
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Dňa 18. 1. 2022 

      Štatistické údaje prevádzky za rok 2021 
• Od dňa: 19.12. 2020 do 28.4.2021 bol vyhlásený núdzový stav z dôvodu pandémie 

– COVID 19. Organizované predstavenia a predstavenia pre verejnosť boli podľa 

vládneho nariadenia zakázané.  Povolené boli pre divadlá len skúšky, ktoré sme 

začali od  28. 1. 2021 s predstavením /Mauglí/ pri dodržiavaní všetkých, 

hygienických a bezpečnostných opatrení  

.............................................................. 

Od dňa: 21.3.2021 sú vysielané online záznamy inscenácií z BBD. 

.................................................................... 

Od dňa 15.5.2021 divadlo znovu hrá predstavenia pre verejnosť, podľa kultúrneho semaforu 

s obsadením 50% kapacity hľadiska. 

........................................................................................ 

Od dňa 24. 5. 2021 sú povolené organizované predstavenia v hľadisku pre ZŠ, podľa aktuálne platného 

stupňa kultúrneho semaforu. 

........................................................................................ 

- Od 1. 11. 2021 naše bábkové divadlo pôsobí v budove Radošinského naivného divadla, 

z dôvodu rekonštrukcie domovského divadla na ul. Dunajská 36, BA 

............................................................................. 

- Od 25. 11. 2021 -  11. 1. 2022 podľa nariadenia vlády SR bol vyhlásený Núdzový stav 

(povolené boli iba skúšanie na javisku, zakázané bolo hranie pre verejnosť a pre ZŠ) 

 

.......................................................................................................................................................................... 

 
Počet zamestnancov divadla v roku 2020    34 

- počet odborných pracovníkov        19 
-  počet umeleckých pracovníkov     12  
- počet prevádzkových pracovníkov   3 

 

I .  Počet predstavení:   148x 

                   Z toho predstavenie na domácej scéne: 104 x  

                   Z toho predstavenie na cudzej scéne:   4 x  

       Z toho predstavenie cez online:    32 x 



 

 
 

                  
 
 
 
 
 

Z toho predstavenie v zahraničí:                 8 x  
 
Divadlo odohralo v roku 2021 iba 148 predstavení, z toho na domácej scéne na Škultétyho 104 

predstavení. Online sme zrealizovali 32 predstavení , na festivaloch na Slovensku 4 predstavenia, 

na festivaloch v zahraničí 8 predstavení. 

Okrem týchto aktiv 

 

II. Premiéry:   3x   - J. Cíger Hronský: Budkáčik a Dubkáčik, premiéra: 4.6.2021                        

                                                                                                                                  réžia:  Šimon Spišák  

- Rudyard Kipling, M. Danadová, M. Kováčová: Mauglí, 

 premiéra: 11. 6. 2021, réžia: M. Danadová, M. Kováčová 

 

-P. Dobšinský, Lukáš Tandara, P. Galdík: 

Dlhý, Okatý, Bruchatý, premiéra: 16.9.2021                        

                                                                                          réžia:  Lukáš Tandara  

 

   Všetky tri premiéry sa stretli s veľkým ohlasom a zaradili sa medzi úspešné inscenácie repertoáru 

divadla.                                                                                                                              

III. Festivaly:        

❖ Na Slovensku: 4x - Zaseknutá bundička 1x 

 „Bábkač v záhrade“ festival v Žiline 
-Záhrada nikdy nespí 2x, Neviditeľní 1x (10. – 11. 9. 2021) 
„Dotyky a spojenia“ Martin 

 

❖ V zahraničí     -   Neviditeľní 2x, /24.6.2021/ Príbehy stien 1x /25.6.2021/,  
   Rozprávky O malej tučnej víle 2x, /25.6.2021/ 

Regióny medzinárodný festival Hradec Králové /ČR/ 
- Chronoškriatkovia /20. – 21. 9.2021/ 

PIF bábkarský festival Zágreb /HR/ 
   !!!4 ceny: Za réžiu, za hudbu,cená za kolektívny herecký výkon, GRAND PRIX“ 

    
-Mauglí (10. – 12. 10. 2021) 
20.roč. medzinárodný festival pre deti v Banja Luka (SRB) 

    2 ceny: za kolektívny herecký výkon, GRAND PRIX 
 
                                                    -Deduško (15. – 17. 10.2021) 



 

 
 

 
 
 
   

Medzinárodný festival detských bábkových divadiel, Krakow (PL) 
 Naša účasť na festivaloch bola veľmi úspešná. Divadlo získalo dve ceny GRAND PRIX a ďalšie štyri 
individuálne ceny.  
 
IV. Aktivity: 

➢ 3x online diskusia pre ZŠ - Deduško (3/2021, 4/2021), Popolvár (4/2021) 

➢ 3. roč. Letodivy (viď. príloha), 7/2021, 8/2021 

➢   „Rozprávky z červenej ponožky“  akcia pre Kaufland (29.8.2021) 3X 

Nakoľko divadlo nemohlo plnohodnotne hrať, realizovali sme ďalšie aktivity, ako diskusie s divákmi po 

online predstavení herci diskutovali o videnom predstavení. V lete boli opatrenia uvoľnené divadlo 

zrealizovalo tretí ročník festivalu LETODIVY. V spolupráci s Kauflandom sme zrealizovali online 

„Rozprávky z červenej ponožky“. 

➢ NOC DIVADIEL  20.11.2021(Chronoškriatkovia + DISKUSIA, ) 

➢                                                      STREAM /INÝ, Malá tučná víla/ 

➢ Jún – september 2021 – Nahrávanie 10 audio rozprávok, z ktorých vznikol spoločný podcast 

s mediálnym partnerom Najmama z Aktuality.sk. Rozprávky sme začali zverejňovať počas 

„tichého“ decembrového obdobia, kedy sme brány divadla opäť museli uzatvoriť. 

VI. Hosťovanie:  

➢ „Palculienka“ – bábkarská katedra VŠMÚ, 2x /20.6.2021/ 

➢ „Košatý príbeh o strome“ – Divadlo Trieska, 1x /Letodivy – 8.7.2021/ 

 

 
 

VII. Počet návštevníkov za rok 2021:  9757 osôb 
Dôvod tretinového počtu divákov za rok 2021 je rozpísaný na začiatkusprávy. 

 

 

 

Ing. Ján Brtiš - riaditeľ 


