € 
/13.999,30 Sk/ 

464,69 € 
/13.999,30 Sk/ 

 
- 

Agentúra Artur 
Žilina – 7.4.2009 

 
- 

 
- 

120,0 € 
/3.615,20 Sk/ 

120,0 € 
/3.615,20 Sk/ 

 
- 

Dom Matice Slovenskej - Deň 
matiek – 7.5.2009 

 
- 

 
- 

266,0 € 
/8.013,60 Sk/ 

266,0 € 
/8.013,60 Sk/ 

 
- 

ZUŠ Árvaya – 5.6.2009 - - 
166,0 € 

/5.001 Sk/ 
166,0 € 

/5.001 Sk/ 
- 

Úroky  - - 
87, 59 € 

/2.638,70 Sk/ 
87, 59 € 

/2.638,70 Sk/ 
- 

Spolu služby /vrátane úrokov/ 2.155 
39,68 € 

/1.195,40 Sk/ 
9.645,13 € 

/290.569,20 Sk/ 
9.621,24 € 

/289.849,50 Sk/ 
15,77 € 

/475,10 Sk/ 

 
 
3. Folklórny súbor Rozsutec 
 
Júl 

• celkový počet vystúpení: 9 /Folklórny Vadičov – Horný Vadičov, Zázrivské dni – Zázrivá/ 
• v dňoch 15. – 19. 7. účinkovanie na medzinárodnom folklórnom festivale XVIII Medzinárodné poľské 

leto s folklórom vo Wlodave (Poľsko). 
• 20. 7. účinkovanie na Medzinárodnom festivale piesní, tanca i folklóru v Siedlciach (Poľsko)  

August 

• celkový počet vystúpení: 5 /46. ročník Jánošíkove dni – Terchová, XVI. Hornomarikovské folklórne 
slávnosti – Horná Mariková, Párnickô švábkobraňa – Párnica/ 

September 

• celkový počet vystúpení: 9 /Jesenný cyklus koncertov ľudovej hudby – Dom umenia Fatra Žilina, Žilina 
bez bariér – Žilina – benefičné vystúpenie, Vinobranie – Moravská Nová Ves (ČR), Stupniansky jarmok 
– Stupné, Deň Eura – Hlinkovo námestie, Žilina, Súťaž zručností vodárenských pracovníkov – Terchová, 
Žilinské kultúrne leto/ 

November 

• celkový počet vystúpení: 3 /Žilina/ 
December 

• celkový počet vystúpení: 7, /160. výročie Slovenskej národnej rady – Žilina, Jasličková pobožnosť  
– Terchová, Čas vianočný... – Mariánske námestie, Žilina/ 

Január  

• celkový počet vystúpení: 1 /Mestský ples – Mestské divadlo Žilina/ 
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Február 

• celkový počet vystúpení: 1 /Carneval Slovakia Žilina 2009/ 
• súbor začal pracovať s choreografom Štefanom Muchom z Hanušoviec n/Topľou na choreografii 

Cigánsky džez 
Marec 

• celkový počet vystúpení: 1 /Terchová/ 
• súbor začal pracovať s choreografom Jaroslavom Moravčíkom na choreografii z regiónu Terchová. 

Apríl 

• celkový počet vystúpení: 3 /Trnovské hody – Žilina – Trnové, Podporujeme vaše aktivity – Žilinský 
samosprávny kraj – Žilina, Celoslovenská konferencia materských škôlok – Žilina/ 

Máj 

• celkový počet vystúpení: 5 /Deň polície – Žilina, Tonifest – Žilina, XV. Staromestské slávnosti – Žilina, 
XIII. detský folklórny festival Zdola ponického mlyna – Poniky/ 

Jún 

• celkový počet vystúpení: 4 /400. výročie Žofie Bosniakovej – Teplička n/Váhom, Festival partnerských 
miest – Bielsko – Biala (PL), 90. výročie bánovského futbalu – Žilina – Bánová, 600-té výročie písomnej 
zmienky – Žilina – Bytčica/ 

• účasť na regionálnej súťažnej prehliadke ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov – spevákov, 
inštrumentalistov: 

� Dievčenská spevácka skupina 1. miesto v kategórii spevácke skupiny s postupom na krajskú 
súťažnú prehliadku  

� Terchovská muzika 1. miestom v kategórii ľudové hudby s postupom na krajskú súťažnú 
prehliadku 

� Vincent Krkoška 1. miesto v kategórii sólisti inštrumentalisti (heligónka) s postupom na krajskú 
súťažnú prehliadku 

� Mária Hrebeňárová 1. miesto v kategórii sólisti – speváci s postupom na krajskú súťažnú 
prehliadku 

 
4. Dychová hudba Fatranka  
 
Júl 

• celkový počet vystúpení: 1 /Žilinské kultúrne leto – Žilina/ 
August 

• celkový počet vystúpení: 2 /Kultúrne leto - Žilina, Martin/ 
November 

• celkový počet vystúpení: 1 /Koncert pre najstarších – Žilina – Žilinská Lehota/ 
December 

• celkový počet vystúpení: 4 /Vianočný koncert – Žilina –Bánová, Žilina – Závodie, Čas vianočný... 
Mariánske námestie, Žilina/ 

Apríl 

• celkový počet vystúpení: 1 /Pietny akt kladenia vencov – Žilina – Bôrik/ 
Máj 

• celkový počet vystúpení: 3 /XV. Staromestské slávnosti – Žilina/ 
Jún 

• celkový počet vystúpení: 4 /90. výročie bánovského futbalu – Žilina – Bánová, 600-té výročie písomnej 
zmienky - Žilina – Bytčica/ 

• účasť na medzinárodnom festivale dychových hudieb Zlatá trúbka – Kozy (Poľsko) 
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Tab. 4: Prehľad počtu predstavení/vystúpení a návštevnosti celkom  vrátane festivalu Žilinská svätojánska 
noc a poskytnutých služieb v sezóne 2008/2009 

 
Vlastné 

predstavenie/ 
vystúpenie 

Hosť Spolu Počet divákov 

Mestské divadlo 197 30 227 51.036 

FS Rozsutec 48 - 48 33.780 

DH Fatranka 16 - 16 2.960 

SPOLU 261 30 291 87.756 

 
 
Tab. 5: Porovnanie návštevnosti divadelných predstavení a ich počtu v sezóne 2008/2009 a 2007/2008 
realizovaných v Mestskom divadle /okrem festivalu Žilinská svätojánska noc/ 

Sezóna 
Typ 

predstavenia 

Návštevnosť  Počet predstavení  

celkom divák 12+ 
detský 
divák 

Celkom divák 12+ 
detský 
divák 

2008/2009 
vlastné 

divadelné 
predstavenia  

39 624 26 475 13 149 197 144 53 

2008/2009 
Hostia 

 – divadelné 
predstavenia 

2 257 1 570 687 16 10 6 

2008/2009 koncerty 0 0 0 0 0 0 

2008/2009 spolu 41 881 28 045 13 836 213 154 59 

2007/2008 
vlastné 

divadelné 
predstavenia  

35 330 24 830 10 500 158 110 48 

2007/2008 
Hostia 

 – divadelné 
predstavenia 

3 835 2 180 1 655 21 11 10 

2007/2008 koncerty 4 260 0 4 260 21 0 21 

2007/2008 spolu 43 425 27 010 16 415 200 121 79 

 
Z porovnania návštevnosti divadelných predstavení a ich počtu v sezóne 2008/2009 a 2007/2008 vyplýva, že 
v sezóne 2008/2009 stúpol počet vlastných divadelných predstavení realizovaných Mestským divadlom, a to 
celkom o 39 predstavení a rovnako aj počet divákov navštevujúcich domáce produkcie, a to o 4 294. Jedným 
z hlavných cieľov žilinského divadla je venovať väčší priestor domácej produkcii a reprízovosti vlastnej tvorby 
a z tohto dôvodu klesol počet predstavení hosťujúcich súborov oproti predchádzajúcej sezóne o 5, čo sa 
prejavilo aj na návštevnosti u hosťujúcich divadiel a tým aj na celkovej návštevnosti. Mestské divadlo v sezóne 
2008/2009 nerealizovalo žiadne výchovné koncerty, nakoľko táto činnosť spadá do hlavného predmetu činnosti 
Štátneho komorného orchestra v Žiline a Hudobného centra.  
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OTVÁRACIE HODINY, HRACIE ČASY A VÝŠKA VSTUPNÉHO  

Pokladničné hodiny: pondelok – piatok: 14:00 – 18:00 a vždy hodinu pred predstavením 

Hracie dni: neboli presne stanovené, štandardné hracie dni pondelok – piatok a nedeľa pre detské 
predstavenia, pokiaľ divadlo nehosťovalo v inom meste. Hracie dni boli stanovené najmä v závislosti od 
skúšobného obdobia k jednotlivým predstaveniam, s ohľadom na maximálne dva možné herecké výkony za deň 
a taktiež v závislosti od vyťaženia a obsadenosti externých spolupracovníkov, ktorý účinkujú v predstaveniach 
Mestského divadla, vo svojich materských divadlách. Do budúcna bude cieľom eliminovať pondelok ako hrací 
deň, nakoľko návštevnosť v tento deň je najslabšia spomedzi všetkých hracích dní a zaradiť medzi štandardný 
hrací deň sobotu. 

Hracie časy: 

� organizované predstavenia: o 10:00, 11:00, prípadne podľa dohody 

� predpremiéra: o 17:00  

� večerné predstavenia; premiéry: o 19:00  

� nedeľné predstavenia pre deti: 16:00 

Výška vstupného:  

� večerné predstavenia: muzikál 200-250Sk /6,64-8,30€/, činohra 200Sk /6,64€/, hosťujúci súbor 250-
360Sk /8,30-12,00€/ 

� rozprávky: 60Sk /1,99€/ 

� premiéry: 300 Sk /9,96€/ 

� organizované predstavenia: pre materské a základné školy 50Sk /1,66€/, pre stredné školy 80Sk /2,66€/ 

Pri prechode na Euro ceny vstupného zostali nezmenené, prepočítané konverzným kurzom. 

Poskytované zľavy: pre žiakov a študentov do 26 rokov držiteľov preukazu ZŤP a dôchodcov bola poskytnutá  
50% zľava. Študenti konzervatórií, VŠMU v Bratislave, AU v Banskej Bystrici majú po predložení preukazu školy 
alebo indexu vstup zadarmo.  

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ DIVADLA, GRANTY, NADÁCIE, SPONZORSKÉ PRÍSPEVKY, FUNDRAISING  

Tab. 6: V sezóne 2008/2009 Mestské divadlo žiadalo o poskytnutie dotácie na podporu týchto projektov: 

Názov projektu 
Žiadosť 
adresovaná 
na: 

Dátum 
podania 
žiadosti 

Zámer/cieľ projektu 
Podpora 
projektu 

Krojové doplnky pre FS 
Rozsutec 

Žilinský 
samosprávny 
kraj 

14.10.2008 
Obnova a rozšírenie krojov 
a krojových súčiastok – krpce a 
lajblíky 

áno 

Propagácia folklórneho 
súboru Rozsutec 

Žilinský 
samosprávny 
kraj 

30.01.2009 
Aktualizácia a rozšírenie 
propagačných materiálov - plagátov 

nie 

Žilinská svätojánska noc 
2009 

Žilinský 
samosprávny 
kraj 

31.01.2009 
Organizácia divadelného festivalu 
v meste Žilina 

nie 

Žilinská svätojánska noc 
2009 

Mesto Žilina 09.02.2009 
 

Organizácia divadelného festivalu 
v meste Žilina 

áno 

Folklórny večer pre Žilinu 
/Rozsutec/ 

Mesto Žilina 09.02.2009 Tvorivé dielne za účelom prípravy 
nového programu 

áno 
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Slovenská klasika za 120 
minút  

Ministerstvo 
kultúry SR 

12.03.2009 Previesť do divadelnej podoby 
kompletnú slovenskú klasiku 
a vzbudiť hlavne u mladých ľudí 
záujem o slovenskú literatúru 

nie 

Roland Schimmelpfennig: 
Žena z minulosti 

Ministerstvo 
kultúry SR 

12.03.2009 Prvé uvedenie hry nemeckého 
dramatika a naštudovanie 
originálneho textu 

áno 

Stanislav Palúch 
/Rozsutec/ 

Ministerstvo 
kultúry SR 

12.03.2009 Prezentácia folklóru z Kysúc 
a Rajeckej doliny 

áno 

Jaroslav Moravčík a FS 
Rozsutec 

Ministerstvo 
kultúry SR 

12.03.2009 Prezentácia folklóru z regiónu Kysúc 
a Terchovej 

nie 

Kultúrne poukazy – 
realizácia projektu 

Ministerstvo 
kultúry SR 

31.03.2009 Sprístupnenie kultúrnych hodnôt 
a poskytnutie kultúrnych aktivít 
a služieb žiakom základných 
a stredných škôl prostredníctvom 
kultúrnych poukazov 

áno 

Tretí vek Ministerstvo 
kultúry SR 

29.05.2009 Slovenská premiéra autorského 
textu Doda Gombára Tretí vek vo 
vlastnej réžii pri príležitosti 20. 
výročia Nežnej revolúcie 

prebieha 
schvaľova-
cí proces 

Vianočná cesta Ministerstvo 
kultúry SR 

01.06.2009 Podpora jedinečnosti, originality 
slovenskej pôvodnej tvorby 
a uvedenie diela slovenského 
dramatika Dušana Taragela v réžii 
Antona Šulíka 

nie 

V divadelnej sezóne 2008/2009 Mestské divadlo podalo 12 žiadostí o poskytnutie dotácie a/alebo grantu pre 
podporu svojich projektov, z toho 5 projektov bolo podaných za Folklórny súbor Rozsutec. Žiadosti boli 
adresované na Žilinský samosprávny kraj /3/, Mesto Žilina /2/ a Ministerstvo kultúry SR /7/. Z celkového počtu 
12 žiadostí bolo 6 žiadostí podporených, 5 zamietnutých a 1 je naďalej v schvaľovacom procese. 

Zo žiadostí podaných ešte v uplynulej divadelnej sezóne 2007/2008 bola dňa 18.08.2008 podporená žiadosť 
s názvom projektu Sergi Belbel – Mobil v sume 50.000Sk /1.659,70€/.  

Z Mesta Žilina boli Mestskému divadlu poskytnuté účelové dotácie na realizáciu kultúrnych akcií: Carneval 
Slovakia Žilina – Žilinský sprievod fašiangových masiek, Staromestské slávnosti, Žilinská svätojánska noc 
a Žilinské kultúrne leto. 

S Tatra bankou a.s. bola uzavretá zmluva, v ktorej sa Mestské divadlo za odplatu zaviazalo šíriť reklamu 
a propagáciu Tatra banky a.s. v divadelnej sezóne 2008/2009 vo svojich propagačných materiáloch. 

PERSONÁLNA OBLASŤ, PERSONÁLNE VYBAVENIE 
 
Kvalifikačná štruktúra zamestnancov: 
� vedenie divadla: 1 riaditeľ, 1 umelecký šéf  
� umelecký súbor: 9 hercov, 2 režiséri pracujúci na polovičný úväzok, 1 inšpicient  
� programovo – produkčné oddelenie: 5 zamestnancov 
� technika a technické zabezpečenie: 11 zamestnancov 
� ekonomické oddelenie: 2 zamestnanci 
 
Štruktúra zamestnancov podľa dosiahnutého vzdelania: 
� vysokoškolské: 16 zamestnancov 
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� stredoškolské s maturitou: 16 zamestnancov 
 
Divadlo spolupracuje s veľkým počtom externých spolupracovníkov prostredníctvom uzavretých umeleckých 
zmlúv a dohôd o vykonaní práce. 
 
Veková štruktúra zamestnancov: 
� Od 18 rokov do 35 rokov:  13 zamestnancov 
� Od 36 rokov do 50 rokov:  13 zamestnancov 
� Od 51 rokov do 62 rokov:  6 zamestnancov 
/priemerný vek zamestnanca Mestského divadla je 39 rokov/ 
 
Školenie zamestnancov: 
V priebehu sezóny 2008/2009 sa zamestnanci zúčastnili školení, ktoré bezprostredne súvisia s ich pracovným 
zameraním. 
� Fundraising – získavanie finančných prostriedkov: 2 zamestnanci z programovo – produkčného oddelenia 
� Projektový manažment: 2 zamestnanci z programovo – produkčného oddelenia 
� Personalistika a mzdy /celkom 3 školenia/: 1 zamestnanec z ekonomického oddelenia 
� Prechod na euro, postupy účtovania, aplikácia zákonov, ročné zaúčtovanie /celkom 9 školení/: 1 

zamestnanec z ekonomického oddelenia 

Práca s dobrovoľníkmi 
V sezóne 2008/2009 Mestské divadlo spolupracovalo s 2 dobrovoľníkmi počas festivalu Žilinská svätojánska noc 
a výpomoc dobrovoľníkov bola taktiež využitá pri realizácii Staromestských  slávnosti. 
 

ČINNOSŤ V UMELECKOM SÚBORE 

V divadelnej sezóne 2008/2009 realizovalo Mestské divadlo päť premiér činoherných titulov, jednu rozprávku 
a jeden koprodukčný projekt v spolupráci s divadlom Theatre Ovidas a Akadémiou umení v Banskej Bystrici.  
Štyri  inscenácie uviedlo v slovenskej premiére (Mobil, Slovenská klasika za 120 minút, Žena  minulosti, Britney 
Goes to Heaven). Oproti minulej divadelnej sezóne to predstavuje nárast o tri premiéry za sezónu. V júni 2009 
realizovalo 6. ročník medzinárodného festivalu otvoreného divadla Žilinská svätojánska noc. 

Prehľad premiér 

POPRASK NA LAGÚNE 
 
Realizačný tím 
Autor: Carlo Goldoni 
Scéna: Lenka Odvárková 
Kostýmy: Ján Maroušek 
Úprava a réžia: Marcel Škrkoň 
Premiéra: 17.10.2008 

Goldoniho Poprask na Lagúne je milá 
situačná komédia,  založená na hravom 
a temperamentnom charaktere talian-
skeho námestia.  Bežné hádky vzni-
kajúce z malicherností (niekto niekomu 
kúpi pečené tekvice a je z toho 
žiarlivosť) dokážu rodiny prostých 
rybárov dostať do veľkých sporov. Úmerne k malichernosti hádok stúpa ich komediálnosť a ich platnosť napriek 
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stáročiam pretrváva. Inscenácia je určená pre širokú divácku verejnosť, od študentov stredných škôl po 
dospelého diváka. Hoci obsahuje odkazy na neveru a flirtovanie, zrieka sa akýchkoľvek vulgárností na javisku. 
Režijne ju pripravil mladý režisér Marcel Škrkoň, ktorý pôsobil aj na poste dramaturga žilinského divadla. 

MOBIL 
 
Realizačný tím 
Autor: Sergi Belbel 
Preklad: Katarína Zubácka 
Dramaturgia: Zuzana Palenčíková 
Scéna: Emil Drličiak 
Kostýmy: Eva Rácová 
Hudba: Martin Burlas 
Réžia: Eduard Kudláč 
Slovenská premiéra: 24.10.2008 

Teroristický útok na letisku a mobilné 
telefóny bizarne prepoja a radikálne 
zmenia osudy a správanie štyroch 
obyčajných ľudí. Frustrovanú Rosu, jej 
zatrpknutú a nešťastnú matku Saru, hysterickú a dominantnú podnikateľku Claudiu a atraktívneho Jana. Všetky 
tieto postavy si svoj život nevedia predstaviť bez mobilného telefónu. Mobilný telefón sa stal ich novým 
apendixom, prostriedkom prepojenia, spojenia, zaznamenávania, hry, sledovania, kontroly, posadnutosti, ale 
hlavne úniku od prirodzeného a priameho stretnutia. Fenoménom terorizmu a mobilnej „nekomunikácie" autor 
Sergi Belbel nechce len ilustrovať politicko-sociálny obraz sveta a jeho zlyhanie v komunikácii. Jeho hra je 
predovšetkým silným a konkrétnym osobným príbehom štyroch ľudí. Hovorí o komplikovanej rodičovskej láske; 
o neexistencii rodinných vzťahov; o ľuďoch, ktorí si radšej zavolajú, akoby sa mali stretnúť; o verbálnom násilí, 
ktorému sa ľudia dennodenne vystavujú; o virtuálnej realite, do ktorej sa ľudia utiekajú. Je príbehom o nehe 
a príťažlivosti, ktorá vzniká medzi cudzincami; príbehom o intimite, ktorá sa stáva verejnou. Inscenácia sa 
zúčastnila festivalu Nová dráma/New drama 2009 v Bratislave a martinského festivalu divadiel na Slovenku 
Dotyky a spojenia. 

GULLIVEROVE CESTY 

Realizačný tím 
Autor: Jonathan Swift 
Preklad: Martin Ondriska 
Scéna, réžia a scénar: Tom Ciller 
Dramaturgia: Martin Ondriska 
Kostýmy: Marija Havran 
Hudba: Marek Piaček a Madness 
Premiéra: 28.11.2008 

Vzrušujúce, zábavné a nezabudnuteľné 
Gulliverove príbehy o cestách do 
podivuhodných krajín trpaslíkov 
a obrov. Rozprávka vznikla na základe 
rovnomenného románu Gulliverove 
cesty od írskeho satirika Jonathana Swifta, ktorý vyšiel prvý raz roku 1726. Pripravil ju tím na čele s výtvarníkom 
a režisérom Tomom Cillerom. Ani storočiami neochabla pútavosť a napínavosť rozprávania lodného lekára 
a neskôr kapitána Lemuela Gullivera o cestách a neuveriteľných dobrodružstvách, ktoré prežil u maličkých 
obyvateľov Liliputu, u brobdingnackých obrov, u vedcov a učencov na lietajúcom ostrove Laputa a napokon 
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u múdrych rozprávajúcich koní na ostrove Hvajninimov. Nakoniec sa vrátil domov. Stal sa samotárom. 
Zaobstaral si dva kone, s ktorými trávil dlhé hodiny a rozprával sa s nimi ich jazykom. Divadelné spracovanie 
Tomáša Cillera zachováva všetky ťažiskové udalosti a každé dieťa, ale aj dospelý divák si môžu naplno vychutnať 
atmosféru a čaro románovej predlohy.  

SLOVENSKÁ KLASIKA ZA 120 MINÚT 

Realizačný tím 
Autor: Martin Čičvák 
Autor: Peter Lomnický 
Dramaturgia: Peter Lomnický 
výprava a réžia: Martin Čičvák 
Slovenská premiéra: 23.1.2009 

Inscenácia ponúka strhujúcu montáž 
textov od Konštantínovho Proglasu až 
po Rudolfa Slobodu.  Pretože aj 
slovenská literatúra má silu a to, čo 
sme sa kedysi učili na hodinách 
literatúry, nemusí byť vôbec nuda. 
Tvorcovia, režisér Martin Čičvák spolu 
s dramaturgom Petrom Lomnickým, inšpirovaní úspešnou inscenáciou Kompletný Shakespeare zhltnutý za 120 

minút, prečítali, zredukovali a zinscenovali tisíce stránok slovenskej literatúry, ktorá  je stále aktuálna a 
nepodlieha času. Prvú časť inscenácie tvorí kabaretný pohľad na niekoľko kľúčových diel slovenskej literatúry. 
Tá druhá časť je už studenou sprchou, dokonalým zrkadlom národných nerestí – od hľadania nepriateľa, cez 
alkoholizmus či vysnívanú zem, ktorá je všade, len nie doma. V inscenácii účinkujú členovia tzv. Zredukovanej 
spoločnosti v podaní Martina Hronského, Marcela Nemca, Sávu Popoviča a Mariána Prevendarčíka.  

KAZIMÍR A KAROLÍNA 

Realizačný tím 
Autor: Ödön von Horváth 
Preklad: Ladislav Obuch 
Úprava: Anna Petrželková a Zuzana 
Dzurindová 
Dramaturgia: Zuzana Dzurindová 
Scéna a kostýmy: Lenka Odvárková 
Hudba: Peter Vaňouček 
Réžia: Anna Petrželková 
Premiéra: 13.2.2009 

Inscenácia v súčasnosti už klasického 
textu Ödöna von Horvátha Kazimír 
a Karolína (1931), ktorú autor uvádza 
s mottom: A láska nikdy neumiera. Pre 
žilinské divadlo ju upravili mladé absolventky Vysokej školy múzických umení, režisérka Anna Petrželková 
a dramaturgička Zuzana Dzurindová (jedna zo scenáristiek seriálu Ordinácia v ružovej záhrade). Inscenáciu 
mladých tvorcov s mladých obsadením spája spoločný názor na svet okolo seba a pocit jednej generácie. Príbeh 
sa odohráva počas jednej noci na hodoch, v prostredí kolotočov, klobás a množstva piva. Začína hádkou dvoch 
milencov, šoféra Kazimíra a jeho milej Karolíny. V duchu hesla Viktora Huga: „Choď s tým, kto ťa má rád“, sa 
Karolína nechá zlákať bohatým obchodníkom Rauchom, ktorý jej ponúka pohodlie a luxus. Kazimír nachádza 
útechu u priateľky kriminálnika Merkla. Panoptikum ľudských vzťahov sa nemôže končiť inak než apokalypsou. 



 Adresa: Horný val č. 3, 010 01  Žilina 
 e-mail:  info@divadlozilina.eu 
 web:  http://www.divadlozilina.eu 
 tel: +421 41 56 23 703 
 fax: +421 41 56 23 802 

 

16 SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKÉHO DIVADLA ŽILINA V SEZÓNE 2008/2009 

 

Žijeme predsa v dobe, v ktorej vzťahy chladnú, človek podlieha dezilúzii, nenachádza naozajstnú blízkosť 
a začína sa sústreďovať iba na seba.  Do popredia sa dostáva zištnosť, ľudia sa stávajú chladnokrvnými a menia 
vzťahy na obchodné zväzky.  

ŽENA Z MINULOSTI 

Realizačný tím 
Autor: Roland Schimmelpfennig 
Preklad: Peter Lomnický 
Dramaturgia: Zuzana Palenčíková 
Scéna: Eva Rácová 
Kostýmy: Eva Rácová 
Hudba: Martin Burlas 
Réžia: Eduard Kudláč 
Slovenská premiéra: 6.5.2009 

Dramatik Roland Schimmelpfennig 
píše veľmi inšpiratívne hry, ktoré 
ponúkajú formálne originálny materiál 
na spracovanie. Ovplyvnený Francúz-
skou a talianskou kinematografiou rád 
experimentuje s časom a žánrami. Jeho hra Žena z minulosti, ktorú by sme mohli označiť ako divadelný 
psychotriler, sa úspešne inscenovala už v mnohých svetových divadlách. Do takmer prázdneho bytu, z ktorého 
sa rodina sťahuje, prichádza neznáma žena, aby dnes už ženatému mužovi pripomenula sľub lásky, ktorý jej dal 
ako tínedžer pred 24 rokmi. Žena z minulosti sa vrátila, aby naspäť získala muža, ktorý jej patrí. Od tej chvíle už 
nič nie je tak, ako všetci očakávali. Hra sa pohráva s časom a má miestami až filmovú štruktúru. Rýchle klipové 
prestrihy prenášajú dej do minulosti či budúcnosti a menia pohľad na prítomnosť. Monologické prehovory 
postáv prinášajú informácie, ktoré divák nevidí, tak ako to robil chór v gréckej tragédii. Komédia sa vzápätí mení 
na znepokojivú drámu, osudovú tragédiu  ženskej posadnutosti, mužskej slabosti a krehkosti manželského 
zväzku.  Inscenáciu režíroval umelecký šéf žilinského divadla Eduard Kudláč. V hlavných úlohách sa predstavili 
hosťujúce herečky Jana Oľhova a Lucia Jašková a členovia umeleckého súboru žilinského divadla: Boris Zachar, 
Ján Dobrík/ Norman Šáro, Iveta Pagáčová/Kristína Sihelská. Inscenácia sa zúčastní prestížneho 
medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2009. 

BRITNEY GOES TO HEAVEN 

Realizačný tím 
Autor: Petr Kolečko 
Preklad: Vladimír Kivader 
Dramaturgia Petra Kapustová 
Scéna a kostýmy: Jaroslav Valek 
Úprava a réžia:  Vladimír Kivader 
Slovenská premiéra: 22.5.2009 

Mestské divadlo Žilina pripravilo 
v spolupráci s Akadémiou umení 
v Banskej Bystrici a občianskym združe-
ním Theatre Ovidas premiéru insce-
nácie mladého českého dramatika 
Petra Kolečka (*1984) Britney goes to 
heaven. Dynamická a odvážna inscená-
cia, ktorá osloví predovšetkým mladšie publikum, ironizuje fetiše našej popkultúry a bezduché uctievanie 
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primitívnych spoločenských idolov. Niekde v medzičase a medzipriestore sa stretne nesúrodá skupinka adeptov 
do neba. Sú mŕtvi a vedia o tom. Myslia, že sa to už skončilo. Vo chvíli, keď sa ich cesty skrížia, si však uvedomia, 
že tu sa všetko len začína. Päť najrôznejších ľudských osudov, ktoré na mieste, kde už niet čo skrývať, budú 
musieť nahliadnuť do najtemnejších útrob svojho bytia. Hviezda svetového popu Britney Spears; mladý 
agresívny futbalový fanúšik, skinhead Hool; kresťansky založená Mária; latentne homosexuálny robotník Kolben 
a sicílsky mafián Bruno. Skupinka týchto piatich hriešnikov je zverená do rúk dosť labilného archanjela Gabriela, 
ktorý ani zďaleka nie je imúnny voči ľudským slabostiam. Ten má vybrať jedného z nich, ktorý musí odísť. 
Inscenáciu Britney Goes to Heaven pripravil poslucháč réžie Fakulty dramatických umení  Akadémie umení  
v Banskej Bystrici Vladimír Kivader ako svoje bakalárske predstavenie. 
 
Žilinská svätojánska noc 2009  
 
Medzinárodný festival otvoreného divadla Žilinská 
svätojánska noc, ktorý bol založený roku 2004 a jeho 
hlavným organizátorom je Mestské divadlo Žilina - je  
jedinečné stretnutie popredných divadelníkov 
a divadelných súborov zo Slovenska, ale aj zo 
zahraničia. Na 6. ročníku festivalu sa predstavilo 13 
účinkujúcich súborov zo Slovenska, Poľska, Bulharska 
a Portugalska: Barabura (Sk); Pro Rodopi Art Centre 
(Bg);  Theatro Štvorkolka (Sk); Babadlo (Sk); Enano-
Free Artist (P); Divadlo Kontra (Sk); Túlavé divadlo 
a JW Producentská (Sk);  Čarovné ostrohy-Atašé (Sk ); 
Lavagance (Sk); 3T – Tri tvorivé tvory (Sk); Marián 
Geišberg a UMK (Sk);  Makata (Pl); Mamadoo (Pl) -  
ktoré spolu zahrali 14 divadelných, koncertných 
a tanečných predstavení na Mariánskom námestí 
a vo Veľkej sále Mestského divadla Žilina. Na rozdiel 
od predchádzajúcich ročníkov bol program zhustený 
do jedného dňa - 24. júna, čím sa zážitky a atmosféra 
Jánskej noci mohli vnímať oveľa intenzívnejšie.  
Divadlo vykročilo z kamenných priestorov do 
otvoreného a priameho kontaktu nielen s diva-
delným divákom, ale každým okoloidúcim. Festivalu 
sa zúčastnilo okolo 7000 divákov. 

Tento verejný divadelný festival bol zameraný na 
obyčajného diváka,  ponúkol inšpiratívny program 
pre deti, mladých ľudí, dospelých divákov či 
náhodných okoloidúcich. Všetky produkcie boli 
dostupné pre divákov zdarma.  
 
Festival Žilinská svätojánska noc prispel 
k umeleckému, divadelnému oživeniu verejného 
priestoru mesta Žiliny. Festival poskytol obyvateľom 
príležitosť na zastavenie, vzájomné stretnutie 
a prežitie večera v duchu starodávnych tradícií našich 
predkov. Premenil centrum mesta na sviatočný 
priestor. Priblížil divadlo k ľuďom a umožnil divákom, 
aby boli súčasťou divadelného diania. 
 
Festival bol financovaný Mestom Žilina. 
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Ocenenia a účasť na festivaloch 

Divadelná sezóna 2008/2009 bola pre Mestské divadlo Žilina veľmi úspešná. Žilinské divadlo sa zúčastnilo 
festivalu Nová dráma/New Drama 2009 s inscenáciou hry Sergiho Belbela Mobil, ktorá získala Cenu festivalu 
nová dráma/New Drama 2009 za najlepšiu inscenáciu súčasnej svetovej hry. Jana Oľhová získala Zvláštnu cenu 
poroty za mimoriadny herecký výkon v tejto inscenácii a nomináciu prestížneho divadelného ocenenia Dosky 
2009 za najlepší ženský herecký výkon sezóny. Bolo to prvý raz, čo sa žilinské divadlo zúčastnilo festivalu Nová 
dráma a získalo Grand Prix. Inscenácia Mobil sa zúčastnila aj martinského festivalu divadiel na Slovensku Dotyky 
a spojenia 2009, ktorý prezentuje výber najinšpiratívnejších inscenácií uplynulej sezóny. Inscenácia hry Rolanda 
Schimmelpfenniga Žena z minulosti bola pozvaná na medzinárodný festival Divadelná Nitra, ktorého sa 
zúčastní v septembri 2009. Inscenácia Kompletný Shekespeare zhltnutý za 120 minút v réžii Martina Čičváka 
bola ocenená na festivale Kremnické gagy 2008 a na Národnej súťažnej divadelnej prehliadke Paláriková 
Raková. Inscenácia získala ocenenie Zlatý gunár za najlepšie dielo/výkon v sezóne v kategórii Divadelné 
inscenácie, kabarety a pohybové produkcie. 
 
Cena festivalu nová dráma/New Drama 2009 za najlepšiu inscenáciu súčasnej svetovej hry:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocenenie festivalu Kremnické gagy 2008 Zlatý gunár za najlepšie dielo/výkon v sezóne v kategórii Divadelné 
inscenácie, kabarety a pohybové produkcie : 
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PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA  

Počas divadelnej sezóny 2008/2009 navrhol grafický dizajnér Emil Drličiak nový vizuál žilinského divadla, 
vrátane nového loga a výtvarného spracovania mesačných programových materiálov (leták  a citylight), ako aj 
výtvarného spracovania nových inscenácií divadla (bulletin, banner, plagát k premiére). Divadlo si tak začalo 
budovať svoju novú korporátnu identitu, čo sa kvalitatívne odrazilo na všetkých propagačných materiáloch. 

Pôvodné logo:   Nové logo: 

 

 

 

 

Tab. 7: Spôsoby propagácie a medializácie divadla 

Druh        Médium Počet 

Programový leták � priama distribúcia 
� poštou/databázy 
�  informačné plochy mesta Žilina 

1500 ks 

Programový citylight � EuroAWK 10 ks 

Banner k inscenácii � Fólia pred budovou divadla 1ks 

Medializácia v printoch � Žilinský večerník, MY Žilinské noviny, Moja 
Žilina (pravidelné avíza) 

� slovenské denníky a týždenníky (program + 
pozvánky na premiéru) 

 

Rádio spoty prezentujúce 
premiéry 

� Rádio Expres – mediálna spolupráca 15 spotov k 3 
vybraným 

premiéram 
Medializácia na web 
stránkach 

� www.zilina.sk 
� www.azet.sk 
� www.24hod.sk 
� www.divadlozilina.eu 
� www.changenet.sk 
� http://hladaj.podujatie.sk 
� www.zilina.net 
� http://premedia.sk 

 

Webbanner � www.zilina.sk 
� www.azet.sk 

 

Plagáty k inscenáciám � výlep mesto Žilina 100 ks 
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Tab. 8: Spôsoby propagácie a medializácie Žilinskej svätojánskej noci 

Druh Médium Počet 

Letáčik s programom � priama distribúcia 
� poštou/databázy 
�  informačné stojany Mesta Žilina 

3000 ks 

Programová skladačka � priama distribúcia 
� poštou/databázy 
�  informačné stojany Mesta Žilina 

1500 ks 

Programový citylight � plochy EuroAWK v meste Žilina 10 ks 

Banner  � Fólia pred budovou divadla 1ks 

Plachta � Námestie Andreja Hlinku 
� stage 

2 ks 

Medializácia v printoch/platená 
inzercia programu s uverejnením 
partnerov 

� Žilinský večerník 
� Žilinské noviny 
� Moja Žilina 
� Echo 
� kød 

5 ks 

Rádio spot � verejný oznam v obci 
� OD MAX 
� Jazdiace auto s megafónom – 

mesto Žilina 
� Rádio Zet 

 

Medializácia na web stránkach  � www.zilina.sk 
� www.azet.sk 
� www.24hod.sk 
� www.divadlozilina.eu 
� www.svatojanskanoc.sk 
� www.festivaly.sk 
� www.tikzilina.sk 
� www.changenet.sk 
� http://hladaj.podujatie.sk 
� www.zilina.net 
� http://premedia.sk 

 

Webbanner � www.zilina.sk 
� www.azet.sk 
� www.24hod.sk 

 

Plagáty  � výlep fy ŽIVO v meste Žilina 100 ks 
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KULTÚRNE AKTIVITY ORGANIZOVANÉ V SÚČINNOSTI S MESTOM ŽILINA 
 
ŽILINSKÉ KULTÚRNE LETO 
Dátum konania: júl – september 2008 
Od júla až do septembra bol pripravený bohatý program Žilinského kultúrneho leta 2008. Súčasťou tohto 
tradičného podujatia boli Cyrilometodské dni, rezbárske sympózium Odklínanie dreva, nultý ročník Žilinského 
šachového festivalu, KIOSK – nultý ročník tábora nezávislých divadelníkov a tanečníkov, Jánošíkove dni, výstava 
Dotyky s drevom, výstava 800 rokov od prvej písomnej zmienky o zemi Žiliňany, Žilinský šachový festival, 
Stredoveký deň,  Galakoncert tenoristu Pavla Bršlíka a sopranistky Márie Porubčinovej spolu s ŠKO Žilina, nultý 
ročník nového medzinárodného festivalu animovaných filmov - Fest Anča, koncerty ľudových a dychových 
hudieb a množstvo ďalších vystúpení a tvorivých dielní.   

 

ŽILINSKÉ DNI ZDRAVIA 

Dátum konania: 18. – 19.9.2008 
Zdravie, krása a vitalita bolo mottom 5. ročníka podujatia Žilinské dni zdravia, ktoré sa  konalo 18. a 19. 
septembra na Hlinkovom námestí. Hlavný program aktívne zapájal všetky vekové kategórie do rôznych druhov 
cvičenia (aerobik, Joga, Tai Chi) a ich prezentácie boli priamo na námestí (Spoločnosť Joga v dennom živote, 
Združenie taoistického Tai Chi, ukážky aerobiku detí a dospelých z CVČ Spektrum). Cieľom tohto podujatia bolo 
potlačiť civilizačné choroby, presadiť zdravotný štýl a ponúknuť zdravú alternatívu života. Žilinské dni zdravia 
patria medzi desať najväčších a najvýznamnejších podujatí, ktoré organizuje Mesto Žilina v meste. Zúčastňuje 
sa ich viac ako 2000 návštevníkov.  
Podľa záujmu si občania mohli dať zmerať tlak, tuk, cholesterol, poradiť sa v oblasti zdravého životného štýlu. 
Pre deti boli pripravené súťaže a nechýbal ani predaj produktov zdravej výživy.  
Kultúrny program v prvý deň privítal od 13.00 hod. mladých umelcov zo Základnej umeleckej školy F. Špániho, 
Centrum pohybu a tanca Labyrint, Tanečné divadlo Extad, Alana Matusa a Mišku Knapcovú a na záver Žilinský 
miešaný zbor. Druhý deň počas Žilinských dní zdravia sa predstavili skupiny Argonnath, Charliens a Big Band 
Konzervatória zo Žiliny. 
 

 
 
MIKULÁŠ A VIANOCE V MESTE 
Dátum konania: 5. – 19.12.2008 
Predvianočnú adventnú atmosféru mesta umocňuje bohatá výzdoba v jeho centre. Pravidelnou súčasťou je 
príchod Mikuláša. Každý rok sa na neho tešia stovky detí, pre ktoré pripraví program a darčeky. Primátor Ivan 
Harman spoločne s Mikulášom a jeho sprievodom rozsvietili 5.12.2008 o 17,00 h na Mariánskom námestí nový 
10 – metrový vianočný stromček. Mikuláš navštívil deti aj v prímestských častiach a na sídliskách a na námestí 
rozdával mikulášske sladkosti. Mikulášskym podujatím  slávnostne otvorili Vianoce v meste.  
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V mikulášskom programe účinkovali:  
Mestské divadlo Žilina, Detský folklórny súbor Cipovička – CVČ Spektrum, Detský folklórny súbor Lieska – CVČ 
Spektrum, Tanečné divadlo Diana – CVČ Spektrum, Tanečné divadlo Alternatív, moderátor: Michal Legíň. 
K zimnej atmosfére patrili aj  vianočné trhy, ktoré sa konali na Mariánskom námestí od 5.12. do 24.12.2008, na 
námestí bolo asi 40 stánkov. 

 

CARNEVAL SLOVAKIA ŽILINA – ŽILINSKÝ SPRIEVOD FAŠIANGOVÝCH MASIEK 
Dátum konania: 20.2.2009 
Najväčší fašiangový festival na Slovensku, ktorý je tiež pripomenutím si ľudových tradícii a histórie.  Počas 
podujatia sa v uliciach mesta zabávali stovky masiek pochádzajúcich z priľahlého regiónu Slovenska, Poľska 
a Česka.  
Žilinský festival fašiangových masiek Carneval Slovakia je jedno z najväčších podujatí v Žiline a zároveň najväčší 
fašiangový festival na Slovensku.  
Fašiangy sú najmä obdobím hojnosti a veselosti. Obdobím, kedy sa ľudia „vybláznia“ pred nadchádzajúcim 
štyridsaťdňovým pôstom. Ich trvanie je vymedzené sviatkom Troch kráľov a Popolcovou stredou. Fašiangy a 
predveľkonočný pôst vedľa seba symbolizujú v ľudovom kalendári čas svetský a čas posvätný. Počas fašiangov 
sa ľudia v prenesenom význame venujú veciam tela – dobrému jedlu, hostinám, tancovačkám, rozpustilej 
zábave. Potom príde obdobie striedmosti, kedy sa záujem sústreďuje na veci duchovné, posvätné, mysle ľudí sa 
pripravujú na najväčší kresťanský sviatok – Veľkú noc. 
Počas podujatia Carneval Slovakia Žilina sa v uliciach mesta zabávalo veľké množstvo masiek, maškár, príšer, 
netvorov, zjavení a divotvorných stvorení, bláznivých a jašiacich sa indivíduí i rôznej zvery...jednoducho takto 
vyzeral fašiangový sprievod.  

 

 
 
XV. STAROMESTSKÉ SLÁVNOSTI V ŽILINE 
Dátum konania: 25. – 27.5.2009 
Staromestské slávnosti v Žiline sú podujatím, ktoré sa stalo najväčšou a najočakávanejšou kultúrnou udalosťou 
celého severného Slovenska. Potvrdzuje to aj rastúca návštevnosť, ktorá v ostatnom roku prekročila hranicu 
30 tisíc ľudí. Veľkú popularitu získali slávnosti nielen u samotných Žilinčanov, ale aj návštevníkov mesta 
z blízkeho okolia. 
Na jubilejnom 15. ročníku Staromestských slávností vystúpili významní hudobníci i zoskupenia, prezentovali 
populárnu aj vážnu hudbu a nechýbal ani folklór. Na pódiách Mariánskeho a Hlinkovho námestia vystúpili napr. 
hudobná legenda Marián Varga, český šoumen Dan Nekonečný a jeho Šum Svistu, Archi di Slovakia, Bratia 
Muchovci, Sherpa Band, legendárna skupina Fermáta, folklórne súbory Rozsutec, Družba, Stavbár, 
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DFS Cipovička, DFS Lieska, flamenco predviedla skupina Remedios, rómske rytmy Sendreiovci, husľové variácie 
G-Strinx. Návštevníci si vychutnali koncerty skupín Polemic, Horkýže Slíže, poľskej kapely Space Star Lovers, 
Amphibios, Arzén, Aya, The Swan Bride a Matka Guráž. Na Staromestských slávnostiach bolo okolo 
600 domácich i zahraničných účinkujúcich a 150 remeselníkov prezentujúcich svoje výrobky na tradičných 
trhoch ľudovo-umeleckých výrobkov. Popri hlavnom programe a bohatých trhoch ľudových a umeleckých 
remesiel prebiehali aj mnohé sprievodné podujatia, ekumenické modlitby za mesto, súťaže a výstavy. Na 
14. slávnostnej akadémii Zboru Žilincov slávnostne udelili cenu Adama Plintoviča mladým skladateľom a udelili 
prestížne ocenenie Genius loci Solnensis dlhoročnému predsedovi Zboru Žilincov Ing. Štefanovi Massányimu 
a in memoriam hudobníkovi Ladislavovi Árvayovi a básnikovi Štefanovi Atila Brezánymu. 
 

 
 
 
HOSPODÁRENIE S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI  
 
V roku 2008 

 
Mestské divadlo (ďalej len MD) malo na rok 2008 schválený rozpočet: 
 MÚ Žilina: 16,224.000,- Sk 
 z toho  na prevádzku: 15,924.000,- Sk 

na investície:             300.000,- Sk 
  
Skutočne prijatý transfer k 31.12.2008:         20,733.265,06Sk 

 z toho:  MÚ Žilina:              20,353.202,06Sk 
 z toho  na prevádzku: 15,924.000,-   Sk 

na investície:       298.870,-   Sk  
       na účel:                   4,130.332,06 Sk 
               Grant  z MK SR :                                         150.000,-   Sk 

Účel – Žilinský komunitný fond:                      20.000,-   Sk 
Účel – Višegradský fond: 210.063,-   Sk 

 
MD zabezpečilo v roku 2008 tieto príjmy: 
1.) Príjmy z vlastnej činnosti (divadelné hry, vystúpenia...) 

Mestské divadlo :                                                   2,429.888,74 Sk 
FS Rozsutec                                    457.000, -   Sk 
DH Fatranka                                           69.210,-    Sk 
SPOLU:                                                  2,956.098,74 Sk 
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2.) Príjmy z hosťujúcich divadelných predstavení, koncertov... 
MD                                         646.105,36 Sk 

3.) Ostatné príjmy ( služby, KIA, úroky apod.) 
MD                                         346.499,13 Sk 

4.) Príjmy na akciu ŽSN + tržba  
MD                                                                           173.923,60 Sk 

5.) Príjmy z odpisov : 
MD                                                                             45.910,-    Sk  

6.) Príjmy z prenájmu kaviarne : 
MD        84.166,-  Sk 

7.) Ostatné príjmy : 
Tatra banka, a.s. – na činnosť divadla              250.000,-   Sk 
Batrans, s.r.o Bolešov na účelovú akciu Žilinské kultúrne leto                   50.000,-   Sk 
Fun Fan, s.r.o. Partizánske na účelovú akciu SMS        310.955,-    Sk 
Višegrádsky fond – doúčtovanie SMS 2007                        11.086,96 Sk 
Geodet Real – na zájazd FS Rozsutec                         10.000,-    Sk 
Nadácia otvorených očí – na činnosť FS Rozsutec     21.000,-    Sk      
SPOLU:                                                                    653.041,96 Sk 

 
Na základe vyššie uvedeného možno skonštatovať, že príjmové položky za rok 2008 dosiahli hodnotu: 
1.  Transfer na prevádzku – MÚ Žilina          15,924.000,-   Sk 
2.  Transfer účelový – MÚ Žilina                                 4,130.332,06 Sk 
3.  Transfer kapitálový MÚ Žilina                                   298.870,-   Sk  
4.  Grant účelový – MK SR                                             150.000,-   Sk 
5.  Dotácia účelová – ŽSK                    20.000,-    Sk 
6.  Višegradský fond      210.063,-    Sk 
7.  Príjmy vlastné                                               2,956.098,74 Sk 
8.  Príjmy z agentúrnej činnosti                                       646.105,36 Sk 
9.  Príjmy z akcie ŽSN + tržba                                        173.923,60 Sk                         
10.Príjmy ostatné ( služby, úroky, KIA ...)                     346.499,13 Sk   
11.Príjmy ostatné-648 ( Tatra banka, Batrans,                 653.041,96 Sk 
     Fun Fan, Geodet Real, Nadácia otvorených očí..) 
12.Príjmy z odpisov                                                          45.910,-    Sk 
13.Príjmy z prenájmu kaviarne                                         84.166,-    Sk 
SPOLU:                                                                     25,639.009,85 Sk 
 
Skutočné čerpanie nákladov v roku 2008 
1.  Mzdové prostriedky celkom                                   8,262.735,-    Sk 
     z toho: OON                                                              562.789,-    Sk 
2.  Poistné do poisťovní                                               2,697.920,-    Sk 
3.  Cestovné náhrady                                                        47.532,50  Sk 
4.  Energie, voda, plyn      574.597,80  Sk 
5.  Materiál                          1,389.369,02 Sk 
6.  Údržba                                                       81.735,10 Sk 
7.  Služby                               13,296.764,59 Sk 
      z toho: reprezentačné                                                    49.001,50 Sk 
8.  Ostatné náklady    1,212.031,62 Sk  
Bežné výdavky celkom  27,562.685,63 Sk 
9.  Kapitálové výdavky       298.870,-   Sk 
  
Spolu náklady:                                  27,861.555,63 Sk 
 
 



 Adresa: Horný val č. 3, 010 01  Žilina 
 e-mail:  info@divadlozilina.eu 
 web:  http://www.divadlozilina.eu 
 tel: +421 41 56 23 703 
 fax: +421 41 56 23 802 

 

25 SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKÉHO DIVADLA ŽILINA V SEZÓNE 2008/2009 

 

Záverečné vyhodnotenie 
Náklady spolu: 27,861.555,63    Sk          
Výkony spolu: 25,639.009,85 Sk 
Zisk, strata  -    2,222.545,78  Sk 
Mestské divadlo vykazuje za rok 2008 stratu vo výške - 2,222.545,78 Sk. MD dostalo od 1.1.2008 od svojho 
zriaďovateľa do správy budovu divadla, ktorá žiaľ v rozpočte na rok 2008 nie je zohľadnená. Za správu budovy 
boli vyplatené náklady vo výške 148.101,50 Sk a za spravovanie plynovej kotolne náklady vo výške 789.874,- Sk. 
Spolu náklady na správu budovy činia 937.975,50 Sk. Strata vo výške 1,284.570,28 Sk, ktorú si divadlo uhradilo 
z rezervného účtu, vznikla z dôvodu nutného budovania repertoára, a tým aj rozširovania ponuky divadelných 
predstavení pre divákov a návštevníkom Mestského divadla. Táto suma predstavuje náklady na zvýšený počet 
autorských honorárov z dôvodu väčšieho počtu premiér divadelných inscenácií. 
 
V roku 2009  
 
Mestské divadlo (ďalej len MD) má na rok 2009 schválený rozpočet: 
             MÚ Žilina:                         664.542,00 € 
            z toho  na prevádzku:                                       647.945,00 € 

 na investície:                                           16.597,00 €                      
  

Rozpočet na I. polrok 2009 
/zúčtovaný vo výnosoch /                 424.995,09 € 
Skutočne prijatá dotácia za I. polrok 2009/od zriaď./     418.380,09 €  
 z toho  na prevádzku:     357.794,39 € 
 na investície:        16.593,60 € 
 účelová dotácia – Carneval                  14.729,25 € 
 účelová dotácia – Staromestské slávnosti             17.441,17 € 
 účelová dotácia, grant – Žil. svätojánska noc     11.821,68 €        
Príspevok od iných /MK SR – kult. poukazy/         6.615,00 €  
 
Na účte 354 -  Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a VÚC je 49.625,39, ktoré budú postupne zúčtované 
do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami. 
 
Na účte 357 – Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC je na účelové akcie a pre FS Rozsutec 22.187,15 € a od 
Žilinského samosprávneho kraja pre FS Rozsutec 670,0 €, 
ktoré budú do výnosov zúčtované vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi.  
                                                           
MD zabezpečilo v I. polroku 2009 tieto príjmy: 
1.Príjmy z vlastnej činnosti (divadelné hry, vystúpenia...) 

Mestské divadlo                              40.808,90 €  
FS Rozsutec                                2.420,00 €      
DH Fatranka                          428,00 €              
Spolu:       43.656,90 € 

2.Príjmy z agentúrnych divadelných predstavení, koncertov... 
Mestské divadlo 4.553,03 € 

3.Ostatné príjmy ( služby, úroky apod.) 
Mestské divadlo         1.852,87 € 

4.Príjmy z odpisov       1.332,06 € 
5.Príjmy z prenájmu priestorov divadla         6.181,53 € 
6.Príjmy – rezervy 
      Mestské divadlo        1.517,50 € 
      FS Rozsutec           361,05 € 
      Spolu:      1.878,55 €  
PRÍJMY SPOLU:      59.454,94 € 
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Na základe vyššie uvedeného možno skonštatovať, že príjmové položky v I. polroku 2009 dosiahli hodnotu: 
1.  Bežný transfer od zriaďovateľa      357.794,39 € 
2.  Kapitálový transfer od zriaďovateľa      16.593,60 € 
3.  Účelový transfer od zriaďovateľa – Carneval      14.729,25 € 
4.  Účelový transfer, od zriaďovateľa – SMS                  17.441,17 €          
5.  Účelový transfer, grant od zriaďovateľa – ŽSN                     11.821,68 €              
6.  Účelová dotácia MK SR – kultúrne poukazy                           6.615,00 €    
7.  Príjmy z vlastnej činnosti                  43.656,90 € 
8.  Príjmy z agentúrnej činnosti        4.553,03 €  
9.  Príjmy ostatné ( služby, úroky ap.)        1.852,87 €  
10.Príjmy z odpisov        1.332,06 € 
11.Príjmy z prenájmu        6.181,53 € 
12.Príjmy z rezerv        1.878,55 €  
SPOLU:                484.450,03 € 
 
Skutočné čerpanie nákladov za I. polrok 2009: 
1.  Mzdové prostriedky celkom   132.111,99 € 
2.  Poistné do poisťovní                 46.217,84 € 
3.  Cestovné náhrady       2.054,27 € 
4.  Energie, voda, plyn                 33.584,71 € 
5.  Materiál                 52.648,54 € 
6.  Prepravné                   5.329,42 € 
7.  Údržba                   6.452,95 € 
8.  Služby celkom               236.040,79 € 
     z toho: OON                 12.361,09 € 
                 reprezentačné       1.053,68 €  
9.  Bežné výdavky celkom    514.440,51 € 
10.Kapitálové výdavky      16.593,60 € 
SPOLU NÁKLADY:    531.034,11 €  
      
Záverečné vyhodnotenie: 
Náklady spolu:  531.034,11 € 
Výkony spolu:  484.450,03 € 
ZISK, STRATA                       -    46.584,08 € 
   
Mestské divadlo za I. polrok 2009 vykazuje stratu vo výške – 46.584,08 € z dôvodu: 

- nedoplatku elektrickej energie za rok 2008 vo výške 14.473,69 €, 
- nedoplatku plynu za rok 2008 vo výške 15.338,01 € 

 
Tab. 9: Účelové akcie 

Účelové akcie Náklady Dotácia, 
Grant-MÚ 

Dotácia  
od iných 

Účet 
357 

Účet 
372 

Carneval Slovakia Žilina 
20.2.2009 

 
14.729,25 

 
14.729,25 

 
- 

 
- 

 
- 

Staromestské slávnosti 
28. -31.5.2009 

 
17.441,17 

 
26.000,00 

 
- 

 
8.558,83 

 
- 

Žilinská svätojánska noc 
24.6.2009 

 
11.821,68 

 
24.750,00 

 
500,00 

 
12.928,32 

 
500,00 

Folklórny večer pre Žilinu 
16.10.2009 /FS Rozsutec/ 

 
- 

 
700,00 

 
- 

 
700,00 

 
- 

Krojové doplnky pre FS 
Rozsutec 

 
- 

 
- 

 
670,00 

 
670,00 

 
- 
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Na účelovú akciu Carneval Slovakia Žilina – Žilinský sprievod fašiangových masiek bola poskytnutá dotácia od 
zriaďovateľa 15.210,00 €. Skutočné náklady tejto akcie boli 14.729,25 €. Rozdiel 480,75 € bol poukázaný dňa 
30.6.2009 na účet zriaďovateľa. 
 
Na účelovú akciu Staromestské slávnosti bola poskytnutá dotácia od zriaďovateľa vo výške 26.000,00 €. Do 
30.6.2009 máme zúčtované náklady vo výške 17.441,17 €. Rozdiel 8.558,83 je na účte 357 – Ostatné zúčtovanie 
rozpočtu obce a VÚC. V mesiaci júl, august 2009 bude doúčtovanie celej akcie do výnosov a celkové 
vyúčtovanie zriaďovateľovi. 
 
Na účelovú akciu Žilinská svätojánska noc Mestské divadlo dostalo dotáciu (23.000,0 €) a grant (70% z celkovej 
sumy grantu predstavuje 1.750,00 €) od zriaďovateľa spolu vo výške 24.750,00 €. Do 30.6.2008 boli zúčtované 
náklady vo výške 11.821,68 €. Rozdiel 12.928,32 € je na účte 357 – Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC. 
V III.Q 2009 bude doúčtovanie celej akcie do výnosov  a celkové vyúčtovanie zriaďovateľovi. 
Na túto akciu bola od Poľského inštitútu na základe zmluvy o spolupráci poskytnutá suma vo výške 500,00 €, 
ktoré sú na účte 372 – Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy. Vyúčtovanie do 
výnosov bude v III.Q 2009. 
 
Na projekt Folklórny večer pre Žilinu získalo Mestské divadlo grant od zriaďovateľa, 70 % z celkovej sumy 
grantu predstavuje 700,00 €, táto suma bola prevedená na účet Mestského divadla. Projekt sa uskutoční dňa 
16.10.2009 a následne bude vyúčtovaný do výnosov a zriaďovateľovi. Tieto finančné prostriedky sú na účte 357 
– Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC. 
 
Na projekt Krojové doplnky pre FS Rozsutec  Mestské divadlo získalo od Žilinského samosprávneho kraja grant 
vo výške 670,00 €, ktoré sú na účte 357 – Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC. V II. polroku 2009 bude 
uskutočnený nákup a vyúčtovaný do výnosov.  

Tab. 10: Výkony za I. polrok 2009             

Výkony Mestské 
divadlo 

Folklórny 
súbor 
Rozsutec 

Dychová 
hudba 
Fatranka 

Spolu v € 

Vlastné príjmy 40.808,90 2.420,00 428,00 43.656,90 

Príjmy z agentúrnej činnosti 4.553,03 - - 4.553,03 

Príjmy ostatné (služby, úroky ) 1.852,87 - - 1.852,87 

Príjmy z odpisov 1.332,06 - - 1.332,06 

Príjmy z prenájmu 6.181,53 - - 6.181,53 

Príjmy z rezerv 1.517,50 361,05 - 1.878,55 

Spolu príjmy 56.245,89 2.781,05 428,00 59.454,94 

Transfer celkom 
z toho transfer  MÚ Žilina 
    z toho:    prevádzka 
účelový 
     kapitálový 
Transfer MK SR – poukazy 

417.060,98 
410.445,98 
349.860,28 
43.992,10 
16.593,60 
6.615,00 

6.584,11 
6.584,11 
6.584,11 
- 
- 
- 

1.350,00 
1.350,00 
1.350,00 
- 
- 
- 

424.995,09 
418.380,09 
357.794,39 
43.992,10 
16.593,60 
6.615,00 

Spolu príjmy + transfer 473.306,87 9.365,16 1.778,00 484.450,03 
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Tab. 11: Prehľad o hospodárení za obdobie od 1.1.2009 do 30.6.2009 
Pol. Ukazovateľ Plán Skutočnosť 

Mestské 
divadlo 

Skutočnosť 
Folklórny 
súbor 
Rozsutec 

Skutočnosť 
Dychová 
hudba 
Fatranka 

Skutočnosť 
Spolu v € 

Kontrolný  
súčet 

I. Mzdové 
prostriedky 

333.665 128.380 3.732 - 132.112 597.889 

II. Poistné do 
poisťovní 

117.706 44.891 1.318 9 46.218 210.142 

III. Cestovné náhrady 1.825 1.971 83 - 2.054 5.933 
IV. Energie, voda, 

plyn 
23.900 33.585 - - 33.585 91.070 

V. Materiál 38.040 52.278 213 157 52.648 143.336 
VI. Prepravné 14.937 4.969 361 - 5.330 25.597 
VII Údržba 11.950 6.453 - - 6.453 24.856 
VIII Služby 

z toho: OON 
reprezentačné 

238.698 
25.227 
1.660 

231.313 
10.357 
1.054 

2.970 
831 
- 

1.757 
1.173 
- 

236.040 
12.361 
1.054 

710.778 
49.949 
3.768 

 
 
IX. 

Výdavky 
Neinvestičné 

780.721 503.840 8.677 1.923 514.440 1.809.601 

Výdavky 
investičné 

16.597 16.594 - - 16.594 49.785 

Výdavky 
Celkom 

797.318 520.434 8.677 1.923 531.034 1.859.386 

 
 
X. 

Tržby a výnosy 
Celkom 

132.776 56.246 2.781 428 59.455 251.686 

- vlastné 99.776 40.809 2.420 428 43.657 187.090 
- agentúrne 33.000 4.553 - - 4.553 42.106 
- ostatné - 1.853 - - 1.853 3.706 
- z odpisov - 1.332 - - 1.332 2.664 
- z prenájmu - 6.182 - - 6.182 12.364 
- z rezerv 653 - 1.517 361 - 1.878 3.756 

 
 
XI 

BT  celkom 664.542 417.061 6.584 1.350 424.995 1.514.532 
Transfer MU 664.542 410.446 6.584 1.350 418.380 1.501.302 
 na prevádzku 647.945 349.860 6.584 1.350 357.794 1.363.533 
na investície 16.597 16.594 - - 16.594 49.785 
    na účel - 43.992 - - 43.992 87.984 
MKSR - poukazy - 6.615 - - 6.615 13.230 

XII. 
 

Príjmy + transfer 
celkom 

797.318 473.307 9.365 1.778 484.450 1.766.218 

 +zisk, -strata -    -  47.127       +  688 -  145    -  46.584 -93.168 
počet pracovn. 36 33 1 - 34 71 
Priem. mes. mzda 772 667 622 - 666 2.727 

Kontrolný súčet 5.459.548 3.340.026 62.852 13.481 3.415.769 12.291.676 

 
 


