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I. Príhovor 

 
Divadlo Pôtoň aj v roku 2011 pokračovalo v snahách o budovanie a, najmä, udržanie 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. 

V polovici roka 2011 sa vďaka podpore projektu rekonštrukcie priestorov z Ministerstva financií SR podarilo na 

90% dokončiť dispozičné a stavebné úpravy prvého poschodie budovy divadla a čiastočne zrekonštruovať 

javisko veľkej sály. V decembri 2011, v rámci aktivity „Srdce priestoru“ projektu E.A.T. Europe artist touch, 

skupina výtvarníkov z Českej republiky a študentov scénografie navrhli a zrealizovali koncept interiérového 

dizajnu časti dokončeného prvého poschodia budovy, čím prispeli k jeho zatraktívneniu pre návštevníkov, 

stálych hostí divadla, ako aj umelcov – rezidentov. 

Zásadnou zmenou prešla organizácia začiatkom septembra, kedy na základe avizovaného odchodu riaditeľa, 

projektového manažéra a zakladateľa neziskovej organizácie Michala Somoša, Mgr. a produkčnej Veroniky 

Mezeiovej, Mgr. zo štruktúr organizácie, prebehla zmena na pozícii štatutátneho zástupcu – riaditeľa, ako aj 

na pozíciách členov správnej rady a revízora. Správna rada na svojom 15. riadnom zasadnutí menovala za 

riaditeľa Divadla Pôtoň, n.o. Michala Ditteho, Mgr. art., na uvoľnenú pozíciu člena Správnej rady za Michala 

Ditteho menovala Henrietu Rabovú, Mgr. art., na uvoľnenú pozíciu členky Správnej rady za Veroniku Mezeiovú 

menovala revízorku Simonu Hudecovú, rod. Lukáčovú, na uvoľnenú pozíciu revízorky za Simonu Hudecovú 

menovala Zuzanu Formánkovú, Mgr. art.  

Michal Somoš po odchode z organizačných štruktúr divadla zastáva pozíciu manažéra medzinárodných 

projektov.       

Divadlo Pôtoň sa na sklonku roka stalo partnerom medzinárodného projektu Equinox, do ktorého sú zapojení 

umelci z Francúzska, Mexika a Maďarska. Aj táto spolupráca dokazuje, že Divadlo Pôtoň je vnímané ako silná 

a stabilná organizácia s obrovským kreatívnym potenciálom v tvorivom, ale i v produkčnom tíme. Zároveň už 

niekoľko rokov svojou tvorbou dokazuje, že je progresívnym, inovatívnym a angažovaným nezávislým 

divadlom.  
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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 

 

III. Vrcholní predstavitelia organizácie 

III.I. Členovia Správnej rady:   

 

Mgr. art. Iveta Jurčová /predsedníčka/ 

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  
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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.  

 

Simona Hudecová, rod. Lukáčová /členka/ 

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. 

 

Mgr. art. Henrieta Rabová /členka/ 

Narodená 20. 3. 1979 v Štúrove 

Herečka Divadla Pôtoň od roku 2007. Absolventka odboru herectva na VŠMU v Bratislave (v ročníku E. 

Vášaryovej). Spolupracuje s Jókaiho divadlom v Komárne, s Divadlom Tália v Košiciach, so Štúdiom 12 

v Bratislave, účinkovala vo viacerých filmových projektoch na Slovensku i v Českej republike. V Divadle Pôtoň, 

okrem naštudovania dramatických postáv v inscenáciách, pôsobí aj ako lektorka vzdelávacích projektov pre 

deti a mládež, najmä v aktivitách súvisiacich s hereckou tvorbou.  

  

III.II.   Revízor 

 

Mgr. art. Zuzana Formánková 

Narodená 27. 2. 1985 v Nitre 

Scénografka a produkčná Divadla Pôtoň od roku 2010. Absolventka odboru scénografia a kostýmové 

výtvarníctvo na VŠMU v Bratislave. Už počas štúdia spolupracovala na absolventských a ročníkových 

inscenáciách na Akadémi umení v Banskej Bystrici v réžii Ľuboslava Majeru a Matúša Oľhu. Ako scénografka 

spolupracovala aj na inscenáciách v Štúdiu 12 v Bratislave. V Divadle Pôtoň vedie aj workshopy a tvorivé 

ateliéry zamerané na scénografiu a tvorbu kostýmu. 
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III.III. Riaditeľ 

Michal Ditte 

ňom ako dramaturg a dramatik. Má na starosti aj správu 

ail: 

 

Mgr. art. 

Narodený 14. 2. 1981 v Novej Bani 

Spoluzakladal Divadlo Pôtoň v roku 2000. Pôsobí v 

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 Ditte Jurčovou funguje v tvorivom tandeme 

a jeho dramaturgickú prácu mohli diváci vidieť aj v 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. 

Rodné číslo: 810214/8362, Trvalý pobyt: V. Naďa 114/37, Žemberovce, Telefón: 0908 359 788, E-m

ditte@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 Divadlo 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 (Psota) a obnovená bola inscenácia 

Rozum a Vášeň z roku 2007. Celkovo sa na zájazdoch odohralo 51 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 inscenácie Psota. 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 rezidenčný pobyt v Košiciach, počas ktorého 

vzniklo performance využívajúci prvky site specific.  

 

IV.I. Paperback 

Inscenácia z roku 2010. 

27 repríz v roku 2011 pre viac 7 400 divákov. 

 

IV.II. Nevesta hôľ 

Inscenácia z roku 2009. 

Reprízy 2011: 

Festival USE THE CITY 2011, Košice 

Festival Treme 2011, Ruma, Srbsko 

Tančící vesnice 2011, Kosoř, Česká republika 

 

IV.III.  Terra Granus 
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Inscenácia z roku 2008. 

Repríza 2011: festival Divadlo európskych regiónov 2011, Hradec Králové, Česká republika 

 

IV.IV.  Aj tu som doma 

Rezidenčný projekt z roku 2010. 

Repríza: festival USE THE CITY 2011, Košice  

 

IV.V. Respect! 

Divadlo Pôtoň počas svojho druhého rezidenčného pobytu v rámci sprievodných aktivít Európskeho hlavného 

mesta kultúry 2013 Košice, zrealizovalo outdoorové performance, ktorého ústrednou témou bola pozícia 

mladého človeka na sídlisku a jeho vzťah k nemu. Performance Respect! sa odohráva na zašlom detskom 

betónovom ihrisku pričom využíva gigantickú kulisu - panelový bytový dom, v ktorom sa odohráva väčšina 

scénických obrazov performance. Účinkujúcimi hercami boli tak i samotný jeho obyvatelia.  

Tvorcovia divadla zbierali materiál medzi mladými terasanmi a na základe ich výpovedí bol spracovaný celkový 

koncept záverečného performance. Premiéra sa uskutočnila 4. októbra 2011 v blízkosti nového Výmenníka na 

Brigádnickej ulici v Košiciach. 

Autori projektu: Iveta Ditte Jurčová, Michal Ditte, Zuzana Formánková  

Dramaturgia: Michal Ditte  

Scénografia: Zuzana Formánková  

Réžia: Iveta Ditte Jurčová 

Účinkujú: Henrieta Rabová, Marián Andrísek, Martin Mucha, Peter Brajerčík, Katarína Kičová, František Balog, 

tanečná skupina Outbreakers a obyvatelia paneláku na Brigádnickej ulici v Košiciach. 

 

IV.VI. Psota  

Divadlo Pôtoň uzatvára inscenáciou Psota tému chudoby a hladu, ktorou sa v rámci viacerých projektov 

zaoberal tvorivý tím divadla od roku 2010. V súvislosti s danou problematikou vznikla inscenácia žiakov 

základnej školy z Bátoviec, inscenované čítanie textov študentov stredných škôl Nitrianskeho kraja a 

zrealizovala sa séria terénnych výskumov k inscenácii Psota. Terénne výskumy boli zamerané na získavanie 

autentických materiálov z prostredia rodín žijúcich v hmotnej núdzi, častokrát bez základných životných 

potrieb, ako aj na štúdium odbornej literatúry z oblasti sociológie a etnológie. Primárna časť výskumu 

prebiehala v obci Tekovské Lužany v roku 2011. Výber lokality nebol náhodný. V roku 2001 sa v tejto obci 

realizoval výskum na obdobnú tému pracovníkmi Slovenskej akadémie vied. Tvorivý tím divadla mal tak na 
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záver svojho skúmania k dispozícii dva zdroje s odstupom desiatich rokov. Ďaľšou súčasťou výskumu boli 

rozhovory so sociálnymi pracovníkmi, so zamestnancami Úradu práce a sociálnych vecí a rodiny v Leviciach, 

ako aj s aktivistami neziskových organizácii, občianskych združení a spolkov. Výskumnícky tím získal viac než 

16 hodín nahrávok s respodentmi a informátormi. Sekundárnym zdrojom výskumu bolo pátranie po 

medializovaných príbehoch, ktorých príčinu možno nájsť v zníženej životnej úrovni daného rodinného 

spoločenstva alebo morálnym úpadkom jednotlivcov a skupín. 

Napriek tomu, že inscenácia Psota vychádza so slovenských reálii, autentických príbehov a dokumentov 

z nedávnej minulosti, nevypovedá len o súčasnosti - nepodáva správu o biede na Slovensku, naopak, na 

pozadí príbehu obyčajnej slovenskej rodiny sa snaží o fiktívne zachytenie budúcnosti. 

 

Dramaturgia: Róbert Mankovecký, Scénografia: Zuzana Formánková, Projekcie: Erik Bartoš, Peter 

Višňovský, Réžia: Iveta Ditte Jurčová 

Osoby a obsadenie: 

Dievča: Henrieta Rabová, Chlapec: Marián Andrísek, Matka: Andrea Sabová, Otec: Marián Viskup, 

Mäsiarka: Daniela Gudabová, Adam: Radko Ligač 

 

IV.VII. Rozum a Vášeň (umenie 20. storočia v kabelke)  

Obnovená premiéra inscenácie z roku 2007 v maďarskom jazyku. 

10 repríz v roku 2011 pre viac než 1.200 divákov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
 



 

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 2011 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 2011 sa v centre uskutočnilo niekoľko desiatok produkcií pre verejnosť, šesť rezidenčných pobytov 

slovenských ale aj zahraničných umelcov, dva umelecko-vzdelávacie projekty pre mladých ľudí a komunitný 

projekt Štúdia zážitku.  
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VI. Hospodárenie neziskovej organizácie 

ivadlo Pôtoň aj v roku 2011 pokračovalo v trende zvyšovania ročného obratu. V roku 2008 bol celkový obrat 

rehľad získaných grantov a dotácií na jednotlivé projekty Divadla Pôtoň v roku 2011: 

Projekt  Zdroj podpory 
Výška 

 
D

organizácie 64 442 EUR, v roku 2009 to bolo 72 521 EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 12,5%, obrat 

roku 2010 vo výške 113 262 EUR znamenal medziročný nárast o enormných 56,2% a v roku 2011 je zase 

vyšší o 2,9%, keďže obrat dosiahol sumu 116 620 EUR. Zásluhu na tom mal úspešný predaj vlastných 

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

aktivít organizácie.  

 

P

 

dotácie 
Umelecká tvorba Divadla Pô ácia toň a jej prezent

Psota  12000 MK SR 
Reprízy inscenácií v zahraničí  MK SR  5000 
Respect!  MK SR  8000 
Refresh! Mladé divadlo v Bátovciach  MK SR  500 
Rozum a Vášeň  Úrad vlády SR  5000 

Centrum um vity enia a kreati
Centrum umenia a kreativity  20000 MK SR 
Tenká čiara  MV SR  8500 
Rekonštrukcia   1MF SR  0000 
E.A.T.  MK SR  3500 
E.A.T.  Nadácia SPP  5000 
        
bez určenia   z dane z príjmu  219 2%
SPOLU     77 719 

 

čtovná závierka Divadla Pôtoň za rok 2011: 
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PRÍJMY 2011 2010 2009 2008 

Z vkladu zriaďovateľa alebo zakladateľa      4 192 €
Z majetku 0 € 1 €    
Z darov a príspevkov 0 € 100 €    
Z členských príspevkov 0 € 0 €    
Z podielu zaplatenej dane z príjmov 219 € 1 151 € 3 121 € 358 €
Z verejných zbierok      
Z hazardných hier      
Z dedičstva      
Z organizovania podujatí 22 152 € 15 587 € 10 273 € 6 411 €
Z dotácií 83 129 € 88 231 € 49 528 € 39 399 €
Z likvidačného zostatku inej účtovnej jednotky      
Z predaja majetku      
Z poskytovania služieb 4 175 € 8 142 € 9 599 € 13 783 €
Fond prevádzky, údržby a opráv      

Ostatné 6 945 € 50 €   299 €

Príjmy celkom 116 620 € 113 262 € 72 521 € 64 442 €

  

VÝDAVKY 2011 2010 2009 2008 

Zásoby 2 225 € 0 €   4 750 €
Služby 28 510 € 27 843 €   4 216 €
Mzdy 3 310 € 3 008 € 24 569 € 45 694 €
Autorské honoráre a ďalšie odmeny 45 783 € 49 904 €   0 €
Platby do poistných fondov 33 € 32 €   0 €
Prevádzková réžia 8 846 € 8 788 € 25 217 € 0 €
Sociálny fond 0 € 0 €   0 €

Ostatné 32 629 € 26 090 € 23 987 € 0 €

Výdavky celkom 121 336 € 115 665 € 73 773 € 54 660 €

Rozdiel príjmov a výdavkov spolu -4 716 € -2 403 € -1 252 € 9 782 €

 


	I. Príhovor
	III. Vrcholní predstavitelia organizácie
	Mgr. art. Iveta Jurčová /predsedníčka/
	Simona Hudecová, rod. Lukáčová /členka/
	Mgr. art. Henrieta Rabová /členka/
	III.II.   Revízor
	Mgr. art. Zuzana Formánková
	III.III. Riaditeľ
	Mgr. art. Michal Ditte

	IV. Umelecká tvorba Divadla Pôtoň a jej prezentácia
	VI. Hospodárenie neziskovej organizácie

