VYHODNOTENIE ČINNOSTI KULTÚRNEJ ORGANIZÁCIE V ZRIAĎOVATEĽSKEJ
PÔSOBNOSTI PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA ZA ROK 2021
1. Základné informácie
Názov:
IČO:
Dátum vzniku:
Dátum zriadenia (VÚC):
Právna forma:
Adresa:
Telefón:
E-mail:
Webové sídlo:
Sociálne siete:
Štatutár:

Divadlo Jonáša Záborského
37783432
30. januára 1944
1. apríla 2002
Príspevková organizácia v zriaďovat. pôsobnosti PSK
Námestie legionárov 6, Prešov
051/7562191
sekretariat@djz.sk
www.djz.sk
Facebook, Instagram
Mgr. Ján Hanzo

Počet pobočiek:
- 0
- 0
Počet spravovaných objektov: 12
1)
- adresa: Námestie legionárov 6, 080 01 Prešov
- plocha: zastavaná plocha: 4850 m²; (ostatná plocha tvoriaca nástupné plochy,
chodníky, parkoviská, zeleň : 10393 m².)
- účel využitia: Divadlo a sídlo organizácie
- stručný popis stavu: dobrý, pripravovaná rekonštrukcia fasády
-

2)
adresa: Námestie legionárov 6, 080 01 Prešov
plocha: zastavaná plocha: 742 m²;
účel využitia: technická budova, kde sa nachádza kotolňa, velín, trafostanica
stručný popis stavu: dobrý

-

3)
adresa: Hlavná 46-50, 080 01 Prešov. Komplex historických budov – kultúrnych
pamiatok, navzájom prepojených
plocha: (všetkých objektov a vnútorného dvora): 2556 m²;
účel využitia: Divadlo a administratívne priestory
stručný popis stavu: dobrý

-

4)
adresa: Budovateľská 49, 080 01 Prešov
plocha: 960 m²
účel využitia: umelecko – dekoračné dielne
stručný popis stavu: primeraný

-

5)
adresa: Budovateľská 49, 080 01 Prešov

-

1

-

-

plocha: zastavaná plocha: 736 m²
účel využitia: garáže pre sťahovacie vozidlá a autobusy slúžiace pre DJZ, DAD
a PUĽS;
stručný popis stavu: primeraný, objekt garáži je prvý objekt z ulice Budovateľskej, cez
ktorý sa vlastne vchádza do areálu umelecko – dekoračných dielní. Objekt by
potreboval obnoviť fasádu.
6)
adresa: Budovateľská 49, 080 01 Prešov
plocha: 1360 m²
účel využitia: sklady pre DJZ a DAD
stručný popis stavu: primeraný
7)
adresa: Budovateľská 49, 080 01 Prešov
plocha: 4416 m²
účel využitia: komunikačné priestory v areáli
stručný popis stavu: komunikácie v poškodenom stave

2. Zhrnutie predchádzajúceho roka 2021
Najvýznamnejšie úspechy a problémové oblasti:
Divadlo v roku 2021 zápasilo s obmedzeniami súvisiacimi s pandémiou Covid-19.
Napriek obmedzenej činnosti, sme nezrušili ani jednu premiéru.
Silné a slabé stránky organizácie:
Silnou stránkou divadla je odborné vysoko špecializované personálne zázemie
a divadelné technické vybavenie. Dôležitou výhodou je aj široké divácke zázemie,
ktoré sa podarilo udržať aj v čase protipandemických opatrení obmedzujúcich činnosť
divadla. Slabou stránkou je neukončená rekonštrukcia tzv. novej budovy, ktorá
potrebuje obnovu preskleného obvodového plášťa, ktorá zníži energetickú náročnosť
a tepelný komfort divákov a návštevníkov foyerov divadla.

3. Vyhodnotenie odbornej činnosti za rok 2021
Počet miest (sedadiel) a stálych divadelných priestorov:
Historická budova – kapacita 250 miest
Nová budova: Veľká scéna – kapacita 650 miest
Malá scéna – kapacita 180 miest
Počet premiér: 4
-

Názov: SLUHA DVOCH PÁNOV
Termín: 21. máj 2021
Scéna: Historická budova DJZ/ kapacita 250 miest
Stručný popis predstavenia: Predstavte si slnkom zaliate Benátky. Il Canale
Grande! Il Gondole! Il Palazzo! Mnohí z vás už možno zabudli, ako také Benátky
môžu vyzerať. A preto sme tu my, aby sme urobili malý divadelný zázrak. Keďže
2

vy nemôžete prísť do Benátok, prišli Benátky za vami. Stačí sa len započúvať... a
Benátky – Bella Venezia sú tu! Il Mare, Il Sole a spolu s nimi i skvelý príbeh od
maestra Goldoniho, ktorý vás zaručene pobaví.
-

Názov: DOMA, SOM MILÁČIK!
Termín: 22. máj 2021
Scéna : Malá scéna DJZ/ kapacita 60 miest
Stručný popis: Existuje dokonalý manželský pár? Existuje! Judy a Johnnymu ich
šťastie kdekto závidí. Čo je však človek schopný urobiť preto, aby bol šťastný?
Hra Laury Wade ovenčená cenou Laurenca Oliviera za najlepšiu komédiu v roku
2019.

-

Názov: KRÁĽOVA REČ
Termín: 24. september 2021
Scéna: Historická budova DJZ/ kapacita 250 miest
Stručný popis: Skutočné udalosti anglického kráľovského dvora sa stanú výzvou
pre Alberta, vojvodu z Yorku, aby našiel silu bojovať s vlastným handicapom,
zmenil samého seba i svoj vlastný osud.

-

Názov: NEBEZPEČNÉ ZNÁMOSTI
Termín: 29. október 2021
Scéna: Malá scéna DJZ/ kapacita 60 miest
Stručný popis: Svetoznámy román Nebezpečné známosti francúzskeho spisovateľa
Choderlosa de Laclosa z roku 1782 spôsobil svojou kritikou a otvoreným
zobrazením vzťahov v najvyšších spoločenských kruhoch doslova ošiaľ. Témy ako
manipulácia citmi, zbieranie dôkazov za účelom vydierania, volavky, pasce,
paparazzi, sexuálne aféry sú na všetkých úrovniach našej spoločnosti aktuálnejšie,
než by sme si priali. Vydarenú adaptáciu Christophera Hamptona na javisku DJZ
inscenuje v novej interpretácii talentovaná Prešovčanka Júlia Rázusová.

Predstavenia v repertoári/názov/počet:
Predstavenia v Historickej budove:
•
•
•
•
•

Zbabraná hra – reprízy 11 x
Kráľova reč – reprízy 6 x
Sugar – reprízy 5 x
Ťapákovci – reprízy 4 x
Sluha dvoch pánov – reprízy 11 x

Predstavenia na Malej scéne:
• Doma, som miláčik! – reprízy 14 x
• Nebezpečné známosti – reprízy 3 x
• Misery – reprízy 1 x
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Predstavenia na Veľkej scéne:
• Jesus Christ Superstar – reprízy 18 x
Odohrané predstavenia/názov/počet: 73
Počet návštevníkov na predstaveniach divadla: 11 667
Z dôvodu vládnych nariadení vzťahujúcich sa na pandémiu ochorenia covid 19 bola
prevádzka divadla od 1. januára 2021 do 31. decembra 2020 v rôznej miere či už
obmedzená, alebo priamo pozastavená. Tomu zodpovedá aj počet odohraných
predstavení a návštevnosť.
Hosťujúce predstavenia na scéne:
- termín: 23.6.2021
- subjekt: Slzy Janka Borodáča, Prešov
- názov predstavenia: Moral Insanity
-

termín: 6.7.2021
subjekt: Slzy Janka Borodáča
názov predstavenia: Kramerová vs. Kramer

Aktivity realizované v spolupráci s inými subjektmi, prenájom priestorov:
• termín: 4. 6. 2021
subjekt: PUĽS Prešov
typ aktivity: Galavečer – 65. výročie, Veľká scéna
• termín: 3.7.2021
subjekt: PUĽS Prešov
typ aktivity: Živé návraty – koncert, Veľká scéna
• termín: 1. 7. 2021
subjekt: Prešovská univerzita - Pedagogická fakulta , Prešov
typ aktivity: promócie, Veľká scéna
• termín: 21. 9. 2021
subjekt: Prešovská univerzita, Prešov
typ aktivity: Slávnostné otvorenie akademického roka, Veľká scéna
• termín: 27. 09. 2021 a 28. 9. 2021
subjekt: Prešovská univerzita, Prešov
typ aktivity: Akademický Prešov – 55. výročie, Malá scéna
• termín: 11. 10. 2021
subjekt: RTVS, Bratislava
typ aktivity: Medailón s Emilom Spišákom – medailón, Historická budova
• termín: 19. 10. 2021
subjekt: Prešovská univerzita, Prešov
typ aktivity: Slávnostná vedecká rada PU
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Účasť na festivaloch, súťažiach, prehliadkach na SR a v zahraničí:
Vzhľadom na súčasnú situáciu s ochorením COVID-19 sme sa v roku 2021 nemohli
zúčastniť žiadneho festivalu, hosťovania, prehliadky, keďže ich organizovanie nebolo
povolené.
Pravidelne sa ale zúčastňujeme na festivaloch: Dotyky a spojenia, Martin (jún),
Zámocké hry Zvolenské Zvolen (jún), Kremnické gagy Kremnica (august), Divadelný
Špiš Spišská Nová Ves (október). Zároveň pravidelne recipročne spolupracujeme s
profesionalnými divadlami: SND Bratislava, MD POH Bratislava, Divadlo Astorka
Bratislava, DJP Trnava, DAB Nitra, DJGT Zvolen, SKD Martin, MD Žilina, Štátna
opera Banská Bystrica, Divadlo na Rázcestí Banská Bystrica, Spišské divadlo, Štátne
divadlo Košice.
V rámci možností hosťujeme aj v mestských kultúrnych domoch a strediskách.
Počet zájazdových predstavení:
Vzhľadom na súčasnú situáciu s ochorením COVID-19 sme sa v roku 2021 nemohli
zúčastniť žiadneho festivalu, hosťovania, prehliadky, keďže ich organizovanie nebolo
povolené.

Osvetová činnosť:
Ťažiskové úlohy, plnenie hlavných úloh, merateľné ukazovatele

Záujmová umelecká činnosť a neprofesionálna umelecká tvorba (úsek
umeleckého slova, úsek tradičnej ľudovej kultúry, hudby, spevu, tanca, výtvarníctva,
fotografie, filmu, divadla, tvorivé dielne...)
Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti
Festivaly
Výstavy (názov, miesto konania, termín, krátka anotácia)
Tvorivé dielne (názov, miesto konania, termín, krátka anotácia)
Vzdelávacia a metodická činnosť (workshopy pre interpretov a vedúcich)
Metodicko-poradenská činnosť (rozborové semináre, príprava projektov, pomoc
súborom a jednotlivcom počas met. stretnutí)
Ďalšie podujatia organizované OS, podujatia organizované s podporou OS
Dokumentačná a publikačná činnosť
Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti:
Cineama 2021 - 29. ročník regionálnej prehliadky amatérskych filmov, Prešov,
29. - 30. 4. 2021, realizovaná online
AMFO 2021 - 49. roč. regionálnej súťaže v amatérskej fotografickej tvorbe,
05. 05. 2021, realizovaná online
67. Hviezdoslavov Kubín – okresná súťaž v umeleckom prednese recitátorov ZŠ
okresu Prešov, Prešov, 15. 6. 2021, realizovaná dištančne
67. Hviezdoslavov Kubín – okresná súťaž v umeleckom prednese recitátorov ZŠ
okresu Sabinov, Prešov, 15. 6. 2021, realizovaná dištančne
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67. Hviezdoslavov Kubín – regionálna súťaž v umeleckom prednese recitátorov IV. –
V. kategórie, Prešov, 15. 6. 2021, realizovaná dištančne
Moje nie zlu – krajská súťaž v tvorbe komiksových príbehov pre žiakov ZŠ PSK,
22.06.2021
67. Hviezdoslavov Kubín – krajská súťaž v umeleckom prednese recitátorov I. - III.
kategórie /žiaci ZŠ/, Prešov, 28. 9. 2021, realizovaná dištančne
67. Hviezdoslavov Kubín – krajská súťaž v umeleckom prednese recitátorov IV. - V.
kategórie /žiaci SŠ, VŠ, pracujúci/, recitačných kolektívov a divadiel poézie detí,
mládeže a dospelých, Prešov, 29. 9. 2021, realizovaná dištančne
Mladí moderátori - regionálna súťaž moderátorov, Prešov, 12. 10. 2021, realizovaná
dištančne
Mladí moderátori - krajská súťaž moderátorov, Prešov, 19. 10. 2021, realizovaná
dištančne
Prebudená jeseň, Prešov, 23.10. 2021
prehliadka programov klubov dôchodcov
26. Gorazdov literárny Prešov – celoštátna súťaž s medzinárodnou účasťou
v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy, online, Prešov, 11. 12. 2021, realizovaná
dištančne
Festivaly:
V Brezovici vešelo, Brezovica, 17. 07. 2021
prezentácia remesiel
Pečovskonovoveský remeselný jarmok, Pečovská Nová Ves, 21. 08. 2021
prezentácia remesiel
Jesenný kultúrny festival v Sabinove, Sabinov, 25. 09. 2021
prezentácia remesiel
Výstavy (názov, miesto konania, termín, krátka anotácia):
Amfo 2021 – virtuálna výstava víťazných fotografií súťaže Amfo 2021
Moje nie zlu - výstava víťazných prác z krajskej súťaže komiksových príbehov
Tvorivé dielne (názov, miesto konania, termín, krátka anotácia):
Médiá a mladý človek, Prešov, 1. 3. 2021
tvorivé dielne pre študentov stredných škôl venujúce sa problematike médií
Médiá a mladý človek, Prešov, 8. 3. 2021
tvorivé dielne pre študentov stredných škôl venujúce sa problematike médií
Anjelik zo šúpolia, Prešov, 06. 05. 2021
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tvorivá remeselná dielňa
Čarovné paličky, Prešov, 07. 05. 2021
kurz paličkovanej čipky pre pokročilých I.
Zázrak z nití, Prešov, 14. 05. 2021
kurz paličkovanej čipky pre mierne pokročilých I.
Zázrak z nití, Prešov. 20.05.2021
kurz paličkovanej čipky pre začiatočníkov a mierne pokročilých II
Čarovné paličky, Prešov, 21. 05. 2021
kurz paličkovanej čipky pre pokročilých II.
Pilates, DJZ – ÚOČ, Prešov, 02. 6.. – 21. 12. 2021
kurz cvičenia
Zázrak z nití, Prešov, 03. 06. 2021
kurz paličkovanej čipky pre mierne pokročilých III.
Čarovné paličky, Prešov, 04. 06. 2021
kurz paličkovanej čipky pre pokročilých III.
Zázrak z nití, Prešov, 10. 06. 2021
kurz paličkovanej čipky pre mierne pokročilých IV.
Čarovné paličky, Prešov, 11. 06. 2021
kurz paličkovanej čipky pre pokročilých IV.
Pletenie z pedigu, Prešov, 16. 06. 2021
tvorivá remeselná dielňa I. - podnos
Metamorfózy tradičnej kultúry v súčasnom umení – Od ľudového rozprávania k one
man show, Prešov, 17. 6. 2021
tvorivá dielňa pre študentov stredných škôl
Metamorfózy tradičnej kultúry v súčasnom umení – Tradičná kultúra v amatérskom
divadle, Prešov, 21. 6. 2021
tvorivá dielňa pre členov študentských divadelných súborov
Slová v bubline - 9. umenie, Prešov, 22.06.2021
tvorivá dielňa v tvorbe komiksových príbehov
Pletenie z pedigu, Prešov, 24. 06. 2021
tvorivá remeselná dielňa II. - podnos
Folklórne variácie tanca, Prešov, 26. - 27. 6. 2021
tanečné dielne vrámci projektu Metamorfózy tradičného umenia
Zázrak z nití, Prešov, 30. 06. 2021
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kurz paličkovanej čipky pre mierne pokročilých V.
Prázdniny s remeslom, Prešov, 08. 07. 2021
tvorivé dielne/pedig, paličkovanie, cínovanie, kvety/
Zázrak z nití, Prešov, 23. 09. 2021
kurz paličkovanej čipky pre mierne pokročilých VI.
Čarovné paličky, Prešov, 24. 09. 2021
kurz paličkovanej čipky pre pokročilých V.
Košík s rúčkou z pedigu, Prešov, 30. 09. 2021
tvorivá remeselná dielňa I.
Košík s rúčkou z pedigu, Prešov, 8. 10. 2021
tvorivá remeselná dielňa II.
Abeceda paličkovania I., Prešov, 11. 10. 2021
tvorivá dielňa Soľnobanského čipkárskeho cechu
Mladí moderátori, Prešov, 12. 10. 2021
tvorivá dielňa pre študentov SŠ
Zázrak z nití, Prešov, 14. 10. 2021
kurz paličkovanej čipky pre mierne pokročilých VII.
Abeceda paličkovania II., Prešov, 18. 10. 2021
tvorivá dielňa Soľnobanského čipkárskeho cechu
Zázrak z nití, Prešov, 21. 10. 2021
kurz paličkovanej čipky pre mierne pokročilých VIII.
Čarovné paličky, Prešov, 22. 10. 2021
kurz paličkovanej čipky pre pokročilých VI.
Abeceda paličkovania III., Prešov, 25. 10. 2021
tvorivá dielňa Soľnobanského čipkárskeho cechu
Košík s rúčkou z pedigu, Prešov, 04. - 05. 11.2021
tvorivá remeselná dielňa III. - IV.
Abeceda paličkovania IV., Prešov, 08.11.2021
tvorivá dielňa Soľnobanského čipkárskeho cechu
Zázrak z nití, Prešov, 11.11.2021
kurz paličkovanej čipky pre mierne pokročilých IX.
Abeceda paličkovania V., Prešov, 15.11.2021
tvorivá dielňa Soľnobanského čipkárskeho cechu
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Retro bábika, Prešov, 18.11.2021
tvorivá remeselná dielňa, výroba retro textilnej bábiky
Čarovné paličky, Prešov, 19.11.2021
kurz paličkovanej čipky pre pokročilých VII.
Abeceda paličkovania VI., Prešov, 22.11.2021
tvorivá dielňa Soľnobanského čipkárskeho cechu
Viacnásobné plátno, Prešov, 25.11.2021
zhotovenie čipky pokročilými účastníčkami
Metodicko-poradenská činnosť (rozborové semináre, príprava projektov, pomoc
súborom a jednotlivcom počas met. Stretnutí):
Metodická pomoc, konzultácie, prezentácie ľudovo-umeleckým výrobcom počas
covid-19 v oblasti drôtovania, cínovaného šperku, košikárskej výroby , čipky , šúpolia
a výroby z dreva, 16 konzultácií dištančnou formou, I. - IV. 2021
Cineama 2021, 24.2.2021, Prešov, rozborový seminár
DDS Zarambarimburáci, ZUŠ M. Moyzesa Prešov, metodické usmernenie
pripravovanej hry, február 2021
Metodika ku krajskej súťaži speváckych zborov Viva Il canto 2021, Prešov,
5.09.2021
Hviezdoslavov Kubín - krajské kolo súťaže - rozborový seminár pre pedagógov,
Prešov, 7. 10. 2021
Hviezdoslavov Kubín- krajské kolo súťaže - rozborový seminár pre študentov SŠ,
Prešov, 7. 10. 2021
Metodické usmernenie súťažiacim k vystúpeniam na celoslovenskej súťaži 67.
Hviezdoslavov Kubín, október 2021
Metodické usmernenie súťažiacim k vystúpeniam na celoslovenskej súťaži
moderátorov, november 2021
26. Gorazdov literárny Prešov, Prešov, 11. 12. 2021, rozborový seminár pre
ocenených autorov
Metodická pomoc folklórnym skupinám a súborom, divadelným súborom v okresoch
Prešov a Sabinov
Spolupráca s ROS v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja

Ďalšie podujatia organizované OS, podujatia organizované s podporou OS:
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Deň remesiel na Cirkevnej základnej škole sv. Gorazda, Prešov, 19. 05. 2021,
prezentácia tradičných remesiel
Deň soli, Prešov, 04. 09. 2021
prezentácia tradičných remesiel v Solivare
Kultúra nás spája 2021, Giraltovce, 10. 09. 2021
predvádzanie remesiel v Giraltovciach – /plstenie,čipka, šúpolie/
Dokumentačná a publikačná činnosť:
Rusnáková, D. (ed.): 26. Gorazdov literárny Prešov, zborník z víťazných prác
Rusnáková, D.: Metamorfózy tradičnej kultúry v súčasnom umení - Od ľudového
rozprávania k one man show a Divadlo a tradičná kultúra. [online] dostupné na:
https://pis.sk/clanok/1976/metamorfozy_tradicnej_kultury_v_sucasnom_umeni_
_od_ludoveho_rozpravania_k_one_man_show_a_divadlo_a_tradicna_kultura.html
[01.02.2022]
Sýkorová, I.: Moje nie zlu 2021. [online] dostupné na:
https://pis.sk/clanok/19752/moje_nie_zlu_2021.html [01.02.2022]

Profesijné, sociokultúrne a občianske vzdelávanie (úsek záujmového
vzdelávania, sociálnej prevencie, menšinovej kultúry):
Vzdelávanie v oblasti sociálnej prevencii
Národné a kresťanské tradície
Metodicko-poradenská a odborná činnosť
Edičná činnosť
Štatistika kultúry
Vzdelávanie v oblasti sociálnej prevencie:
Posilnenie riadiacich procesov pri budovaní tímov v oblasti kultúry
Celoslovenský webinár, 26. 3. 2021, hlavný organizátor NOC Bratislava
Kultúra ako faktor podporujúci integritu a súdržnosť lokálnych spoločenstiev
Celoslovenský webinár, 23. 4. 2021, hlavný organizátor NOC Bratislava
Mentoring a koučing
Celoslovenský webinár, 13. 5. 2021, hlavný organizátor NOC Bratislava
Prevencia v praxi:
Celoslovenský webinár, 10.6.2021, hlavný organizátor NOC Bratislava
Celoslovenský webinár s témou primárnej prevencii látkových a nelátkových
závislostí.
Prešov, 29.07.2021, hlavný organizátor NOC Bratislava
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Kapitolky z kultúry 2 - Úlohy a možnosti kultúrneho a kreatívneho priemyslu
v rozvoji lokality
Celoslovenský webinár, 19. 10. 2021, hlavný organizátor NOC Bratislava
Štatistika kultúry
KALENDÁR PODUJATÍ
- prílohy č. 2 – 6
Online činnosť DJZ:
súťaže a divácke kvízy na sociálnych sieťach divadla pravidelné zverejňovanie
noviniek a aktuálnych fotografií aktualizácie web stránky divadla, zverejňovanie
archívnych inscenácií divadla na youtube kanáli zverejňovanie zostrihaných
propagačných ukážok vyradených inscenácií na sociálnych sieťach divadla
Online činnosť útvar Osvetovej činnosti:
- KULT /MK SR/ 3-01
-

vypracovanie materiálov pre MK SR

-

Výstava víťazných fotografií súťaže Amfo 2021
http://djzosvetapresov.weebly.com/amfo-2020.html

-

Vyhodnotenie súťaže Cineama 2021 https://www.youtube.com/watch?
v=JyoD12r5zvE&t=18s

-

Cineama 2021 - rozborový seminár pre účastníkov súťaže prostredníctvom ZOOM
aplikácie

-

Hviezdoslavov Kubín - rozborový seminár pre účastníkov súťaže prostredníctvom
ZOOM aplikácie

-

Gorazdov literárny Prešov - rozborový seminár pre účastníkov súťaže
prostredníctvom aplikácie MS Teams

-

Aktualizácia web stránky, facebookovej stránky a instagramu útvaru osvetovej
činnosti

-

zverejňovanie informácií o súťažiach na stránke DJZ - útvar osvetovej činnosti

Medzinárodná spolupráca a spolupráca s národnostnými menšinami :
• Spolupráca so Zväzom Rusínov – Ukrajincov SR
Akcia Makovická struna - celoslovenská ústredná prehliadka rusínskych a
ukrajinských piesní, uskutočňovaná pravidelne každý rok na Veľkej scéne, pod
záštitou predsedu PSK
• Spolupráca s PUĽS - om – premiéry, večerné aj dopoludňajšie reprízy predstavení
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z aktuálneho repertoáru na Malej a Veľkej scéne, spolupráca formou účinkovania
v muzikáloch realizovaných v produkcii DJZ
Iné činnosti: (napr. technicko – hospodárske a pod.)
-------

4. Projektová činnosť v roku 2021
Názov projektu: Christopher Hampton - NEBEZPEČNÉ ZNÁMOSTI
- Výstup - uvedenie divadelnej inscenácie – Fond na podporu umenia
- žiadaná suma: 17.500 €
- získaná suma: 11.500 €
- termín realizácie: premiéra: 29. 10. 2021 na Malej scéne DJZ
Názov projektu: David Seidler - KRÁĽOVA REČ
- Výstup – uvedenie divadelnej inscenácie – Fond na podporu umenia
- žiadaná suma: 16.000 €
- získaná suma: projekt nepodporený
- termín realizácie: slovenská premiéra: 24. 9. 2021 v Historickej budove DJZ
Názov projektu: Kamila Hladká - BANÍCKE VDOVY
- Výstup – uvedenie divadelnej inscenácie – Fond na podporu umenia
- žiadaná suma: 17.000 €
- získaná suma: projekt nepodporený
- termín realizácie: svetová premiéra: 8. 4. 2022 v Historickej budove DJZ
Názov projektu: Oprava striech Historickej budovy Divadla Jonáša Záborského
- Výstup – obnova kultúrnej pamiatky – Ministerstvo kultúry
- žiadaná suma: 14.899 €
- získaná suma: projekt nepodporený
- termín realizácie: Júl – august 2021
Názov projektu: Modernizácia svetelného parku a dezinfekcie vzduchu v
divadelných sálach DJZ
- Výstup – Modernizácia svetelného parku a dezinfekcie vzduchu v divadelných
sálach DJZ – Ministerstvo kultúry
- žiadaná suma: 210.526 €
- získaná suma: žiadosť a schvaľovací proces prebieha od Novembra 2021
- termín realizácie: Júl – august 2021

Projektová činnosť v roku 2021 – útvar Osvetovej činnosti
1./ Názov projektu: 67. Hviezdoslavov Kubín - krajská súťaž v umeleckom
prednese poézie, prózy I. - V. kategórie, v tvorbe recitačných kolektívov a
divadiel poézie detí, mládeže a dospelých
Výstup: krajská súťaž v umeleckom prednese poézie, prózy I. - V. kategórie, v
tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých
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Finančný zdroj: Fond na podporu umenia, DJZ
Program 4: Tradičná kultúra a kultúrno - osvetová činnosť
Podprogram: 4.5 Kultúrno-osvetová činnosť
4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti
Žiadaná suma: 3 400 €
Získaná suma: 3 400 €
Termín realizácie: 28. - 30. 9. 2021
2./ Názov projektu: Krása životu - Rodinný obradový cyklus - 45.ročník
Výstup: Prehliadka folklórnych skupín z okresov Prešov a Sabinov /obradového a
hudobno-speváckeho folklóru/
Finančný zdroj: Fond na podporu umenia, DJZ
Program 4: Tradičná kultúra a kultúrno - osvetová činnosť
Podprogram: 4.4 Prehliadky, festivaly a súťaže
4.4.1 Tradičná kultúra a folklorizmus
Žiadaná suma: 4 400 €
Získaná suma: projekt nepodporený
3./ Názov projektu: 26. Gorazdov literárny Prešov
Výstup: celoštátna súťaž s medzinárodnou účasťou v tvorbe duchovnej poézie, prózy a
drámy
Finančný zdroj: Fond na podporu umenia, DJZ
Program 4: Tradičná kultúra a kultúrno - osvetová činnosť
Podprogram: 4.4 Prehliadky, festivaly a súťaže
4.4.2 Neprofesionálne umenie
Žiadaná suma: 1830 €
Získaná suma: projekt nepodporený
4./ Názov projektu: Názov projektu: Spolupráca a kompenzácia nákladov
Výstup: kompenzácia nákladov podujatí osvetovej činnosti (AMFO 2021,
CINEAMA 2021, Hviezdoslavov Kubín (okresná a krajská súťaž)
Finančný zdroj: Národné osvetové centrum
Získaná suma: 3.900 €
Termín realizácie: September – december 2021
Celkový počet podaných projektov za rok: 9
Počet schválených projektov za rok: 3
Počet realizovaných projektov za rok: 7
Celková suma schválených projektov: 18 800 €

5. Marketing a propagácia v roku 2021
Názov média a typ propagácie:

PR akcie:
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Reklama: Rádio Expres - Rozhlasové spoty –– mediálna spolupráca
Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Regina, SKY rádio, Rádio PaF –
Interview, súťaže - mediálna spolupráca
Televízia Poprad, Bardejovská televízia, TV Mistral a TV Senior
Michalovce, Košická televízia - televízne spoty v regionálnych
televíziách- mediálna spolupráca
RTVS a TA3 - televízne spoty
ONLINE Bardejov - nezávislý informačný portál – reklamné boardy
Lokálna propagácia:
Reklamné obrazovky v centre mesta – reklamné tv spoty
City light v meste a na miestach autobusových zastávok
Autobus MHD – polep s grafikou muzikálu Jesus Christ Superstar
Megaboard na priečelí budovy
Reklamné panely na budove divadla
Výlep plagátov v Prešove, Vranove
Reklamný roll up k vybraným inscenáciám
Letáčiky na podporu predaja k vybraným inscenáciám
Tlačové konferencie a tlačové správy

Osvetová činnosť:
http://djzosvetapresov.weebly.com/, informácie o realizácii podujatí
https://www.facebook.com/osvetaDJZ, informácie o realizácii podujatí
Prešovský informačný server, https://pis.sk/, informácie o realizácii podujatí
Kam do mesta, https://kamdomesta.sk/, informácie o realizácii podujatí

6. Nájmy
Nájomné zmluvy - priestory:
-

Adresa: Námestie legionárov 6, 080 01 Prešov
Prenajímateľ: Divadlo Jonáša Záborského
1)
Nájomca: Ľubomír Iľko, Prostejovská 13, 080 01 Prešov
Plocha: 53 m²
výška ročného nájomného: 1880,40 eur
doba nájmu: od 1.10.2005 na neurčito
účel : poskytovanie občerstvenia a stravovania
2)
Nájomca: OLIVIER production s.r.o.; Exnárová 5, 080 01 Prešov
Plocha: 30 m²
výška ročného nájomného: 1374,- eur
doba nájmu: od 1.10.2008 na neurčito
účel : agentúrna kancelária
3)
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-

Nájomca: P.O.CAR, s.r.o.; Cintorínska 550/11, 091 01 Stropkov
Plocha: 14 m²
výška ročného nájomného: 1725,98
doba nájmu: od 1.5.2010 na neurčito
účel : prezentácia motorového vozidla

-

Adresa: Hlavná 46, 080 01 Prešov
Prenajímateľ: Divadlo Jonáša Záborského
Nájomca: SATMO s.r.o. ; Dominika Tatárku 16, 058 01 Poprad
Plocha: 159 m²
výška ročného nájomného: 37888,11 eur
doba nájmu: od 1.10.2015 na neurčito. Spoločnosť SATMO ukončila výpoveďou
nájom dňa 31.8.2021
účel : prevádzkovanie značkovej predajne spoločnosti Orange Slovensko, a.s.

-

Adresa: Budovateľská 49, 080 01 Prešov
Prenajímateľ: Divadlo Jonáša Záborského
Nájomca: Divadlo Alexandra Duchnoviča, Jarkova 77, 080 01 Prešov
plocha: 398,9 m²
výška ročného nájomného: 13,17 eur ( prenájom na základe rozhodnutia zriaďovateľa
za 1,- Sk za 1 m²)
doba nájmu: od 1.05.2009 na neurčito
účel : garážovanie dopravných prostriedkov, skladovanie kostýmov, rekvizít
a scénických dekorácií

Nájomné zmluvy - ostatné:
- predmet: bočná stena objektu nového divadla, Nám.legionárov
- prenajímateľ: Divadlo Jonáša Záborského
- nájomca: P.O.CAR, s.r.o.; Cintorínska 550/11, 091 01 Stropkov
- výška ročného nájmu: 5282,94 eur
- doba nájmu: od 1.12.2007 na neurčito
- účel: reklamný baner

7. Organizačná štruktúra
Celkový počet zamestnancov k 31.12.2021: 128
Fyzický počet zamestnancov k 31.12.2021: 128
Počet zamestnancov podľa schválenej organizačnej štruktúry: 139
Vedúci zamestnanci (okrem riaditeľa): 6
Odborní zamestnanci: 84
Administratívni zamestnanci: 6
Ostatní: 31
Pohyb zamestnancov (odišli/noví): 11/7
Príloha: aktuálna organizačná štruktúra
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8. Priority organizácie v nasledujúcom roku 2021
Príloha č. 1

Programový
rozpočet 2021
Ukazovatele
1.
2.
3.

Plán

Počet súťaží ZUČ
21
Počet tradičných podujatí usporiadaných v OS
60
Počet vzdelávacích podujatí, sociálna prevencia, dejiny 35
osobnosti, historické udalosti

Skutočnosť
12
46
41

Príloha č. 2

Súťaže a
prehliadky
2021
Termín
(dátum)
29. - 30.
04. 2021
05. 05.
2021
15. 06.
2021
15. 06.
2021
15. 06.
2021

22. 06.
2021
28. 09.
2021

29. 09.
2021

Názov

Miesto Charakter
konania súťaže *
Cineama 2021 - 29. ročník Prešov
regionálna
regionálnej prehliadky amatérskych
filmov
AMFO 2021 - 49. roč. regionálnej
Prešov
regionálna
súťaže v amatérskej fotografickej
tvorbe
67. Hviezdoslavov Kubín – okresná
Prešov
okresná
súťaž v umeleckom prednese
recitátorov ZŠ okresu Prešov
67. Hviezdoslavov Kubín – okresná
Prešov
okresná
súťaž v umeleckom prednese
recitátorov ZŠ okresu Sabinov
67. Hviezdoslavov Kubín –
Prešov
regionálna
regionálna súťaž v umeleckom
prednese recitátorov IV. – V.
kategórie

Organizátor

Moje nie zlu – krajská súťaž v tvorbe
komiksových príbehov pre žiakov ZŠ
PSK,
67. Hviezdoslavov Kubín – krajská
súťaž v umeleckom prednese
recitátorov I. - III. kategórie /žiaci
ZŠ/

Prešov

krajská

DJZ - ÚOČ

Prešov

krajská

DJZ - ÚOČ

67. Hviezdoslavov Kubín – krajská
súťaž v umeleckom prednese
recitátorov IV. - V. kategórie /žiaci

Prešov

krajská

DJZ - ÚOČ
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DJZ - ÚOČ
DJZ - ÚOČ
DJZ - ÚOČ
DJZ - ÚOČ
DJZ - ÚOČ

SŠ, VŠ, pracujúci/, recitačných
kolektívov a divadiel poézie detí,
mládeže a dospelých
12. 10.
2021

Mladí moderátori - regionálna súťaž
moderátorov

Prešov

regionálna

DJZ - ÚOČ

19. 10.
2021

Mladí moderátori - krajská súťaž
moderátorov, Prešov

Prešov

krajská

DJZ - ÚOČ

23.10.
2021
11. 12.
2021

Prebudená jeseň, prehliadka
programov klubov dôchodcov
26. Gorazdov literárny Prešov –
celoštátna súťaž s medzinárodnou
účasťou v tvorbe duchovnej poézie,
prózy a drámy

Prešov

regionálna

DJZ - ÚOČ

Prešov

medzinárodná DJZ - ÚOČ

*súťaž celoslovenská, krajská, okresná, regionálna...
Príloha č. 3

Výstavy 2021
Termín
(dátum)
30.04. 30. 05.
2021
22. 06. 30. 06.
2021

Názov
výstavy
Amfo 2021 – virtuálna
výstava víťazných
fotografií súťaže Amfo
2021
Moje nie zlu - výstava
víťazných prác z krajskej
súťaže komiksových
príbehov

Miesto
konania
Prešov

Zdroj
financovania
DJZ

Prešov

DJZ

Poznámka
realizovaná
online

Príloha č. 4

Festivaly 2021
Názov
festivalu

Termín

Miesto

V Brezovici vešelo

17. 07.
2021

Pečovskonovoveský
remeselný jarmok
Jesenný kultúrny
festival v Sabinove

Ročník

Organizátor

Spoluorganizátor

Brezovica 21

OcÚ

DJZ - ÚOČ

21. 08.
2021

Pečovská
Nová Ves

23

OcÚ

DJZ - ÚOČ

25. 09.
2021

Sabinov

10

MsKS, MsÚ
Sabinov

DJZ - ÚOČ
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Príloha č. 5

Kalendár
podujatí 2021
Termín
(dátum)
01. 03.
2021
08. 03.
2021
06. 05.
2021
07. 05.
2021
14. 05.
2021
19. 05.
2021

Názov
podujatia
Médiá a mladý
človek
Médiá a mladý
človek
Anjelik zo šúpolia

Charakter
podujatia*
krajské,
cyklické
krajské,
cyklické
regionálne

Zdroj
financovania
DJZ

Čarovné paličky

regionálne

DJZ

Zázrak z nití

regionálne

DJZ

Deň remesiel na
Cirkevnej
základnej škole sv.
Gorazda
Zázrak z nití

regionálne

regionálne

DJZ

21. 05.
2021
02. 6. –
21. 12.
2021
03. 06.
2021
04. 06.
2021
10. 06.
2021
11. 06.
2021
16. 06.
2021
17. 6.
2021

Čarovné paličky

regionálne

DJZ

Pilates

regionálne

Zázrak z nití

regionálne

DJZ,
účastnícky
poplatok
DJZ

Čarovné paličky

regionálne

DJZ

Zázrak z nití

regionálne

DJZ

Čarovné paličky

regionálne

DJZ

Pletenie z pedigu

regionálne

DJZ

Od ľudového
rozprávania k one
man show

krajské

DJZ , FPU

21. 6.
2021

Tradičná kultúra v
amatérskom
divadle

krajské

DJZ, FPU

20. 05.
2021

DJZ
DJZ
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Stručný popis
tvorivé dielne pre
študentov stredných škôl
tvorivé dielne pre
študentov stredných škôl
tvorivá remeselná dielňa
kurz paličkovanej čipky pre
pokročilých I.
kurz paličkovanej čipky pre
mierne pokročilých I.
prezentácia tradičných
remesiel
kurz paličkovanej čipky pre
začiatočníkov a mierne
pokročilých II
kurz paličkovanej čipky pre
pokročilých II
kurz cvičenia
kurz paličkovanej čipky pre
mierne pokročilých III.
kurz paličkovanej čipky pre
pokročilých III.
kurz paličkovanej čipky pre
mierne pokročilých IV.
kurz paličkovanej čipky pre
pokročilých IV.
tvorivá remeselná dielňa I. podnos
tvorivá dielňa pre študentov
stredných škôl projektu
Metamorfózy tradičného
umenia
tvorivá dielňa pre členov
študentských divadelných
súborov projektu
Metamorfózy tradičného
umenia

22. 06.
2021
24. 06.
2021
26. - 27.
6. 2021

Slová v bubline 9. umenie
Pletenie z pedigu

krajské

DJZ, FPU

regionálne

DJZ

Folklórne variácie
tanca

krajské

DJZ, FPU

30. 06.
2021
08. 07.
2021
04. 09.
2021
10. 09.
2021

Zázrak z nití

regionálne

DJZ

Prázdniny
s remeslom
Deň soli

regionálne

DJZ

regionálne

DJZ

Kultúra nás spája
2021, Giraltovce

regionálne

DJZ

23. 09.
2021
24. 09.
2021
30. 09.
2021
8. 10.
2021
11. 10.
2021

Zázrak z nití

regionálne

DJZ

Čarovné paličky

regionálne

DJZ

Košík s rúčkou z
pedigu
Košík s rúčkou z
pedigu
Abeceda
paličkovania I.

regionálne

DJZ

kurz paličkovanej čipky pre
mierne pokročilých VI.
kurz paličkovanej čipky pre
pokročilých V.
tvorivá remeselná dielňa I.

regionálne

DJZ

tvorivá remeselná dielňa II.

regionálne

DJZ

12. 10.
2021
14. 10.
2021
18. 10.
2021

Mladí moderátori

regionálne

DJZ

Zázrak z nití

regionálne

DJZ

Abeceda
paličkovania II.

regionálne

DJZ

21. 10.
2021
22. 10.
2021
25. 10.
2021

Zázrak z nití

regionálne

DJZ

Čarovné paličky

regionálne

DJZ

Abeceda
paličkovania III.,

regionálne

DJZ

04. - 05.
11.2021

Košík s rúčkou z
pedigu

regionálne

DJZ

tvorivá dielňa
Soľnobanského čipkárskeho
cechu
tvorivá dielňa pre študentov
SŠ
kurz paličkovanej čipky pre
mierne pokročilých VII.
tvorivá dielňa
Soľnobanského čipkárskeho
cechu
kurz paličkovanej čipky pre
mierne pokročilých VIII.
kurz paličkovanej čipky pre
pokročilých VI.
tvorivá dielňa
Soľnobanského čipkárskeho
cechu
tvorivá remeselná dielňa
III. - IV.

08. 11.
2021

Abeceda
paličkovania IV.

regionálne

DJZ

11. 11.
2021
15. 11.

Zázrak z nití

regionálne

DJZ

Abeceda

regionálne

DJZ
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tvorivá dielňa v tvorbe
komiksových príbehov
tvorivá remeselná dielňa II.
- podnos
tanečné dielne vrámci
projektu Metamorfózy
tradičného umenia
kurz paličkovanej čipky pre
mierne pokročilých V.
tvorivá remeselná dielňa
prezentácia tradičných
remesiel v Solivare
predvádzanie remesiel v
Giraltovciach

tvorivá dielňa
Soľnobanského čipkárskeho
cechu
kurz paličkovanej čipky pre
mierne pokročilých IX.
tvorivá dielňa

2021

paličkovania V.

18. 11.
2021
19. 11.
2021

Retro bábika

regionálne

DJZ

Čarovné paličky

regionálne

DJZ

22. 11.
2021

kurz
Abeceda
paličkovania VI.

regionálne

DJZ

25. 11.
2021

Viacnásobné
plátno

regionálne

DJZ

Soľnobanského čipkárskeho
cechu
tvorivá remeselná dielňa,
výroba retro textilnej bábiky
paličkovanej čipky pre
pokročilých VII.
tvorivá dielňa
Soľnobanského čipkárskeho
cechu
tvorivá dielňa

* podujatie medzinárodného, celoslovenského, národnostného... charakteru, TOP podujatie organizácie, cyklické
podujatie a iné

Príloha č. 6
Podujatia pod záštitou predsedu PSK 2021
Termín Názov
(dátum) podujatia

Miesto
konania

19.10.
2021

Veľká
scéna DJZ

Slávnostné
zasadnutie vedeckej
rada PU v Prešove

Zdroj
Stručný popis
financovania
Udelenie titulu doctor
honoris causa nunciovi
Ottonellovi
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