








Názov organizácie: Tanečné divadlo Ifjú Szivek Príloha č. 1
(štátna príspevková organizácia) REKAPITULÁCIA ČINNOSTÍ UVEDENÝCH V KONTRAKTE NA ROK 2020

Názov činnosti    
VÝDAVKY FINANČNÉ KRYTIE (v eurách) : % podiel ŠR 

SPOLU Prostriedky zo 
ŠR

Z tržieb                         
a výnosov

Z iných                 
zdrojov SPOLU BV z celku

(v eurách) (stĺpec 2)
a b 1 2 3 4 5 6

Šp
ec

ifi
ko

va
ť

1. Tvorivá, umelecká a prezentačná činnosť 
Tanečného divadla Ifjú Szivek, z toho: 919 246,00 € 822 746,00 € 96 500,00 € 919 246,00 € 100,00

SPOLU 919 246,00 € 822 746,00 € 96 500,00 € 919 246,00 € 100,00

Dátum: 04.12.2019 Dátum: 04.12.2019
Vypracoval (meno, priezvisko): Jaroslava Čulenová Schválil (meno, priezvisko): Ing. arch. Ladislav Varsányi
Číslo telefónu: 02/2047 4101 Číslo telefónu: 02/2047 4102



Názov organizácie: Tanečné divadlo Ifjú Szivek Príloha č. 2
(štátna príspevková organizácia)

SUMÁRNA TABUĽKA
(súhrn všetkých kontrahovaných činností v súlade s Prílohou č. 1)

(v eurách)

Výdavky na činnosť v členení podľa 
ekonomickej klasifikácie

Finančné krytie

Výdavky 
celkom

Z prostriedkov 
ŠR

Z tržieb a 
výnosov Z iných zdrojov

a 1 2 3 4
610 – Mzdy, platy, služobné 464 457,00 464 457,00
          príjmy a OOV
620 – Poistné a príspevok 162 329,00 162 329,00
           do poisťovní
630 – Tovary a služby 292 460,00 195 960,00 96 500,00
640 – Bežné transfery
Spolu 600 - Bežné výdavky 919 246,00 822 746,00 96 500,00

Dátum: 04.12.2019 Dátum: 04.12.2019
Vypracoval: Jaroslava Čulenová Schválil: Ing. arch. Ladislav Varsányi
Číslo telefónu: 02/2047 4101 Číslo telefónu: 02/2047 4102



Názov organizácie: Tanečné divadlo Ifjú Szivek Príloha č. 3
(štátna príspevková organizácia)

Názov činnosti podľa kontraktu na rok 2020 - článku II. Predmet kontraktu
Tvorivá, umelecká a prezentačná činnosť Tanečného divadla Ifjú Szivek

(v eurách)

Výdavky na činnosť v členení podľa 
ekonomickej klasifikácie

Finančné krytie

Výdavky 
celkom

Z prostriedkov 
ŠR Z tržieb a výnosov Z iných zdrojov

a 1 2 3 4
610 – Mzdy, platy, služobné 464 457,00 464 457,00
          príjmy a OOV
620 – Poistné a príspevok 162 329,00 162 329,00
         do poisťovní
630 – Tovary a služby 292 460,00 195 960,00 96 500,00
640 – Bežné transfery
Spolu 600 - Bežné výdavky 919 246,00 822 746,00 96 500,00

Dátum:04.12.2019 Dátum: 04.12.2019
Vypracoval: Jaroslava Čulenová Schválil: Ing. arch. Ladislav Varsányi
Číslo telefónu: 02/2047 4101 Číslo telefónu: 02/2047 4102

Poznámka:
Nedeliteľnou súčasťou každého financovaného projektu a v rámci neho činnosti/aktivity (Príloha č.3 ) je jeho 
podrobná charakteristika



Názov organizácie: Tanečné divadlo Ifjú Szivek   
Príspevková organizácia  
 

Charakteristika činností na rok 2020 
 
Hlavnou činnosťou Tanečného divadla Ifjú Szivek bude v súlade s kontraktom aj v roku 2020 tvorivá,                
umelecká, prezentačná činnosť – scénická interpretácia ľudových tancov, piesní, hudby, ako i vokálnych a              
inštrumentálnych diel klasického dedičstva európskej hudobnej a tanečnej kultúry. Celoročnú činnosť           
organizácie prispôsobíme k rekonštrukcii nášho sídla na Mostovej 8 v Bratislave, ktorá sa podľa plánov               
začne 01.02.2020 a končí 30.11.2020. Rok 2020 je aj jubilejným rokom pre naše divadlo. 

- V rámci svojej scénickej činnosti uskutoční tanečné divadlo celkovo 50 predstavení, z toho             
minimálne 10 pre detského diváka, a taktiež sa zúčastní najmenej 1 celoštátneho festivalu na              
Slovensku.  

- Na programe TDISZ pretrváva celovečerné predstavenie s názvom 77 verbunkov a           
výchovno-vzdelávacie predstavenie pre deti a mládež predstavujúce Dejiny tanca a hudby. 

- Okrem reprízovaných titulov predstaví TDISZ nové folklórne predstavenie pod pracovným          
názvom “Autentika”, spracujúce tanečné tradície oblastí južného Slovenska, na báze nových           
výsledkov výskumnej činnosti v teréne. 

- TDISZ pokračuje v zbierke archívnych materiálov. Pri realizácií týchto výskumov spolupracuje s            
rôznymi subjektmi na Slovensku a v zahraničí so zameraním na získanie nového            
dokumentačného materiálu. 

- Tanečné divadlo pokračuje v činnosti, vďaka ktorému sa v uplynulých rokoch úspešne presadil v              
oblasti medzinárodného divadelného umenia. Naďalej úzko spolupracuje s produkčnými         
subjektmi s cieľom zviditeľniť tanečné umenie zo Slovenska na prvotriednych festivaloch vo            
svete, čo je významnou úlohou aj z hľadiska kultúrnej diplomacie Slovenska. V roku 2020 sa               
TDISZ opäť uchádza o účasť na Festivale Off d'Avignon s tanečno-divadelnou inscenáciou            
Allegro Molto Barbaro. 

- TDISZ uskutoční minimálne 10 výchovno-vzdelávacích programov a aktivít. Pokračuje v          
pravidelnej práci s vekovou kategóriu stredoškolákov a vysokoškolákov v sídle organizácie v            
Bratislave a v spolupráci s inými subjektmi uskutoční aj workshopy so zameraním na deti a               
širokú verejnosť. 

- TDISZ úzko spolupracuje s folklórnym hnutím Maďarov na Slovensku a je spoluorganizátorom            
viacerých celoštátnych podujatí aj v roku 2020. 

- TDISZ v roku 2020 oslávi 20. výročie fungovania profesionálneho tanečného divadla. K tejto             
príležitosti plánuje viaceré podujatia počas celého roka a vydanie knihy ktorá zhrnie umeleckú             
činnosť organizácie v uplynulých 20 rokoch. 

- Organizácia plánuje v roku 2020 rekonštrukciu budovy, ktorá na určitý čas obmedzí každodennú             
činnosť organizácie. Hore uvedené činnosti prispôsobí počas roka k rozvrhu rekonštrukčných           
prác. 

 
Ing. arch. Ladislav Varsányi 
      generálny riaditeľ 


