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I. Príhovor 

 

Divadlo Pôtoň aj v roku 2010 pokračovalo v snahách o vytvorenie stálej umeleckej platformy pre súčasné 

umenie. Dosahovalo to tak svojou vlastnou tvorbou, divadelnými inscenáciami, krátkymi site specific aktivitami 

a performanciami, ako aj prevádzkovaním Centra umenia a kreativity a teda poskytovaním príležitostí pre 

ďalších umelcov na ich tvorivú aj prezentačnú realizáciu. Podstatným posunom v roku 2010 bolo rozhodnutie 

zrekonštruovať časť prenajatej budovy v Bátovciach tak, aby poskytovala základné možnosti pre tvorbu 

inscenácií, realizáciu menších workshopov či rezidenčných pobytov. V budove pribudlo ubytovanie pre 10 

osôb, štúdio pre skúšanie ale aj prezentáciu malých divadelných kusov, potrebná infraštruktúra. 

Zrekonštruovať priestory bez dostatočných finančných prostriedkov stálo všetkých výkonných členov 

organizácie veľmi veľa energie a v koncoročnom bilancovaní si táto investičná aktivita vybrala daň 
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v nevyhnutnosti upravovať harmonogram ostatných plánovaných aktivít, zhustenie posledných mesiacov roka 

a aj veľmi pokojný a strohý začiatok roka ďalšieho.  

Napriek tomu je Divadlo Pôtoň opäť o kúsok bližšie k naplneniu svojej vízie. Pozvoľna sa dostáva do 

povedomia odbornej umeleckej verejnosti na Slovensku ako organizácia, ktorá dokáže byť plnohodnotným 

partnerom širokému spektru kvalitných umeleckých projektov a zároveň si razí vlastnú, umelecky jasne 

vyprofilovanú cestu cez svoju javiskovú prácu. 

 

 

 

II. Identifikačné a kontaktné údaje 

 

Právna forma:  Nezisková organozácia poskytujúca všeobecne prospešné služby  

zriadená podľa zákona NR SR č. 213/1997 Z.z.  

 

Predmet činnosti: - tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných 

(vykonávané)  a kultúrnych hodnôt, 

- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, 

- výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, 

- služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, 

- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, 

- zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu, 

 

Registrový úrad:  Obvodný úrad v Nitre  

Číslo reg. spisu:  VVS/NO – 3/2006  

Dátum vzniku:   24.1.2006  

IČO:    37971361  

DIČ:    2022352827  

Sídlo:    Bátovce 358, 935 03 Bátovce  

Web:                    www.poton.sk  

Telefón:   036 / 630 83 00  

E-mail:    divadlo@poton.sk 
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III. Vrcholní predstavitelia organizácie 

III.I. Členovia Správnej rady:   

 

Mgr.art. Iveta Jurčová /predsedkyňa/ 

Narodená 6.6.1968 v Trnave 

Spoluzakladateľka Divadla Pôtoň v roku 2000. Popri predsedaniu Správnej rade pôsobí ako 

umelecká šéfka a režisérka divadla. Vyštudovala divadelnú  

réžiu na VŠMU v Bratislave (u doc. Nvotu) a popri práci pre Divadlo Pôtoň pôsobí aj na 

Národnom osvetovom centre v Bratislave ako metodička pre divadlo a taktiež na 

súkromnom konzervatóriu v Nitre, kde vyučuje hereckú tvorbu. V Divadle Pôtoň režírovala 11 inscenácií 

a popri tom externe pôsobila v Mestskom divadle Zlín, Mestskom divadle v Bratislave, v Bábkovom divadle 

Žilina, Bábkovom divadle na rázcestí v Banskej Bystrici a v Slovenskom komornom divadle v Martine.  

 

Mgr.art. Michal Ditte /člen/ 

Narodený 14.2.1981 v Novej Bani 

Taktiež spoluzakladal Divadlo Pôtoň v roku 2000. Pôsobí v ňom ako dramaturg 

a dramatik. Má na starosti aj správu webovej stránky a časť produkcie. Vyštudoval 

divadelnú dramaturgiu na VŠMU v Bratislave (u doc. Nvotu). Je manažérom festivalu Scénická žatva 

v Martine. Spoločne s Ivetou Jurčovou funguje v tvorivom tandeme a jeho dramaturgickú prácu mohli diváci 

vidieť aj v Mestskom divadle Zlín, Mestskom divadle v Bratislave, v Bábkovom divadle v Žiline a v Bábkovom 

divadle na rázcestí v Banskej Bystrici a v Slovenskom komornom divadle v Martine.  

  

Mgr. Veronika Mezeiová /členka/ 

Narodená 6.5.1983 v Trstenej 

Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v odbore Etnológia 

a kultúrna antropológia. Po skončení štúdia pracovala ako klientský pracovník v cestovnej 

agentúre. Neskôr spolupracovala s niekoľkými výskumnými agentúrami a neziskovými 

organizáciami na antropologických a sociálnych výskumoch (Inštitút pre verejné otázky, Krajinka s.r.o., 

Euromonitor International). Od septembra 2009 je internou doktorandkou na Katedre etnológie 



 

Divadlo Pôtoň, n.o.  
 

Adresa: Bátovce 358, 935 03 Bátovce, Slovenská republika 
Tel.: 036/6308300,  E-mail: divadlo@poton.sk,  Web: www.poton.sk 
 

IČO: 37971361  
DIČ: 2022352827  
 

Bankové spojenie: ČSOB, a.s. 
Číslo účtu: 4003269599/7500  
 

a etnomuzikológie Univerzity Konštantína filozofa v Nitre. Od roku 2007 externe spolupracuje s Divadlom 

Pôtoň najskôr ako produkčná, od polovice roku 2008, už interne, má na starosti predaj predstavení 

a produkciu vzdelávacích projektov pre profesionálnych umelcov. 

 

III.II.   Revízor 

 

Simona Hudecová, rod. Lukáčová 

Narodená 2. 8. 1974 v Leviciach 

Aj Simona bola spoluzakladateľkou Divadla Pôtoň v roku 2000. V období 

od roku 2000 do 2005 pôsobila pri divadle ako herečka a manažérka. Po 

odchode na materskú dovolenku v roku 2005 spolupracuje externe ako 

revízor, ako konzultant pre ekonomiku a účtovníctvo a tiež ako herečka 

pri príležitostných podujatiach. Za celé obdobie svojho pôsobenia vytvorila 7 kľúčových ženských postáv 

v inscenáciách divadla. 

 

III.III. Riaditeľ 

 

Michal Somoš 

Narodený 3.10.1982 v Trebišove 

Absolvent kulturológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského 

v Bratislave. Počas štúdia začal spolupracovať s Divadlom Pôtoň (v roku 

2002) ako herec v inscenácii Antigona. Neskôr sa staral o produkciu 

a v roku 2006 sa stal riaditeľom novovzniknutej neziskovej organizácie. Okrem týchto aktivít sa venoval 

organizovaniu podujatí pre mladých ľudí v Bratislave a v Trebišove. S občianskym združením Orbis Institute 

a Krajinka s.r.o. spolupracoval na evaluačnom výskume dlhodobo nezamestnaných Rómov. Dodnes 

spolupracuje s občianskym združením Štúdio zážitku ako projektový manažér a lektor programov zážitkového 

vzdelávania. 

Rodné číslo: 821003/9607, Trvalý pobyt: Čsl. Armády 309/55, 075 01 Trebišov, Telefón: 0903 903 174, E-

mail: somos@poton.sk 
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IV. Umelecká tvorba Divadla Pôtoň a jej prezentácia 

 

Umelecká tvorba predstavuje prvú a prioritnú líniu činnosti Divadla Pôtoň. Nositeľmi umeleckej koncepcie je 

dvojica Iveta Ditte Jurčová, režisérka a umelecká riaditeľka organizácie a Michal Ditte, dramaturg a dramatik. 

Filozofiou umeleckej produkcie Divadla Pôtoň je spracúvať na javisku aktuálne témy so silnou spoločenskou 

závažnosťou a využívať pritom invenčné inscenačné postupy, vychádzajúce z textového činoherného divadla. 

Na tvorbe nových divadelných inscenácií ale aj kratších či jednorazových umeleckých intervencií sa podieľajú 

umelci, ktorých divadlo pozýva do jednotlivých projektov. Aj keď Pôtoň nemá vlastný umelecký (herecký) 

súbor, za niekoľko posledných rokov sa vyprofiloval rad stálych hostí, ktorí pravidelne participujú na nových 

projektoch.  

V uplynulom roku pribudla do repertoáru Divadla Pôtoň jedna inscenácia (Paperback) a doplnila tak celkový 

počet hraných titulov na päť. Celkovo sa na zájazdoch odohralo viac než 60 repríz, no najväčší podiel z toho 

zaberajú práve organizované predstavenia pre stredné školy. Ostatné tituly, určené pre dospelého diváka, sa 

uvádzali len sporadicky, na základe dopytu od promotérov a organizátorov festivalov.  

Na domácom javisku v Bátovciach uviedlo Divadlo Pôtoň predpremiéru a premiéru inscenácie Paperback a jej 

jednu reprízu v máji. Reprízy ostatných titulov neboli do dramaturgie zaradené, pretože ich divácky potenciál 

v Bátovciach sa už značne vyčerpal počas predstavení v minulých rokoch.  

Okrem inscenácií absolvovalo Divadlo Pôtoň v uplynulom roku dva rezidenčné pobyty v Prahe a v Košiciach, 

počas ktorých vznikli špecifické predstavenie určené pre daný priestor.  

 

IV.I. Paperback 

V období január – apríl 2010 vznikala nová inscenácia 

s pracovným názvom Vzplanutia slovenskej literatúry. 

Premiéra sa uskutočnila 10. apríla 2010 v Bátovciach pod 

názvom Paperback. Inscenácia je určená pre špecifickú 

cieľovú skupinu študentov stredných škôl a v repertoári 

Divadla Pôtoň doplnila staršiu inscenáciu pre túto skupinu 

Rozum a vášeň. Autor textu Miroslav Dacho ho tvoril na 

mieru potrebám divadla a cieľovej skupine a v spolupráci 

s dramaturgom Michalom Dittem a režisérkou Ivetou Ditte 

Jurčovou. Paperback je kolážou vybraných fragmentov z klasických diel slovenskej literatúry, ktoré spája téma 

lásky, doplnenou o súčasný rámcujúci  príbeh mladého páru, ktorý sa na javisku stretáva, zažíva začiatok, 
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vrchol aj koniec ľúbostného vzťahu. V inscenácii účinkujú dvaja herci, v alternáciách sa striedajú Henrieta 

Rabová s Andreou Sabovou a Marián Andrísek s Mariánom Viskupom.  

Od premiéry do konca roka 2010 sa uskutočnilo spolu 44 zájazdových repríz vo viac než 35 mestách 

Slovenska, ktorých sa zúčastnilo spolu 10 500 divákov z radov študentov stredných škôl.  

 

IV.II. Nevesta hôľ 

Inscenácia, ktorá vznikla v roku 2009 ako experimentálne 

divadelné predstavenie pre verejný priestor miest, mala v roku 

2010 5 repríz: 

24.4.2010, festival Kopřiva, Kopřivnice (ČR) 

20.5.2010, festival Street for art, Praha (ČR) 

23.6.2010, festival Dotyky a spojenia, Martin 

28.6.2010, festival Divadlo evropských regiónú / Ope Air sekce, 

Hradec Králové (ČR) 

8.10.2010, festival Divadelná Pentapolitana, Prešov 

 

IV.III.  Terra Granus 

Staršia inscenácia z roku 2008 sa predstavila v uplynulom roku na 

šiestich javiskách na Slovensku, v Poľsku a Srbsku: 

25.4.2010, A4 – nultý priestor, Bratislava 

17.6.2010, Báčsky Petrovec (RS) 

18.6.2010, Kovačica (RS) 

19.6.2010, Stará Pazová (RS) 

5.9.2010, festival Zdarzenia, Tczew (PL) 

16.11.2010, Kasárne Kulturpark, Košice 

 

IV.IV. Shake ShakespeaRe_Macbeth 

Najstarší z titulov v repertoári mal iba dve reprízy:  

16.5.2010, Kultúrny dom, Bánov 

19.9.2010, festival Divadlo, Plzeň (ČR) 
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IV.V.  Aj tu som doma_v Košiciach 

Rezidenčný projekt sa uskutočnil v spolupráci s Košicami – Európskym hlavným mestom kultúry 2013. 

V bývalom výmenníku tepla, ktorý sa ako súčasť projektu EHMK premenil na komunitné centrum, pracoval 

tvorivý tím divadla dva týždne. Cieľom projektu bolo 

prostredníctvom umeleckej intervencie motivovať 

obyvateľov sídliska Terasa k pravidelnému 

a zúčastnenému využívaniu priestorov výmenníka 

a aktivít, ktoré v ňom prebiehajú. Na splnenie tohto cieľa 

využili realizátori metodiku dokumentárneho divadla 

a s pomocou komunitných pracovníkov zozbierali od 

rôznych obyvateľov ich príbehy a blízke predmety, vždy 

spojené s témou pocit domova. Zo zozbieraného 

materiálu potom za jeden týždeň vzniklo divadelné predstavenie, ktoré navštívili diváci tak z radov samotných 

respondentov, ako aj ďalší obyvatelia sídliska a ďalší Košičania, zaujímajúci sa o súčasné divadlo a dianie vo 

výmenníku.  

 

IV.VI. Miesta činu 

Medzinárodný ročný projekt pripravilo Divadlo Pôtoň ako partnerská organizácia s hlavným realizátorom, 

občianskym združením Čtyři dny z Prahy. Projekt sa venoval umeleckým intervenciám vo verejnom priestore 

a podieľali sa na ňom partneri z Českej republiky, Slovenska, 

Poľska a Maďarska. Divadlo Pôtoň spolupracovalo na troch 

aktivitách v rámci tohto rozsiahleho projektu: Prvou z nich 

bolo už spomenuté májové predstavenie Nevesta hôľ 

v Prahe, v rámci festivalu Street for art. Nasledovala 

augustová rezidencia umeleckého zoskupenia Strašné dítě 

z Prahy v Bátovciach. Tri výtvarníčky počas dvojtýždňového 

pobytu vytvorili výtvarný artefakt, ktorý funkčne obsiahli ako 

originálnu detskú preliezku Oko vidí – mozog myslí. Preliezku 

osadili v záhrade divadla a stala sa tak súčasťou Umeleckej záhrady, komunitného projektu ktorý prebiehal 

v divadle počas celého roka a počas ktorého sa okolie divadla premieňalo na oddychovú zónu pre obyvateľov. 

Poslednou aktivitou tohto projektu bola rezidencia Divadla Pôtoň v Prahe v októbri, ktorá prebehla v rámci 
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festivalu 4+4 Dny v pohybu. Jej výstupom bolo zvukové performance v budove niekdajšieho sídla ULUVu na 

Národní ulici.  

 

 

V. Centrum umenia a kreativity 
 
Nezávislé kultúrne a tvorivé centrum, s aktivitami prepájajúcimi tvorbu profesionálnych umelcov a život 

miestnej komunity, usídlené v priestoroch bývalého kultúrneho domu na slovenskom vidieku v Bátovciach. To 

je hlavná myšlienka projektu, ktorý v roku 2010 existoval druhý rok 

a pod hlavičkou ktorého sa sústreďujú aktivity, ktoré predstavujú 

druhú kľúčovú oblasť činnosti Divadla Pôtoň. Centrum umenia 

a kreativity je jediným priestorom s podobnou dramaturgiou na 

Slovensku, ktoré má svoje sídlo na vidieku. 

Filozofiou centra je využívať priestor na rozvoj súčasného 

scénického umenia na Slovensku. To v praxi znamená, že 

jednotlivé aktivity centra sa zameriavajú na tri cieľové skupiny: 

1, Divadelní, taneční, filmoví a výtvarní umelci, ktorým centrum poskytuje priestor pre ich tvorbu, produkčnú 

a technickú spoluprácu a to najmä v podobe rezidenčných pobytov. V centre prebiehajú tiež workshopy a 

ateliéry pre umelcov a študentov, na ktorých sa pod vedením zahraničných lektorov môžu zoznámiť 

s novými tvorivými postupmi vo svojej sfére záujmu. 

2, Mladí ľudia z Bátoviec a blízkeho okolia, ktorým sú určené vzdelávacie tvorivé projekty. Divadelné 

workshopy, workshopy dramatického písania a príbuzné aktivity majú za cieľ rozvíjať nielen mladé talenty, 

ale predovšetkým postupne kultivovať mladé publikum, objasňovať mu zmysel a hodnotu umenia, prinášať 

nových otvorených divákov nielen pre Divadlo Pôtoň, ale aj pre ďalšie kultúrne inštitúcie na Slovensku. 

3, Obyvatelia Bátoviec, pre ktorým sú určené tak prezentačné aktivity (divadlo/tanec/hudba) ako aj komunitné 

projekty. Spoločným cieľom je rozvíjať ich zmysel pre umenie, estetiku a zároveň pre občiansku 

iniciovanosť. 

V roku 2010 sa v centre uskutočnilo niekoľko desiatok produkcií pre 

verejnosť, tri rezidenčné pobyty, dva umelecko-vzdelávacie projekty pre 

mladých ľudí a komunitný projekt Umelecká záhrada, ktorého cieľom bolo 

spoločne s obyvateľmi Bátoviec pretvoriť záhradu v okolí centra na spoločnú 

multigeneračnú oddychovú zónu. Prinášame chronologický prehľad všetkých 

aktivít v Centre umenia a kreativity v roku 2010: 
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Január 

23.1.2010 – Divadlo Kontra, Spišská Nová Ves, M. Jones: Kamene vo vreckách – 42 divákov 

 

Február 

23.2.2010 – Trojhlavý drak (okresná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti) – 300 divákov 

27.2.2010 – Divadlo a.ha & Arteatro, W. Shakespeare: Oko za oko – 54 divákov 

 

Marec 

13.3.2010 – Umelecká záhrada (verejná diskusia o verejnom priestore) – 112 účastníkov 

13.3.2010 – Sherpaband (koncert) – 43 divákov 

20.3.2010 – Divadlo Kolomaž, Trenčín, K. Bystrický: Wellness – 33 divákov 

27.3.2010 – Maľované obrazy Paľo Macho (filmová projekcia) – 26 divákov 

 

Apríl 

9.4.2010 – Paperback (vzplanutia slovenskej literatúry) – predpremiéra – 67 divákov 

10.4.2010 – Paperback (vzplanutia slovenskej literatúry) – premiéra – 82 divákov 

17.4.2010 – Ivetka a hora (filmová projekcia) – 22 divákov 

 

Máj 

8.5.2010 – Umelecká záhrada (verejná diskusia a hlasovanie) – 83 účastníkov 

8.5.2010 – Slepé lásky (filmová projekcia) – 27 divákov 

16.5.2010 – Paperback (vzplanutia slovenskej literatúry) – 54 divákov 

 

Jún 

5.6.2010 – Prvá verejná brigáda v Umeleckej záhrade – 40 účastníkov 

6.6.2010 – Divadlo Ludus, Bratislava, K. Žiška: Popletená pančucha – 52 divákov 

13.6.2010 – Levočská divadelná spoločnosť, V. Pankovčín: Pastier – 21 divákov 

26.6.2010 – Iné svety (filmová projekcia) – 13 divákov 

 

Júl 

3.6.2010 – Druhá verejná brigáda v Umeleckej záhrade – 8 účastníkov 
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August 

8. – 14.8.2010 – Rezidencia: Enfant Terrible (CZ), Oko vidí, mozog myslí! – 21 účastníkov 

21.8.2010 – Tretia verejná brigáda v Umeleckej záhrade – 23 účastníkov 

24.8.2010 – Afrocampana (koncert) – 23 divákov 

24.8.2010 – BA-KE (cyklokultúrna trasa) – prezentácia – 23 účastníkov 

31.8.2010 – Divadlo VHV, Kovačica (Srbsko), B. Srbljanovič: Rodinné príbehy – 58 divákov 

27. – 31.8.2010 – Rezidencia: Lanový park – 3 účastníci 

 

September 

22.9.2010 – 5x o divadle – 10 účastníkov 

26.9.2010 – Fabula Rasa – 9 účastníkov 

 

Október 

3.10.2010 – Umelecká záhrada – Otváranie detských ihrísk (divadlo, hapening, súťaže) – 36 divákov 

4.10.2010 – 5x o divadle – 10 účastníkov 

6.10.2010 – 5x o divadle – 8 účastníkov 

10.10.2010 – Fabula Rasa – 6 účastníkov 

11.10.2010 – 5x o divadle – 6 účastníkov 

17.10.2010 – Fabula Rasa – 5 účastníkov 

18.10.2010 – 5x o divadle – 6 účastníkov 

20.10.2010 – 5x o divadle – 6 účastníkov 

20. – 24.10.2010 – Rezidencia: Kompánia Szinház (HU) – 12 účastníkov 

23.10.2010 – Angara Project (HU) (koncert) – 37 divákov 

24.10.2010 – Fabula Rasa – 5 účastníkov 

25.10.2010 – 5x o divadle – 5 účastníkov 

27.10.2010 – 5x o divadle – 5 účastníkov 

31.10.2010 – Fabula Rasa – 4 účastníci 

 

November 

2.11.2010 – Fabula Rasa – 4 účastníci 

3.11.2010 – 5x o divadle – 5 účastníci 

7.11.2010 – Fabula Rasa – 4 účastníci 

8.11.2010 – 5x o divadle – 5 účastníci 
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10.11.2010 – 5x o divadle – 5 účastníci 

14.11.2010 – Fabula Rasa – 4 účastníci 

30.11.2010 – Fabula Rasa – 3 účastníci 

 

December 

3.12.2010 – 5x o divadle – 5 účastníci 

4.12.2010 – 5x o divadle – 5 účastníci 

5.12.2010 – 5x o divadle – 5 účastníci 

5.12.2010 – Fabula Rasa – 3 účastníci 

8.12.2010 – Fabula Rasa (inscenované čítanie + diskusia) – 12 divákov 

12.12.2010 – 5x o divadle – 5 účastníci 

13.12.2010 – 5x o divadle – 5 účastníci 

14.12.2010 – 5x o divadle – 5 účastníci 

15.12.2010 – Psota/work in progress, (divadelné predstavenie + diskusia) – 18 divákov 

19.12.2010 – Slávnostné otvorenie Umeleckej záhrady / Divadlo A a Divadlo Shanti, Prievidza, Rozprávka zo 

Zoopotámie – 43 divákov 
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VI. Hospodárenie neziskovej organizácie 

 

Divadlo Pôtoň aj v roku 2010 pokračovalo v trende zvyšovania ročného obratu. Zatiaľ čo v roku 2008 bol 

celkový obrat organizácie 64 442 EUR a v roku 2009 to bolo 72 521 EUR, čo predstavuje medziročný nárast 

o 12,5%, tak obrat roku 2010 vo výške 113 262 EUR znamenal medziročný nárast o enormných 56,2%. 

Zásluhu na tom mali tak vyššie dotácie od Ministerstva kultúry SR, ako aj úspešný predaj vlastných 

divadelných predstavení, predovšetkým pre stredné školy, ako aj celkovo vyššia úspešnosť fundraisingových 

aktivít organizácie.  

Prehľad získaných grantov a dotácií na jednotlivé projekty Divadla Pôtoň v roku 2010: 

Projekt Zdroj podpory 

Výška 

dotácie 

Umelecká tvorba Divadla Pôtoň a jej prezentácia 

Vzplanutia slovenskej literatúry MK SR 5000 

PSOTA MK SR 2000 

Aj tu som doma_v Košiciach MK SR 9000 

Umelecká rezidencia v Budakeszi MK SR 700 

Miesta činu MK SR 4500 

Zahraničné reprízy Divadla Pôtoň v 2010 MK SR 3800 

Reprízy Divadla Pôtoň v SR v 2010 MK SR 1000 

Hron Sáva Nitriansky samosprávny kraj 500 

Hron Sáva Matica Slovenská 100 

Kultúrne poukazy MK SR 17301 

Centrum umenia a kreativity 

Centrum umenia a kreativity MK SR 30000 

Centrum umenia a kreativity Nitriansky samosprávny kraj 200 

Zasiahnutí  Intenda 6000 

Refresh_Mladé divadlo v Bátovciach SPP 1000 

Umelecká záhrada Ekopolis 5000 

Umelecká záhrada Intenda 1000 

Umelecká záhrada Nadácia Orange 2630 

      

bez určenia 2% z dane z príjmu 1151,12 

SPOLU   90882,12 
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Účtovná závierka Divadla Pôtoň za rok 2010: 

PRÍJMY 2010 2009 2008 

Z vkladu zriaďovateľa alebo zakladateľa      4 192 € 

Z majetku 1 €     

Z darov a príspevkov 100 €     

Z členských príspevkov 0 €     

Z podielu zaplatenej dane z príjmov 1 151 € 3 121 € 358 € 

Z verejných zbierok       

Z hazardných hier       

Z dedičstva       

Z organizovania podujatí 15 587 € 10 273 € 6 411 € 

Z dotácií 88 231 € 49 528 € 39 399 € 

Z likvidačného zostatku inej účtovnej jednotky       

Z predaja majetku       

Z poskytovania služieb 8 142 € 9 599 € 13 783 € 

Fond prevádzky, údržby a opráv       

Ostatné 50 €   299 € 

Príjmy celkom 113 262 € 72 521 € 64 442 € 

   
VÝDAVKY 2010 2009 2008 

Zásoby 0 €   4 750 € 

Služby 27 843 €   4 216 € 

Mzdy 3 008 € 24 569 € 45 694 € 

Autorské honoráre a ďalšie odmeny 49 904 €   0 € 

Platby do poistných fondov 32 €   0 € 

Prevádzková réžia 8 788 € 25 217 € 0 € 

Sociálny fond 0 €   0 € 

Ostatné 26 090 € 23 987 € 0 € 

Výdavky celkom 115 665 € 73 773 € 54 660 € 

Rozdiel príjmov a výdavkov spolu -2 403 € -1 252 € 9 782 € 
 


