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PREVÁDZKA DIVADLA
príprava:    KLINKOVÁ gabriela
prezentácia: KLINKOVÁ gabriela



I. Prierez užívania 10 rokov /opravy, rekonštrukcie,investície/

1. 10.7.2009-prevzatie objektu DPOH od Hl. mesta Bratislavy do skúšobnej prevádzky

2. 27.5.2010 uznesením č.1004/2010 schválilo MZ nájom nebytových priestorov DPOH pre BKIS na obdobie do 8.8.2020

3. 30.9.2010 schválilo MZ nájom nebytových priestorov na Laurinskej 20, za účelom vybudovania priestorov na ubytovanie
pre hosťujúcich umelcov

4. Rozsah rekonštručných prác pred prevzatím objektu realizovaných hl. mestom, vybudovanie kotolne, rekonštrukcia
sociálnych zariadení

5. Problémy pri nábehu prevádzky divadla- porucha osvetlenia hľadiska, zatápanie priestorov, poruchy na rozvodoch
inžinierskych sietí, kanalizačná prípojka

6. Rozsiahla havária kotolne 2018
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II. Realizované projekty

2013 /Bezbariérová úprava DPOH

2015/ Úprava CO krytu/ Galéria pod divadlom

2017 /Experimentálna scéna /oprava šatní pre účinkujúcich

2017 / rekonštrukcia osvetlenia šatne pre návštevníkov/ rekonštrukcia osobného výťahu

2018 / rekonštrukcia osobného výťahu TOV 320 

2019/ výmena nefunkčného zdroja tepla v plynovej kotolni
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III. Plošné bilancie

▪ Prevádzková časť vstup z Gorkého ul 17

II.suterén 1 129,20 m2

I. suterén 836,08 m2

Prízemie 607,60 m2

Medziposchodie 190,65 m2

I. poschodie 184,60 m2

II. poschodie 302,32 m2

III. poschodie 319,70 m2 –
IV. poschodie 351,25 m2

V. poschodie 288,85 m2 –
VI. poschodie 129,90 m2+ 311,60 m2 oceľový pochôdzkový rošt nad javiskom

▪ Spoločenská časť vstup pre návštevníkov z Laurinskej ulice

I.suterén 350 m2
prízemie 666,00 m2,
Kapacita spodného javiska je 307 miest
kapacita balkóna je 148 miest
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IV. Projekt ELENA / (European Local Energy Assistance)

Oddelenie energetického manažmentu, ktoré vyhlásilo verejnú súťaž v rámci projektu ELENA - Energeticky efektívna
rekonštrukcia budov Hl. mesta SR Bratislavy s využitím garantovanej energetickej služby – balík GES 02, MAGS
52211/2019.
Projekt je financovaný z prostriedkov programu Inteligentná energia Európa II (IEE II).
Zoznam opatrení, ktoré sa budú realizovať na budove DPOH v rámci projektu ELENA. Opatrenia budú financované formou
Zmluvy o dielo z prostriedkov mesta.
Opatrenia budú financované formou Zmluvy o dielo z prostriedkov mesta.
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V. Laurinská 20 projekt rekonštrukcie administratívnych priestorov / magistrát

Projekt rieši zmenu dispozícií v administratívnej časti divadla objektu DPOH.

Investor: Hlavné mesto SR Bratislava

Vypracované: 12/2009

Laurinská - Plošné bilancie

Úžitková plocha 1.N.P.     28,5 m2 

Úžitková plocha 3.N.P.     304,8 m2

Úžitková plocha 4.N.P.     303,1 m2

Úžitková plocha 5.N.P.     308,3 m2 

Úžitková plocha 6.N.P.     247,5 m2

Úžitková plocha 7.N.P      135,1 m2

Činnosť ZUŠ Júliusa Kowalského v priestoroch na Laurinskej

Rok 2012 prenájom 3 podlaží ZUŠ Júliusa Kowalského
Rok 2019 rozšírenie prenájmu
ZUŠ sídlo a učebne
496 žiakov
Obory: hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický
Disponuje špeciálnou pedagogičkou a psychologičkou pre inklúziu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
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VI. Povinné ročné revízie VTZ /náklady/
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Revízia v DPOH Obdobie Suma

revízie kotolne DPOH 12 mesiacov 650,00 €

revízia horné a dolné javisko 24 mesiacov 2 200,00 €

revízia výťahov 12 mesiacov 2 500,00 €

revízia bleskozvodu 24 mesiacov 2 000,00 €

revízie EPS 12 mesiacov 5 000,00 €

revízie drobných el. spotrebičov a predlžovacích šnúr 12 mesiacov 1 000,00 €

revízia elektroinštalácie DPOH 24 mesiacov 8 000,00 €

revízie ručného náradia 12 mesiacov 1 500,00 €

revízia komínov 12 mesiacov 300,00 €

Revízie spolu / ROK 17050,00 €



VII. Optimálne/minimálne odhadované náklady na opravy a rekonštrukcie
priestorov DPOH

Položka náklady/ Eur

klimatizácia priestorov 250 000

výmena inžinierskych sietí (rozvodov tlakovej vody, kanalizácie a prevádzkovej  

elektroinštalácie)    500 000

výmena plynového kotla II. etapa 90 000

výmena vstupných dverí 50 000

výmena podlahovej krytiny (koberec foyer divadla) 30 000

vymaľovanie priestorov 40 000

výmena poškodených  podlahy javisko (stoly) 25 000

výmena požiarnych dverí (4 ks) 40 000

komplexná výmena zdrojov osvetlenia za LED 50 000

rekonštrukcia javiskových výťahov 50 000

rekonštrukcia kulisových výťahov 55 000

SPOLU 1 180 000
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VIII. Maximálne odhadované náklady na opravy a rekonštrukcie
priestorov DPOH

Položka náklady/ Eur

klimatizácia priestorov 250 000

rekonštrukcia  inžinierskych sietí (rozvodov tlakovej vody, kanalizácie a 

prevádzkovej  elektroinštalácie)    500 000

výmena vstupných dverí 150 000

výmena podlahovej krytiny (koberec foyer divadla) 30 000

vymaľovanie priestorov 40 000

výmena poškodených  podlahy javisko (stoly) 25 000

výmena požiarnych dverí (4 ks) 40 000

rekonštrukcia javiskových výťahov 50 000

rekonštrukcia kulisových výťahov 55 000

rekonštrukcia zdroja tepla a vykurovacej sústavy 600 000

oprava strešnej krytiny 700 000

úprava hľadiska a výmena sedadiel s prihliadnutím na bezbariérové divadlo 1 200 000

rekonštrukcia EPS 30 000

rekonštrukcia EZS 50 000

výmena okien a dverí 700 000

komplexná výmena zdrojov osvetlenia za LED 50 000

rekonštrukcia horného javiska 1 500 000

rekonštrukcia spodného javiska 2 000 000

interiérové riešenie šatní 200 000

oprava poškodených častí muriva v suteréne 50 000

rekonštrukcia priestorov adminstratívnej častí Laurinská 600 000

SPOLU 8 820 000

Poznámka : v tabuľke nie sú zahrnuté náklady na osvetľovaciu a zvukovú techniku, skutočné náklady budú známe na základe vypracovanej projektovej dokumentácie
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TECHNIKA DIVADLA
príprava:    ŠTAMM martin
prezentácia: OBERNAUER oliver
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Aktuálny stav technického vybavenia

V aktuálnej situácii je divadlo:

- schopné hrať jednoduché vlastné činoherné projekty (bez vizuálnych efektov, elektromotorických mechanických častí, 
jednoposchodové scény a pod...)

- prijať väčšinu hosťujúcich predstavení z ČR alebo SR, mimo „veľkých divadiel“ ako SND, Nová Scéna, ....

- realizovať jednoduchšie partnerské projekty

- realizovať spoločenské a kultúrne podujatia
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Limity a ohrozenie aktuálneho stavu

1. Logistika, absencia skladu a prepravy scén núti skladovať scény na javisku a nedá sa využiť točňa a javisko v 
plnej miere

2. Zastaralosť strojovne dolného javiska reálne ohrozuje niektoré činoherné predstavenia – ak prestane fungovať, 
niektoré hry sa nebudú dať hrať

3. Energetické rozvody sú v neidentifikovateľnom stave

4. Personálne kapacity sú dopĺňané externými zdrojmi, čo nás limituje pri vlastnej činohernej tvorbe, kde personál 
potrebuje poznať hru

5. Manuálne ťahy horného javiska, improvizované svetelné batérie a nefunkčný portálový most neumožňujú stavbu 
rozsiahlejších scén a inštaláciu kvalitnejšieho osvetlenia

6. Komunikácia prebieha iba cez vysielačky a komunikačný rozvod do šatní funguje len čiastočne

7. Nedostatočné vybavenie svetelného parku nás núti prenajímať osvetľovaciu techniku

8. Nedostatočný výkon ozvučenia, jeho pokrytie a vybavenie pódiového zvuku nám neumožňuje realizovať rozsiahlejšie 
spoločenské podujatia a koncerty bez externého dodávateľa

9. Absencia videoprojekcie limituje úroveň scénickej realizácie

10. Nie je urobený signálový rozvod v divadle, čo neumožňuje efektívne využitie spojenia jednotlivých priestorov 
divadla – javisko, šatne, bufet, CO kryt, vstup

11. Systém výťahov do suterénu a na horné poschodia je zvláštny, obmedzuje využitie skúšobní a plnohodnotné využitie 
suterénu

12. Otvorenie orchestrálnej jamy vyžaduje externú prepravu a uskladnenie prekrytia jamy
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Kapitálové priority

Technickú vyspelosť divadla určuje:
- Systém horného a spodného javiska
- Systém silových rozvodov
- Systém dátových rozvodov
To sú tie najdrahšie, technicky najnáročnejšie položky a ich výmena alebo rekonštrukcia presahuje obdobie divadelných 
prázdnin a finančne sa hýbu v miliónoch Euro, vyžadujú technický projekt divadla.

Technická nádstavba ako:
- Ozvučenie
- Osvetlenie
- Videoprojekcia
- Použitie efektov
Reflektuje aktuálne využitie a trendy v divadle. Dá sa kedykoľvek aktualizovať, doplniť, vymeniť za sumy v hodnotách 
desaťtisíce až stotisíce Euro.
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Prevádzkové priority

Logistika
- Vyriešenie skladov divadelných scén
- Systém parkovania, nakladanie a vykladanie – zmena parkovacích miest
- Systém prepravy
- Zabezpečenie prevádzkového materiálu, opravy a údržby technológie

Personálne kapacity
- MDPOH doteraz nemalo vlastnú organizačnú štruktúru
- Aktuálny stav technikov: 3 zamestnanci, 4 externí – živnostníci
- Optimálny stav vychádza zo štruktúry podujatí a vyťaženia
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Dôležitá otázka

Na akú úroveň chceme divadlo dostať?

Na začiatok bude zrejme stačiť len porovnanie s inými divadlami – či už SR, SR+ČR, alebo svet.
Neskôr bude treba definovať užívateľské a technické parametre. 
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Kapitálové priority – podrobnejšie

Javiskové stoly – dolné javisko
- Aktuálna technológia sa už nevyrába. Náhradné diely sa musia robiť na zákazku, nedajú sa inak zabezpečiť. 
- Vrchné dosky sú poškodené, ich oprava už nestačí, je potrebná výmena
- Riadiaci mechanizmus je zastaralý, ale funkčný
- V prípade nefunkčnosti nás to obmedzí hlavne pri činohre a spoločenských podujatiach ako napr. Cena Primátora, kde 

sa využívajú intenzívne

Výmena javiskových stolov je jedna z najdrahších položiek, vyžadujúca stavebné úpravy a dlhší čas.
72 stolov (2m x 1m, celá plocha javiska) s výrazne nižším rozsahom zdvihu stojí 1.154.200,-€ + DPH
bez stavebných úprav a bez montáže.
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Kapitálové priority – podrobnejšie

Ťahy, kladkostroje – horné javisko
- K dispozícii sú ručné ťahy, dvíhané konopným lanom, ktoré sa naťahuje a musí sa pravidelne napínať a vymieňať
- Nedá sa presne nastaviť a zopakovať výška ťahu počas predstavenia
- Nedajú sa dvíhať ťažšie veci, musí sa opakovane dovažovať
- Svetelné batérie sú nahradené elektrickými kladkostrojmi s hliníkovými trusmi, ochranné kryty sú dorábané 

provizórne, aby sa splnili bezpečnostné normy

Výmenu ťahov za motorické (alebo aspoň časť) považujeme za strategický významné aj z hľadiska bezpečnosti. Takisto sa 
nezaobíde bez stavebných úprav, ale v menšom rozsahu ako pri javiskových stoloch.
25 ťahov vrátane jednoduchšieho riadenia stojí 483.500,-€ + DPH
bez stavebných úprav a bez montáže.
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Kapitálové priority – podrobnejšie

Energo a dátové rozvody
- Divadlo má jednu miestnosť, kde sú umiestnené stmievacie jednotky a základný prístupový bod na elektrické 

pripojenie javiska. 
- Tento systém nie je flexibilný, je energeticky náročný, spôsobuje rušenie. Pre aktuálny trend, keď osvetľovacie 

prvky majú vlastné riadenie, je nevhodný
- V divadle nie je definovaný žiadny systém na prenos signálu a dát, nie je štrukturovaná kabeláž.
- Provizórne je prenášaný dátový signál medzi javiskom a réžiou (DMX, ArtNet, EtherSound), do iných priestorov sa 

inštaluje mobilný prenos

Energetický rozvod je nutné obnoviť aspoň v tej základnej štruktúre – od prístupového bodu po hlavné miesta 
pripojenia – ako javisko, ťahy, predný most a podobne
Jeho kapacita veľmi záleží od trendu využívania konvenčných reflektorov vs. nové LED technológie

Inštalácia dátových rozvodov nie je strategicky významná, zlepšuje len parametre a možnosti využitia divadla
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Kapitálové priority – podrobnejšie

Ozvučenie
- Divadlo má vlastné ozvučenie, ktoré je svojou intenzitou a pokrytím vhodné pre činoherné predstavenia, ale na 

náročnejšie hudobné aplikácie nestačí

Potreby
- Kvalitné ozvučenie je nevyhnutné pre všetky aktivity v divadle nezáleží od charakteru podujatí
- V aktuálnom stave divadla, je ozvučenie relatívne komplexne doriešená položka
- Je potrebné len zvýšiť výkon a zlepšiť pokrytie ozvučenia
- Ďalej navrhujeme 

• Urobiť úpravy v systéme miešania zvuku a prenosu zvuku medzi jednotlivými scénami, ktoré výrazne zvýšia 
možnosti divadla (napr. na Hlavnej scéne sa bude dať prenášať a miešať ozvučenie z CO krytu a naopak) 

• Vymeniť mixážny pult a systém prenosu za novší a spoľahlivejší
• Doplniť pódiovú techniku o lepší systém prehrávania, väčšie množstvo bezdrôtových mikrofónov a o lepšie 

koncertné vybavenie pódia, vrátane monitorovej mixáže
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Kapitálové priority – podrobnejšie

Osvetlenie
- Aktuálny svetelný park obsahuje zhruba 100 reflektorov a 20 inteligentných svetiel, riadených DMX
- Tento stav nie je schopný reagovať na aktuálne potreby, hlavne náročnejších tanečných a experimentálnych podujatí
- Takisto neodráža trendy v energetike a riadení svetiel.
- Ich výmena úzko súvisí s energetickými rozvodmi a je potrebná súčinnosť týchto dvoch technológií
- Legislatívne obmedzenia a ich vplyv na trh žiaroviek nás v blízkej dobe donúti prejsť na LED osvetlenie alebo iné 

nové prvky svetelných zdrojov, klasické stmievacie jednotky nebudú mať až taký rozhodujúci vplyv, zníži sa 
energetická náročnosť predstavení

Potreby
- Zvýšiť počet inteligentných svetiel na úkor konvenčných reflektorov, 
- Zabezpečiť 3 – 4 kvalitné sledovacie reflektory
- Zabezpečiť upgrade osvetľovacieho pultu a jeho zálohovanie druhým pultom
- Použitie univerzálnych svetiel – Spot, Profile, Wash, PC – v jednom 
- Profesionálny odhad trendu svetelných zdrojov – je absolútne nevyhnutný, z neho sa odráža potreba energo rozvodov 

a kapacita elektrickej prípojky
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Kapitálové priority – podrobnejšie

Videoprojekcia
- DPOH má k dispozícii jeden FullHD projektor 6500ANSI s celou paletou objektívov a jeden záložný HD projektor 

7500ANSI kompatibilný s objektívovou sadou
- K dispozícii je spätnoprojekčné plátno 7m  x 4m pevne zavesené nad javiskom a mobilné plátno 4m x 2,6m na 

umiestnenie kdekoľvek na javisku
- Videoprojekcie sa realizujú na pomocou softwéru Resolume Arena alebo Pro Video Prezentér
- Miešanie a prepínanie je realizované analógovým prepínačom Roland 440HD s VGA vstupmi, čo mimoriadne komplikuje 

situáciu, pretože všetko a musí konvertovať z digitálneho signálu na analógový – potom sa mieša a spätne 
konvertuje na digitálny a cez optický kábel sa prenáša do projektora. 

- Toto riešenie je veľmi nespoľahlivé, preto projekcie realizujeme v minimálnej miere a na spoločenských eventoch 
prenajímame technológie

Potreby
- Jednoznačne vychádzajú z charakteru podujatí v MDPOH - pre činohru sa hodí projekcia pomocou projektorov, pre 

eventy, spoločenské, hudobné podujatia je výhodná LED stena
- Kvalitná videoprojekcia vyžaduje doriešiť mediaserver a systém prenosu videosignálu
- Je potrebné zjednotiť riadenie obrazoviek v celom divadle – bufet, foyer, výklad 
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Kapitálové priority – podrobnejšie

Komunikácia
- Komunikácia medzi technickými zložkami a inšpiciou prebieha pomocou vysielačiek
- Komunikácia medzi inšpiciou a šatňami je pomocou 100V rozvodu z inšpicientského pultu
- Je to nedokonalé riešenie komplikujúce presnú synchronizáciu zložiek, okrem toho je obmedzené len na časť zložiek, 

pretože zvukársky pult sa nachádza v hľadisku

Potreby
- Inštalácia nového komunikačného systému medzi inšpiciou a technickými zložkami je v súčasnosti jednoduchá 

záležitosť, lebo prebieha pomocou sieťových protokolov, po klasickej  sieťovej kabeláži a wifi signálom.
- Je to nevyhnutná a v porovnaní s ostatnými položkami relatívne lacná záležitosť
- Komunikácia medzi šatňami a inšpiciou je v použiteľnom stave, zišla by sa aktualizácia, lepšie zónovanie, ale nie 

je to strategický problém
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Prevádzkové priority - podrobnejšie

Logistika a sklady
- Absencia skladu scén nás limituje už teraz vo využití aktuálnych možností divadla – nevieme použiť točňu, pretože 

sú na nej uložené scény vlastných predstavení
- Nevyhnutne potrebujeme doriešiť externý sklad scén a systém prepravy a inštalácie scén

- Potreba skladu je od 200m² s veľkou nákladnou bránou a bezbariérovým prístupom

- Je to jedna z najnákladnejších prevádzkových položiek – vyžaduje nákladnú dopravu, osobnú dopravu, personál na 
nakladanie a vykladanie scén

- Je veľmi závislá od štruktúry programu
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Prevádzkové priority - podrobnejšie

Personálne kapacity
- Skladba a množstvo technického personálu veľmi výrazne závisí od charakteru a intenzity podujatí
- Aktuálny stav nás núti kombinovať jednotlivé pozície a spoločne vyťažovať pri príprave predstavenia (aj 

osvetľovači a zvukári pomáhajú pri stavbe scény  a naopak)
- K dispozícii sú traja interní zamestnanci a štyria externí živnostníci. Tento stav je rizikový hlavne z dôvodu 

zastupiteľnosti, ak niektorý kľúčový technik vypadne, nebude sa dať hrať predstavenie – a to hlavne vlastné 
činohry

- V tejto zostave nie sú zahrnuté profesie maskér, kostymér, ktoré organizačne spadajú pod divadelný úsek a nie sú 
interní zamestnanci

Potreby
- Zvýšiť počet interných zamestnancov na min 6 (2x osvetľovač, 2x zvukár, 2x javiskový technik), podľa určeného 

rozsahu využitia divadla
- Doriešiť organizačnú štruktúru o profesie kostymér, maskér
- Definovať hrací plán, pravidelnosť hrania, prípravu premiér a generálok
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FINANCOVANIE DIVADLA
príprava:    MELNIČÁK andrej 
prezentácia: MELNIČÁK andrej 
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Hospodárenie DPOH - hlavná činnolsť za obdobie r. 2009 - 2020

Rok * Náklady na budovu 
**Náklady na činnosť 

a služby DPOH
Celkové náklady Výnosy

Príspevok 
zriaďovateľa - čerpanie

2009 0 329 601 € 329 601 € 47 339 € 282 262 €

2010 176 583,00 € 622 566,0 € 799 149 € 178 266 € 620 883 €

2011 120 550,00 € 497 568,0 € 618 118 € 188 742 € 429 376 €

2012 154 218,00 € 421 430,0 € 575 648 € 133 117 € 442 531 €

2013 131 741,00 € 452 430,0 € 584 171 € 131 465 € 452 706 €

2014 161 771,00 € 454 550,0 € 616 321 € 178 173 € 438 148 €

2015 131 776,00 € 482 490,0 € 614 266 € 186 144 € 428 122 €

2016 130 519,00 € 483 659,0 € 614 178 € 223 996 € 390 182 €

2017 115 445,00 € 435 002,0 € 550 447 € 235 670 € 314 777 €

2018 96 610,00 € 515 970,0 € 612 580 € 272 519 € 340 061 €

2019 127 024,00 € 456 371,0 € 583 395 € 248 758 € 334 637 €

2020 56 708,00 € 114 875,0 € 171 583 € 74 655 € 96 928 €

Spolu 1 402 945 € 5 266 512 € 6 669 457 € 2 098 844€ 4 570 613 €

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Rady1 282 262 620 883 429 376 442 531 452 706 438 148 428 122 390 182 314 777 340 061 334 637 96 928 €
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Vývoj príspevku zriaďovateľa 

Hospodárenie DPOH - hlavná činnolsť za obdobie r. 2009 - 2020
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*  energie, opravy a údržby, servis výťahov a kotolní, revízie, náklady na čistenie...
** technické náklady, prevádzkové náklady, ekonomické náklady, marketing, ostatné náklady spojené s predstaveniami...



Výnosy DPOH  za roky 2009-2020

Výnosy DPOH  za roky 2009-2020

Rok
Výnosy z predaja 

vstupného
Výnosy z predaja 

bulletinov
Výnosy celkom

medziročný 
pokles/nárast

2009 47 339,00 € - € 47 339,00 € 

2010 178 266,00 € - € 178 266,00 € 130 927

2011 188 634,00 € 108,00 € 188 742,00 € 10 476

2012 132 984,00 € 133,00 € 133 117,00 € -55 625

2013 131 095,00 € 370,00 € 131 465,00 € -1 652

2014 177 667,00 € 506,00 € 178 173,00 € 46 708

2015 184 829,00 € 1 315,00 € 186 144,00 € 7 971

2016 222 045,00 € 1 951,00 € 223 996,00 € 37 852

2017 233 676,00 € 1 994,00 € 235 670,00 € 11 674

2018 270 685,00 € 1 834,00 € 272 519,00 € 36 849

2019 246 625,00 € 2 133,00 € 248 758,00 € -23 761

2020 74 359,00 € 296,00 € 74 655,00 € -174 103

SPOLU 2 088 204,00 € 10 640,00 € 2 098 844,00 € 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Rady1 47 339 178 26 188 74 133 11 131 46 178 17 186 14 223 99 235 67 272 51 248 75 74 655
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Vývoj nárast/pokles výnosov DPOH
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Náklady na energie v DPOH  za roky 2009-2020
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Náklady na energie v DPOH  za roky 2009-2020

Rok Suma

2009 0 €

2010 98 427 €

2011 87 067 €

2012 108 907 €

2013 91 572 €

2014 94 278 €

2015 74 537 €

2016 68 848 €

2017 67 444 €

2018 66 215 €

2019 67 553 €

2020 36 230 €

Spolu 861 078 €

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Rady1 98 427 € 87 067 € 108 907 91 572 € 94 278 € 74 537 € 68 848 € 67 444 € 66 215 € 67 553 € 36 230 €
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Vývoj nákladov na energiu



Náklady na opravy a údržbu v DPOH  za roky 2009-2020
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Náklady na opravy a údržbu v DPOH  za roky 2009-2020

Rok SPOLU

2009 35 611 €

2010 94 743 €

2011 21 962 €

2012 20 611 €

2013 25 608 €

2014 43 011 €

2015 42 437 €

2016 44 946 €

2017 41 957 €

2018 16 082 €

2019 53 562 €

2020 10 280 €

Spolu 450 810 €

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Rady1 35 611 € 94 743 € 21 962 € 20 611 € 25 608 € 43 011 € 42 437 € 44 946 € 41 957 € 16 082 € 53 562 € 10 280 €
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Vývoj rastu/poklesu nákladov na údržbu a opravu



Investície 2017-2020
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Investície 2017-2020
Rok Položka Suma v € Oblast investície

2019 Elektrické kladkostroje Chainmaster, BGV-D+,24m reťaz 16 711,63 € Technika

2019 osvetľovacia technika pre MDPOH; reflektrory Profile Spot AD 14 925,60 € Technika

2019 Projekčné plátno BIG Frame 700x394, biely povrch, čierna zad 2 712,00 € Technika

2019 rekonštrukcia ústredného kúrenia v MDPOH 75 592,01 € Prevádzka

2019 SPOLU: 109 941,24 € 

2018 dodavka+montaz klimatizacie-MDPOH-skusob.miestn.5p. 1 873,25 € Prevádzka

2018 Klimatizácia TOSHIBA do kancelárie č. 502 v MDPOH 1 678,13 € Prevádzka

2018 osvetlovaci pult chamsys MQ500 20 004,00 € Technika

2018 Zvukový P.A. systém pre MDPOH 28 560,00 € Technika

2018 rekonštrukcia výťahu MDPOH-Gorkého 19 098,00 € Prevádzka

2018 Spolu: 71 213,38 € 

2017 mobilne platno 2 280,00 € Technika

2017 zostava hladinoveho osvetlenia 7 471,00 € Technika

2017 vymena okapov a zlabou na streche-MD 6 969,00 € Prevádzka

2017 rekonstrukcia vytahu -Gorkeho 7 572,00 € Prevádzka

2017 rekonstrukcia vytahu -Gorkeho 7 200,00 € Prevádzka

2017 LCD Projektory 2ks 12 624,00 € Technika

2017 prenos videosignalu 2 004,00 € Technika

2017 SPOLU: 46 120,00 € 



Hospodárenie  DPOH za obdobie r. 2009 - 2020 v podnikateľskej činnosti
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Hospodárenie  DPOH za obdobie r. 2009 - 2020 v podnikateľskej činnosti

Rok Náklady na PČ Výnosy z PČ z toho PČ prenájmy priestorov
Počet - 1 EUR 

prenájom
Zisk/strata

2009 40 732 € 11 786 € - € 0 -28 946 €

2010 37 230 € 18 013 € - € 0 -19 217 €

2011 22 158 € 64 317 € - € 5 42 159 €

2012 11 339 € 50 577 € 21 425,00 € 16 39 238 €

2013 11 012 € 58 548 € 20 347,00 € 11 47 536 €

2014 14 390 € 52 905 € 23 028,00 € 12 38 515 €

2015 24 845 € 62 701 € 35 614,00 € 4 37 856 €

2016 33 922 € 56 257 € 42 079,00 € 4 22 335 €

2017 69 495 € 107 019 € 73 832,00 € 6 37 524 €

2018 49 840 € 82 189 € 37 380,00 € 7 32 349 €

2019 44 855 € 146 353 € 68 640,00 € 8 101 498 €

2020 10 959 € 44 764 € 26 201,00 € 3 33 805 €

Spolu 370 777 € 755 429 € 348 546,00 € 384 652 €



Vývoj navštevnosti DPOH
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Sezóna
celková 

návštevnosť

2009/2010 24448

2010/2011 27967

2011/2012 24707

2012/2013 23530

2013/2014  24092

2014/2015  21566

2015/2016  27366

2016/2017  42000

2017/2018  32942

2018/2019 32008

2019/2020 19330

spolu 299956

Rok
celková 

návštevnosť

2009 5774

2010 28758

2011 28027

2012 23901

2013 23154

2014 22322

2015 24830

2016 29018

2017 41972

2018 33712

2019 30880

2020 7608

spolu 299956

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Rady1 24448 27967 24707 23530 24092 21566 27366 42000 32942 32008 19330
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Vývoj návštevnosti DPOH
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Repertoár, cena vstupenky: sezóna 2018/19
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Vstupné na repertoárové divadelné  predstavenia v DPOH – sezóna 2018/2019

Titul I.trieda II. Trieda Zľavy – len pri hromadných podujatiach

Perníková dáma 12,- € 10,- €

Zdravý nemocný 10,- € 8,- €

Job interviews 10,- € 8,- €

Koza rohatá 5,- €

Veronikina Izba 10,- € 8,- €

Tektonika citov 12,- € 10,- €

Plné vrecká peňazí 10,- € 8,- €

Tri prasiatka 5,- €

Pravda 15,- €

Cirkus Scapin 12,- € 10,- €

POZNÁMKA: Vstupné k jednotlivým inscenáciám repertoárových MDPOH, bolo nastavené podľa nákladov
na konrétne predstavenie a očakávanej predajnosti. Tento cenník bude mesačne potom dopĺňaný o stanovenie
cien pre prípadné hosťujúce predstavenie, ak by nejaké bolo a taktiež ak by kvôli predajnosti bola potrebná
úprava pri repertoárových predstaveniach, či už smerom hore alebo dole.


