
Budúcnos! DPOH 
Úvodné stretnutie - mapovanie

16.7.2020, 17:00 - 20:00
Divadeln" klub DPOH



Organiza!né pokyny

•COVID opatrenia
•GDPR
•PRIEBEH



PROGRAM   I. !as" (prezentácia)

PROCES (17:30 - 17:40)
Predstavenie procesu

V#CHODISKÁ (17:40 - 18:00)

Priblí$enie genézy a sú!asného stavu DPOH

VÍZIA (18:00 - 18:15)

Vízia na najbli$%ie obdobie, budúcnos" DPOH



PROGRAM   II. !as" (diskusia)

MAPOVANIE (18:15 - 19:45)
Formulácii o!akávaní a potrieb smerom do 
budúcna

#AL$Í POSTUP (19:45 - 20:00)
Predstavenie %al&ieho postupu 
a mo'ností zapojenia



I. !AS"
PREZENTÁCIA

PROCES / V#CHODISKÁ / VÍZIA



PROCES

1. ZMAPOVANIE POTRIEB / O!AKÁVANÍ/ NÁZOROV
2. SPRÍSTUPNENIE DIVADLA - PREHLIADKA, PREVÁDZKA, Q&A
3. OKRÚHLE STOLY K MODELOM BUDÚCEHO FUNGOVANIA
4. INFORMOVANIE A PRIPOMIENKOVANIE 
5. VEREJNÁ PREZENTÁCIA MODELOV A DISKUSIA
6. "TÚDIA USKUTO!NITE#NOSTI

7. V$BER VARIANTU
8. PRÍPRAVA A SPUSTENIE



PROCES

PARTICIPÁCIA – ZAPOJENIE AKTÉROV A AKTÉROK

K!Ú" V#BERU:
• zástupcovia a zástupkyne V$ a akademického sektora
• zástupcovia a zástupkyne in%ch zria&ovan%ch divadiel
• zástupcovia a zástupkyne nezria&ovan%ch divadiel
• zástupcovia divadeln%ch asociácií
• zástupcovia a zástupkyne tane'ného sektora
• divadelná kritika / divadelná publicistika 
• organizátori divadeln%ch festivalov a prehliadok



PROCES – LETO 2020

Mapovacie 
stretnutie 1 2 3 Verejná 

prezentácia

Okrúhle stoly



PROCES – JESE!/ZIMA 2020

Ka"d# z mo"n#ch modelov 
(max. 2) bude ma$ 
vypracovanú %túdiu 
uskuto&nite'nosti tak, aby 
bolo v#sledné rie%enie 
UDR(ATE)NÉ.

VARIANT 2 *TÚDIA 
USKUTO+NITE)NOSTI

POSÚDENIE - V,BER

VARIANT 1 *TÚDIA 
USKUTO+NITE)NOSTI



PROCES 2021-2022

• Mesto Bratislava si stanovilo najneskor!í termín 
plnohodnotného rozbehnutia v"sledného modelu na 
sezónu 2022/2023.

PRÍPRAVA SPUSTENIE
PROCES

napr. v"berové 
konanie, v"zva na 

projekt a pod.



V!CHODISKÁ
GENÉZA 2007-2010 

17. december 2007 - Mesto Bratislava podpísalo zmluvu s Ministerstvom 
kultúry SR o prevzatí DPOH do svojho vlastníctva

16. december 2008 - vyhlásenie verejnej sú"a#e na prevádzkovate$a priestoru 
16. marec 2009 – zverejnenie ví"aza
apríl 2009 - neschválenie ví"azného modelu zastupite$stvom
28. máj 2009 – schválenie zriadenia divadla ako samostatnej PO k 1.7.2009
jún 2009 - kritika zo strany umeleckej obce
september 2009 - odlo#enie zámeru zriadenia PO
27. máj 2010 – nájom DPOH pre BKIS na 10 rokov



V!CHODISKÁ

Od roku 2010 je na základe uznesenia Mestského 
zastupite"stva Bratislavy budova DPOH v prenájme 
BKIS.

Divadlo sa stalo aj sú#as$ou zria%ovacej listiny BKIS, 
pod"a ktorej organizácia rozvíja umeleckú #innos$ 
repertoárom divadeln&ch podujatí Mestského divadla 
Pavla Országha Hviezdoslava.



V!CHODISKÁ

10 rokov fungovania divadla pod BKIS poukázalo na 
viaceré rezervy a ch"bajúce koncep#né uchopenie 
#innosti. 

Od odbornej verejnosti zaznievajú hlasy upozor$ujúce 
na nevyu%it" potenciál spo#ívajúci vo vytvorení silnej 
mestskej #inohernej scény, ako aj názory, #i mesto 
potrebuje na svojom území &al'ie zria&ované divadlo 
a #i je tak"to model finan#ne udr%ate(n".



SÚ!ASN" STAV DPOH
• náklady na chod divadla – prevádzka budovy, mzdy, divadelné 

predstavenia (ro#n$ náklad 470 tis. Eur)

• financovanie (H! / P!) - príspevok od zria%ovate&a, predaj vstupeniek a 
bilténov, komer#né prenájmy + slu'by, vystúpenia umelcov (ro#n$ v$nos 
455 tis. / Eur 143 tis. Eur)

• prevádzka, stav, technika – havarijn$ stav, nenap()a *tandardy modernej 
divadelnej scény (ch$bajúca klimatizácia, skladové priestory pre scény...), 
disponujeme len základn$m technick$m vybavením

• dramaturgia, aktuálna situácia – kombinácia divadelného obsahu a 
ostatn$ch predstavení (umelecké aj komer#né prenájmy)

• COVID skúsenos+ – oslaben$ predaj, strach z náv*tevy, finan#n$ deficit v 
domácich rozpo#toch, nízka a' malá motivácia hra+ pred oklie*ten$m 
publikom



!TATISTIKY
2019

• 101 odohrat"ch predstavení (z toho 11 hos#ujúcich súborov)
• 1 premiéra
• komer$né prenájmy: 23 (90 tis. Eur)
• zv"hodnené prenájmy/zá%tity: 11

2020
• 23 odohrat"ch predstavení (1. 1. - 8. 3.)
• premiéry:  2
• v%etky predstavenia zru%ené od 9. 3. (Covid)
• &iadne hos#ujúce predstavenia
• komer$né prenájmy: 3 (24 tis. Eur)
• zv"hodnené prenájmy/zá%tity: 4



• najbli!"ie 2 sezóny budú priestory DPOH na#alej pod  
BKIS  - nastavenie nového profilu divadla 

• tranzitné obdobie s dramaturgick$m mixom “starého” a 
“nového” repertoáru

• testovanie nov$ch formátov a prístupov - otváranie sa 
verejnosti (vyu!itie CO krytu, vytvorenie detského 
divadelného klubu)

• reflexia COVID situácie

DPOH na najbli!"ie obdobie



• podpori! nekomer"né prenájmy ako sú"as! celkovej 
dramaturgie divadla, nov# prístup ku komer"n#m 
prenájmom

• kvalitn# sprievodn# program

• podpora novej komunika"nej línie
• podpora obchodu a marketingu
• dofinancovanie cez partnerov

DPOH na najbli$%ie obdobie



Vízia mesta – poh!ad na budúcnos" 
DPOH

• Zámerom zria#ovate!a organizácie je delimitácia DPOH 
z $innosti BKIS.
• H!adáme model Udr%ate!ného mestského divadla 21. 

storo$ia.

„Vytvoríme koncepciu fungovania mestskej 
divadelnej scény (DPOH) a zabezpe$íme zdroje 
pre jej rozvoj .“

Zdroj: Programové vyhlásenie 2019-2022



MO!NÉ MODELY (príklady):

1. zriadenie samostatnej príspevkovej 
organizácie mesta

2. zdie"an# model – spolupráca NGO a 
samosprávy (partnerstvo) 

3. projekt prevádzky in#m subjektom 
(prenájom)

4. dlhodobé/trvalé poskytnutie priestorov 
inému (zria$ovanému) divadlu 

5. zachovanie existujúceho modelu – vy%%ia 
kvalita, otvorenos& a spolupráca

Vízia mesta – poh"ad na budúcnos& 
DPOH

POTREBA
EFEKTÍVNOS'
REALIZOVATE(NOS'
UDR!ATE(NOS'



2. !AS" 
MAPOVANIE

O!AKÁVANIA / POTREBY
DISKUSIA 



Ako vnímate z pozície Vás ako odborníka-odborní!ky / aktéra-
aktérky: 

1. O"AKÁVANIA – Aké sú Va#e o!akávania od 
fungovania mestskej divadelnej scény (budúce 
smerovanie DPOH)?

2. POTREBY - Aké sú Va#e potreby, resp. potreby 
prostredia, ktoré vnímate? Vidíte mo$nos%, $e by tieto 
potreby mohli by% uspokojené prostredníctvom 
DPOH?

3. PONUKY – Viete si predstavi% konkrétny model 
fungovania, ktor&m by ste prispeli do diskusie? Ak 
áno, stru!ne ho predstavte.



DISKUSIA

• spätná väzba k tomu, !o zaznelo
• reakcia na príspevky ú!astníkov



!AL"Í POSTUP

• AUGUST-SEPTEMBER: OKRÚHLE STOLY
• MO#NOSTI ZAPOJENIA
• SPÔSOB PRIHLÁSENIA
• INFORMOVANIE A PRIPOMIENKOVANIE 

Maximálny po$et aktívne zapojen%ch ú$astníkov / 
aktérov do okrúhlych stolov: 15 aktérov.
Stretnutia budú facilitované.



TÉMY A TERMÍNY

24.8.2020
OKRÚHLY STÔL

Prevádzka a
financovanie divadla 

Prechádzka 
priestormi a 
zázemím divadla, 
prevádzka a 
financovanie divadla.

2.9.2020 
OKRÚHLY STÔL

Fungovanie divadla I. 

Stretnutie k téme: 
existujúce modely 
mestsk!ch divadiel 
u nás a vo svete.

4.9.2020 
OKRÚHLY STÔL

Fungovanie divadla II.

Stretnutie k téme: 
mo"né modely pre 
mestské divadlo 
v Bratislave.

17.9.2020
VEREJNÁ PREZENTÁCIA

Závere#né stretnutie

Prezentácia 
záverov z okrúhlych 
stolov.



KONTAKT

V prípade otázok k plánovan!m stretnutiam, prosím 
kontaktujte 

Oddelenie kultúry Magistrátu mesta Bratislavy
kultura@bratislava.sk

WEB a informácie o procese
https://dpoh.sk/zamer/

mailto:zuzana.ivaskova@bratislava.sk
https://dpoh.sk/zamer/


!AKUJEME


