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Identifikácia organizácie
Názov: Tanečné divadlo Ifjú Szivek
Sídlo: 811 02 Bratislava, Mostová 8 
Zriaďovateľ : Úrad vlády SR
Typ hospodárenia: príspevková organizácia

Riaditeľ:  1. 1. 2013 – 1. 7. 2013 – Dušan Hégli,  
                1. 7. 2013  - 31. 12. 2013 – Ing.Dagmar Čerťanská
Umelecký vedúci: Dušan Hégli

Členovia vedenia
Dušan Hégli – riaditeľ a umelecký vedúci 
Ing.Dagmar Čerťanská – riaditeľka 
Margita Karabová – zástupca riaditeľa
Zsófia Varsányiová – asistentka umeleckého vedúceho 
Ing.Judita Fitosová – program manager a vedúca prevádzky
Gergő Koncz – vedúci hudobnej skupiny

Výročná správa je zverejnená na internetovej stránke www.ifjuszivek.sk
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Hlavné činnosti organizácie
 TD ISz vykonáva úlohy v súlade s kapitolou „Predmet činnosti“ uvedené v 
zriaďovacej listine. Ako profesionálny tanečný súbor súčasne pôsobí v umeleckej, 
vzdelávacej, organizačnej a dokumentačnej oblasti tradičnej kultúry.

• Umelecká činnosť: tanečné umenie zakladajúce sa na tradičnej tanečnej kultúre 

• Pedagogická činnosť:

- vysokoškolská vzdelávacia činnosť: podporujúca vzdelávanie  p ro fe s ioná lnych 
tanečníkov a vplyv na úroveň amatérskeho hnutia

- stredoškolská vzdelávacia činnosť: podporujúca stredoškolákov v oblasti                
tradičnej kultúry a zabezpečenie dorastu

• Dokumentačná a metodická činnosť: dokumentácia a katalogizácia archívnych 
dokumentov, príprava odbornej literatúry

• Organizačná činnosť: usporiadanie niekoľkých celoslovenských podujatí v oblasti 
menšinovej kultúry 

Charakteristika organizácie
 Z rozhodnutia Úradu vlády Slovenskej republiky zo dňa 29.10.2010 č. ÚV 
SR 1256/2010/PPVL bola vydaná zriaďovacia listina Tanečného divadla Ifjú 
Szivek /ďalej len “TD ISz”/, ktorá nadobudla účinnosť 1.11.2010.

 TD ISz je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorá svoju činnosť 
zabezpečuje príspevkom zo štátneho rozpočtu a vlastnými príjmami. Finančnými 
vzťahmi je zapojená na rozpočet Úradu vlády SR, ktorý vykonáva funkciu 
zriaďovateľa, garantuje a kontroluje jej činnosť. TD ISz hospodári samostatne 
podľa schváleného rozpočtu.
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Poslanie a strednodobý výhľad organizácie

Poslanie organizácie

Dôležitosť zachovania a šírenia ľudového umenia zdôraznila Generálna konferencia 
UNESCO na svojom 24. a 25. plenárnom zasadnutí v novembri 1989. Výsledkom je 
rezolúcia, v ktorej sa UNESCO formou odporúčaní obracia na všetky členské štáty  
a ich vlády s výzvou k ich záchrane a šíreniu tradičnej a ľudovej kultúry. V roku 
2000 prijala Národná rada Slovenskej republiky Deklaráciu o ochrane kultúrneho 
dedičstva a v tom istom roku vláda Slovenskej republiky schválila pristúpenie k 
Odporúčaniu UNESCO prijatím opatrení na jeho realizáciu.
Tradícia ako kategória kultúrnych hodnôt koncentrovaných v ľudskom vedomí, 
ktoré sa preberajú z generácie na generáciu, sa zreteľne prejavuje v ľudovej kultúre. 
Súčasne predstavuje základný predpoklad kultúrneho vývoja a jeho kontinuity. 
Tradičné ľudové umenie je teda jedným z najdôležitejších prejavov kultúrnej 
identity každého národa.

Poslaním TD ISz je naštudovať a profesionálne interpretovať ľudové tance, hudbu, 
piesne, vokálne a inštrumentálne diela klasického dedičstva európskej a svetovej 
kultúry na Slovensku i v zahraničí, ktoré nadväzujú v prvom rade na tradície 
ľudového umenia občanov maďarskej národnosti žijúcich na území Slovenskej 
republiky, ale i národov a národností strednej Európy. Rozloha Slovenskej republiky 
síce nie je veľká, ale Slovensko je o to bohatšie na regióny, z ktorých sa každý 
vyznačuje svojou jedinečnosťou na poli ľudového umenia. Tieto regióny sú zdrojom 
inšpirácie pri zostavení jednotlivých programov.

V rámci svojho poslania a predmetu činnosti plní tieto úlohy:

           -  pestovanie živých i oživených ľudových tradícií Maďarov žijúcich v SR, 
národov a národností Karpatskej kotliny, ich integrovanie do súčasných kultúr 
v rámci zachovania kontinuity 

           - na báze týchto tradícií vykonáva tanečno-divadelnú prax, scénické 
spracovanie folklórnej tradície, v prvom rade s využitím vlastných kapacít 

           -  poskytuje možnosť prezentácie všetkým významným ľudovoumeleckým aj 
inožánrovým telesám na vlastnej scéne 

           -  odborná pomoc v tvorivej aj umeleckej rovine pre potreby profesionálnej i 
amatérskej scény, podpora osvetovej činnosti 

           - udržiavanie vzťahov a spolupráca medzi folklórnym hnutím a tretím 
sektorom, jeho zastupovanie, reprezentácia pred rozhodovacími orgánmi na 
úrovni miestnej, regionálnej a štátnej 
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           - výuka ľudových umení na rôznych úrovniach škôl, jej mimoškolské             
a vysokoškolské resp. doškoľovacie formy a ich koordinácia na celoštátnej 
úrovni, účasť na vypracovaní súvisiacich požiadaviek, učebných plánov, 
učebníc, publikácií 

           - preskúmanie, klasifikovanie, spracovanie a sprístupnenie existujúceho 
ľudovoumeleckého, hudobného a tanečného dedičstva Karpatskej kotliny 

           -  vytváranie a udržiavanie záujmu o ľudové tradície Karpatskej kotliny doma 
i v zahraničí, popularizovanie ich duchovných hodnôt, podiela sa na 
organizovaní regionálnych, štátnych a medzinárodných podujatí 

           - umeleckým a vzdelávacím pôsobením kladne ovplyvňuje spolužitie národov   
a národností v Slovenskej republike a v zahraničí

Strednodobý výhľad organizácie 

Dramaturgický plán TD ISz pokračuje z dlhodobej umeleckej koncepcie prijatej v 
roku 2000. Prvoradým cieľom organizácie je realizovať vystúpenia v rôznych 
regiónoch Slovenska, zviditeľniť rôznorodosť a pestrosť národností na Slovensku    
a v zahraničí. V predchádzajúcich rokoch súbor absolvoval rad vystúpení v rôznych 
štátoch Európy, ale aj v USA, Kanade a Austrálii. Zúčastnil sa na niekoľkých 
významných festivaloch v Maďarskej republike, ktorých odbornými garantmi boli 
medzinárodne uznávané odborné spolky a inštitúty, ktoré sa organizovali pod 
záštitou medzinárodných folklórnych organizácií ako napr. IOV a CIOFF. Na tieto 
prestížne festivaly bolo TD ISz pozvané na základe odporúčania odborníkov 
spomínaných organizácií a dobrého mena, získané za posledných 14 rokov. 
TD ISz je jediné maďarské folklórne teleso na Slovensku s profesionálnou 
základňou a celoštátnou pôsobnosťou. Je vzorom pre ostatné folklórne skupiny 
pôsobiace hlavne na južnom Slovensku, ktorým poskytuje na základe požiadaviek 
odbornú pomoc. 
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Scénické pôsobenie nášho divadla možno rozdeliť na tri hlavné kategórie: 

I. Vlastné predstavenia TD ISz

II. Predstavenia Tanečného súboru Pozsony 

III. Hosťovanie iných umeleckých telies v divadelnej sále 

           I. Vlastné predstavenia tančného divadla

 Pozvánky na domáce a zahraničné odborné festivaly potvrdili, že organizácia 
má  nezastupiteľné miesto v kultúrnom dianí na Slovensku v oblasti folklóru a v 
národnostnej kultúre Slovenskej republiky. Poslaním TD ISz je nielen naštudovať, 
ale i profesionálne interpretovať ľudové tance, ľudovú hudbu, ľudové piesne           
a dedičstvo európskej a svetovej kultúry na Slovensku i v zahraničí, ktoré nadväzujú 
na tradície ľudového umenia občanov maďarskej národnosti žijúcich na území 
Slovenskej republiky, ale i iných národov a národností Karpatskej kotliny a strednej 
Európy.

Repertoár roku 2013 tvorilo 6 programov:

        1. Maďarské zo Slovenska / Szlovákiai és magyar 

       2. Tanec na strunové nástroje, bicie a klavír / Tánc húros hangszerekre ütőkre és 
zongorára - Hommage à Béla Bartók

        3. Gala Páva / Felvidéki Páva Gála 

       4. Tance z Bratislavy / Pozsonyi táncok 

   5.    Škola maďarského tanca / Magyar tániskola

   6.    Vyvlastenie / Hontalanítás

S vymenovanými predstaveniami naše TD ISz absolvovalo v roku 2013 spolu 47 
vystúpení doma i v zahraničí.

Hodnotenie prípravy, realizácia vystúpení a iné 
aktivity
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1. Maďarské zo Slovenska

 Predstavenie s premiérou v roku 2012 je druhý rok na repertoári TD ISz. V 
roku 2013 bol predstavený sedem krát.

 Celovečerný program TD ISz hľadá odpovede na zdanlivo banálnu otázku: čo 
vlastne znamenajú výrazy „slovenský Maďar” alebo „Maďar zo Slovenska”. 
Existuje vôbec nejaký spoločný symbol, ktorý je nezávisle od záujmov pre každého 
Maďara na Slovensku známy, ku ktorému sa hlási, ktorého sa drží? O ktorom sme 
schopní hrdo povedať: to je naše? Dnes možno nie. Isté však je, že pojítko treba 
hladať v prítomnosti. To, čo nás vie spojiť bez podmienok, bude niečo z hodnôt, 
ktoré Maďari na Slovensku svojou denno dennou prácou vytvárajú, z čoho sa môže 
vykryštalizovať náš spoločný symbol.

 Program „Maďarské a zo Slovenska” vyberá z tanečnej a hudobnej kultúry 
spoločenstiev v Karpatskej kotline. Je už zvykom, že súbor sa podujal použiť 
progresívne formy pri interpretácii autentickej kultúry. V predstavení ožíva 
koncentrovaná krása veľmi bohatej a pestrej kultúry – od tancov zo Zadunajska, cez 
čardáše Považia a Pohronia, rómske tance zo Szatmár, židovskú hudbu, až po 
rozkazovačky z Podpoľania a tradičné tance Rumunov z Olténska. Zdanlivo je to 
paradox, ale tento program v celej svojej pestrosti a rôznorodosti, autenticite            
a dôveryhodnosti je v plnej miere „maďarský zo Slovenska”.
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Choreografia: Dušan Hégli, Enikő Kocsis, Dezső Fitos
Réžia: Dušan Hégli
Hudba: Gergely Koncz, Dušan Hégli
Trvanie: 55 minút



9

 Program s názvom Tanec na 
strunové nástroje, bicie a klavír je 
determinovaný folklórnymi základmi 
Bartókovej hudobnej geniality. Vidieť 
to na použití tanečného materiálu a 
rytmike, dinamike, od západnej 
kultúry odlišných harmónií tradičnej 
ľudovej hudby. Do jeho hudby sa 
včlenil ľudový tanec vo svojej celej 
hĺbke. Stal sa organickou súčasťou 
jeho hudby ako v používaní tanečných 
foriem, tak aj v prípadoch, keď sa 
tanec do hudby dostáva abstraktne. V 
Bartókovej hudbe je doslova možné 
počuť tanec. Autor programu sa snaží 
zviditeľniť tanec v hudbe. V hudbe, 
ktorá mala taký zásadný vplyv aj na 
Bartóka. Dielo a osobnosť Bartóka 
zaujíma Dušana Hégliho už roky: jeho 
opis zo súťaže dudákov z Hontu bol 
inšpiráciou jeho programu z roku 
2001 s názvom Hontianski igrici.

2. Tanec na strunové nástroje, bicie a klavír

 Tento program bol predstavený v roku 2008. V roku 2013 si obnovené 
prevedenie mohlo pozrieť publikum vo Švajčiarsku, v Ženeve. 

 Béla Bartók patrí nesporne medzi najznámejších skladateľov a muzikológov 
sveta – napriek tomu je len málo ľudí, ktorí poznajú členenie jeho životného diela   
a rozmery jeho činnosti. V jeho diele sa jedinečným spôsobom stretáva tradičná 
ľudová kultúra a skladateľská genialita. Bol schopný vytvoriť nové kompozície 
spôsobom, ktorý zachoval ducha a silu tradičnej hudby. Bartók má so Slovenskom 
nespočetné väzby – osobné, výskumné, interpretačné. Prostredníctvom matky je 
zviazaný s Bratislavou, keďže tu absolvoval konzervatórium. Na území Slovenska 
mal mnohé koncerty, precestoval obce v gemerskej, komárňanskej, nitrianskej, 
hontianskej a zemplínskej župe a na Podpoľaní, a výsledky terénnych výskumov 
publikoval vo viacerých dielach.

 V programe Listy sa už prejavuje jeho osobný postoj a skúsenosť zberateľa 
pôvodneho materiálu z terénu. Všetky hudobné prvky, scénické obrazy a kostými 
spojené s autentickým prevedením pomáhajú divákovi pochopiť základné súvislosti 
Bartókovho diela a odkazu.
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 Zábery, listy, nahrávky na fonografe, tance, zbierky, pamäti, Bartókova 
muzika a jeho poznámky, a napokon „vnútorný film“, ktorý z týchto komponentov 
vznikol u autora. To je Tanec na strunové nástroje, bicie a klavír.

       1. Tanečná suita
        2. Sikulské piesne
        3. Štyri tance z Csíku
        4. Pastiersky tanec
        5. Súťaž dudákov 1910
        6. Duet na niňaru
        7. Dvadsať slovenských 

ľudových piesní
        8. Rumunské tance
        9. Len z čistého prameňa
     10. Tanec na strunové nástroje
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 V programe odznejú časti z Bartókových diel: Štyridsaťštyri duetov na dve 
husle, Tri piesne z Csíku, Štyri slovenské piesne, Rumunské ľudové tance, Hudba na 
strunové nástroje, bicie a čelestu.

 Tradičné tance a hudba pochádzajú z oblasti Podzoboria, Gemera, 
Podpoľania, Transsylvánie, Felcsíku, Somogyu, Šiah, Južnej nížiny, z okolia rieky 
Slaná, horného toku Marošu, z Biharu a Kalotaszegu.

Réžia, choreografia: Dušan Hégli 
Hudba: Gergely Koncz, Dušan Hégli 
Trvanie: 70 min
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3. Gala Páva

	
 V roku 2012 Televízia Duna (Duna TV) vysielala v Maďarsku súťaž mladých 
talentov - tanečníkov, hudobníkov a spevákov, významných predstaviteľov 
ľudového umenia - Fölszállott a Páva. V súťaži s veľkým úspechom účinkovali aj  
mladí talentovaní umelci zo Slovenska. Vo veľkolepom galaprograme TD ISz s 
názvom Gala Páva účinkujú šiesti finalisti televíznej súťaže - Fruzsina Benkó, Júlia 
Csiba, Enikő Botló, Ákos Botló, Máté Hégli, Zsombor Juhász spolu s tanečníkmi    
a hudobníkmi TD ISz. Celovečerný program s premiérou 18. 1. 2013 v Bratislave 
malo publikum možnosť vidieť v tomto roku na ôsmych predstaveniach.
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4. Tance z Bratislavy

	
 V roku 2012 vydalo TD ISz platňu s názvom Tance z Bratislavy.

	
 TD ISz v Bratislave je 
významnou tvorivou dielňou 
maďarského tanečného hnutia a 
maďarskej kultúry na Slovensku vôbec. 
Repertoár súboru pozostáva z 
hudobných a tanečných tradícií národov 
a národností, žijúcich pod Karpatmi. 
Jedinečnosť predstavení tkvie v 
dôveryhodnej interpretácii autentickej 
ľudovej tanečnej kultúry s použitím 
progresívnych divadelných techník. V 
stovke choreografií štrnástich 
celovečerných programoch uplynulých 
vyše desiatich rokov v spracovaní 
Dušana Hégliho dostala významnú 
úlohu hudba.

	
 Členovia orchestra sú významnými predstaviteľmi žánru. Okrem TD ISz 
vystupujú v mnohých hudobných formáciách, sú určujúcimi hudobníkmi v oblasti 
ľudovej hudby i world music. Tance z Bratislavy   je výberom z bezmála 
dvadsaťhodinového repertoáru, je to muzika pamätných a najznámejších 
choreografií súboru. Každá zo skladieb nesie názov niektorého úspešného 
programu TD ISz.
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 Predstavenie s identickým názvom malo premiéru ešte v roku 2012. Má 
viacero foriem - hudobný koncert, hudobný koncert so sólistickými tanečnými 
úryvkami a celovečerné tanečné predstavenie. V roku 2013 sa TD ISz predstavilo s 
týmto programom desať krát.

Réžia, choreografia: 
Dušan Hégli

Hudba: 
Dušan Hégli a 
hudobníci TD ISz

Trvanie: 60 min
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5. Škola Maďarského tanca

 Tento program bol predstavený v roku 2004 a bol počas nasledujúcich troch 
rokoch predstavený vyše 150 krát. Od roku 2012 je predstavenie opäť na repertoári 
TD ISz.

 Program odporúčame dospelým pod dozorom maloletých!

 TD ISz považuje za dôležité mať vždy v repertoári program vytvorený pre 
detského, mladého diváka. Škola maďarského tanca je najúspešnejsím matiné-
programom umeleckého kolektívu, ktorý sa za desať rokov predstavil vyše dvesto 
krát doma i v zahraničí.
Predstavenie je situované v školskom prostredí, kde sa počas nezvyčajnej hodiny 
tanca detskí diváci môžu oboznámiť s tancami národov Karpatskej kotliny podľa 
geografického členenia. Pričom predstavenie je okorenené humorom a skvelou 
zábavou, deti odchádzajú z predstavenia s množstvom nových vedomostí o typoch 
tanečných dialektov, muzike a krojoch. Na scéne ožíva svet, kde sa malý divák v 
prostredí známom pre dieťa 21. storočia stretáva s tradičnými tancami a hudbou v 
spojení so známymi situáciami. Na koniec predstavenia istotne zanikajú také 
predsudky, podľa ktorých je ľudový tanec a hudba starina, nezáživná a nudná 
kultúra, patriaca do minulosti. Prostredníctvom Školy maďarského tanca sa deti i 
dospelí stávajú bohatšími o krásny divadelný zážitok.
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 Zásluhou tohto predstavenia sa deti v roku 2013 mohli zúčastniť tejto 
neštandardnej hudobno-tanečnej vyučovacej hodiny na piatich predstaveniach.

Réžia, choreografia: Dušan Hégli
Hudba: hudobníci TD ISz
Trvanie: 50 min
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6. Vyvlastenie

	
 Najnovšie predstavenie 
tanečného divadla malo premiéru 
12. 4. 2013 v Bratislave v TD ISz. 
Program bol pripravený vyslovene 
na scénu divadelnej sály na 
Mostovej ulici č. 8. V roku 2013 
bol predstavený pätnásť krát.

	
 Historické udalosti uplynulého storočia mnohokrát preukázali nefunkčnosť 
krátkodobo zdanlivo úspešných riešení formou segregácie. Napriek tomu sa po 
druhej svetovej vojne ukázala snaha riešiť stávajúci problém s menšinami výmenou 
obyvateľstva, deportáciami a násilným presídlovaním.
Predstavenie spracúvava tradičnú tanečnú a hudobnú kultúru Maďarov, dodnes 
žijúcich na území Slovenska. O živelných javoch hovorí na úrovni emócií                
a asociácií.
Všetci sme produktom súhry rôznych kultúr, ideológií a príbehov. Napriek tomu v 
mnohých z nás žije nevysvetliteľná túžba vyhraniť sa oproti všetkému, čo je "iné". 
Výsledkom trvalej izolácie je však vylúčenie, nech už je reč o ktorejkoľvek oblasti 
života. Otázkou zostáva už len to, či vylučujeme alebo sami sme vylúčení.

	
 Slovenský divák azda 
prepáči TD ISz používanie 
novotvaru. Vyvlastnenie je 
právnický pojem, a s obsahom 
nášho programu nemá nič 
spoločné. Ale skúste si vytvoriť 
slovo na udalosť, počas ktorej 
niekoho zbavíte vlasti –      a ešte 
ho zbavíte veľkej časti majetku. 
To slovo prichádza samé od seba...
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Choreografia, réžia: 
Dušan Hégli

Hudba: 
Dušan Hégli a 
hudobníci TD ISz

Trvanie: 50 min



Č. Dátum Čas Miesto Predstavenie

1
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

18.01. 19:00 Bratislava Galaprogram - Páva Gála s TD Ifjú Szivek

09.02. 19:00 Bratislava Galaprogram - ÚV SR-Maďarské zo Slovenska

14.03. 9:30 Šahy Škola maďarského tanca

14.03. 11:00 Šahy Škola maďarského tanca

14.03. 18:00 Šahy Maďarské zo Slovenska

15.03. 12:00 Štúrovo Maďarské zo Slovenska

15.03. 19:00 Štúrovo Maďarské zo Slovenska

30.03. 16:10 Budapešť Galaprogram

30.03. 19:00 Budapešť Galaprogram

12.04. 17:30 Bratislava Na pamiatku vysídlených obyvateľov

19.04. 19:00 Komárno Galaprogram - Páva Gála s TD Ifjú Szivek

19.04. 21:30 Komárno Krst platne - Tance z Bratislavy

23.04. 19:00 Bratislava Vyvlastenie

24.04. 19:00 Bratislava Vyvlastenie

29.04. 19:00 Bratislava Vyvlastenie

30.04. 18:00 Hurbanovo Maďarské zo Slovenska

04.05. 18:45 Veľký Meder Galaprogram - Páva Gála s TD Ifjú Szivek

06.05. 19:00 Bratislava Tanečný dom s výukou tanca

14.05. 19:00 Bratislava Vyvlastenie

22.05. 19:00 Bratislava Vyvlastenie

27.05. 14:00 Bratislava Vyvlastenie

27.05. 19:00 Bratislava Vyvlastenie

01.06. 17:00 Šamorín Tance z Bratislavy

03.06. 19:00 Bratislava Vyvlastenie

04.06. 19:00 Bratislava Vyvlastenie

08.06. 9:45 Bratislava Galaprogram - ÚV SR - Maďarské zo 
Slovenska

07.07. 17:00 Gombasek Tance z Bratislavy

02.08. 19:30 Žihárec Galaprogram - Páva Gála s TD Ifjú Szivek

10.08. 17:00 Vydrany Tance z Bratislavy

06.09. 19:00 Bratislava Vyvlastenie
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Č. Dátum Čas Miesto Predstavenie

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

07.09. 16:00 Kráľová nad Váhom Škola maďarského tanca

20.09. 19:00 Košice Tance z Bratislavy

21.09. 18:30 Košúty Škola maďarského tanca

27.09. 16:00 Vlky Maďarské zo Slovenska

28.09. 14:00 Štúrovo Galaprogram - Páva Gála s TD Ifjú Szivek

05.10. 18:00 Fiľakovo Galaprogram - Páva Gála s TD Ifjú Szivek

09.10. 19:00 Bratislava Vyvlastenie

19.10. 20:00 Ženeva Tanec na strunové nástroje, bicie a klavír

20.10. 14:00 Ženeva Tanec na strunové nástroje, bicie a klavír

25.10. 19:00 Budapešť Tance z Bratislavy

30.10. 19:00 Bratislava Vyvlastenie

09.11. 19:00 Bratislava Vyvlastenie

12.11. 19:00 Bratislava-Divadlo POH Galaprogram - Páva Gála s TD Ifjú Szivek

15.11. 20:00 Komárno Koncert - Tance z Bratislavy

16.11. 17:00 Želiezovce Galaprogram - Páva Gála s TD Ifjú Szivek

03.12. 19:00 Bratislava Vyvlastenie

06.12. 19:00 Komárno Tance z Bratislavy
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II. Predstavenia Tanečného súboru Pozsony

 Tanečný súbor Pozsony je mládežníckou skupinou Tanečného divadla Ifjú 
Szivek, ktorej členmi sú študenti etnografickej triedy Gymnázia a základnej školy s 
vyučovacím jazykom maďarským v Bratislave a talentovaní mladí tanečníci z 
okolia Bratislavy. Súbor funguje pod vedením Klaudie Hajasovej a Gábora Gálika, 
tanečníkov TD ISz.

 V roku 2013 vystupovali 
so svojim prvým celovečerným 
programom (premiéra v roku 
2012) Po celú dobu s nami / 
Mindvégig mellet tünk. V 
programe spracovávajú tradičnú 
t anečnú ku l tú ru ná rodov            
a n á r o d n o s t í ž i j ú c i c h v 
K a r p a t s k e j k o t l i n e . 
Prostredníctom týchto tancov 
spracováva predstavenie jeden z 
najzákladnejších motívov života 
každého z nás – bez výnimky 
máme pri sebe, v našom srdci 
niekoho, kto bude po celý náš 
život s nami, bez ohľadu na to, 
čo sa s nami stane.



Č. Dátum Čas Miesto Predstavenie

1

2

3

07.07. 17:00 Gombasek Galaprogram - Pozsony Táncegyüttes

20.09. 15:30 Košice Galaprogram - Pozsony Táncegyüttes

23.11. 20:00 Veľký Kýr Galaprogram - Pozsony Táncegyüttes
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Réžia, choreografia:
Klaudia Hajas, Gábor Gálik 

Trvanie: 60 minút



Č. Dátum Čas Miesto Predstavenie

1

2

3

4

5

6

7

28.05. 19:00 TD ISz sála Duna Táncműhely: Ostrovy ticha

29.05. 19:00 TD ISz sála Koncert: Ritka Magyar Folkband

07.09. 10:00 TD ISz sála Konferencia MTSZ

11.09. 11:00 TD ISz sála Divadlo Thália: Művészet

11.09. 19:00 TD ISz sála Divadlo Thália: Művészet

29.11. 09:00 TD ISz sála Súťaž v recitovaní Tibora Kulcsára

17.12. 19:00 TD ISz sála Rák Viktória: Szerelmeim
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III. Hosťovanie iných umeleckých telies v divadelnej sále

 Divadeľná sála TD ISz na Mostovej ulici č. 8. v Bratislave bola v roku 2013 
scénou viacerých kultúrnych podujatí. V TD ISz hosťovali divadlá, tanečné súbory, 
hudobné kapely, aj samostatní umelci. 



 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
  	

   MESIAC      WORKSHOP  CHOREOGRAFIA   PREDSTAVENIE

Január 

Február 

Marec 

Apríl 

Máj 

Jún

Júl

August 

September 

Október 

November 

December 

          SUM

34 0 6

41 0 3

31 4 2

34 0 2

43 4 10

28 0 4

5 0 2

14 2 5

43 0 3

44 2 5

38 0 15

22 4 7

377 16 64

	

	


24

Pedagogická činnosť umeleckých pracovníkov mimo 
tanečného divadla za rok 2013:



Správa o hospodárení organizácie

Rozpočet a rozpočtové opatrenia organizácie

Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2013 bol 
zriaďovateľom schválený  bežný transfer  (640)  vo výške 490 000,00 €.

Záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu na rok 2013 v priebehu roka nebol 
upravený.

                                                                                                                       v €
Ukazoveteľ 
programu

Rozpis rozpočtu Upravený 
rozpočet

Skutočnosť k              
31. 12. 2013

06P08 490 000,00 - 490 000,00

Hodnotenie dosiahnutých  výnosov

                                                                                                                               v €

Ukazovateľ
Schválený 

rozpočet 2013
Upravený 

rozpočet 2013
Skutočnosť k 

31.12.2013

1 2 3

Výnosy spolu (6...) z toho: 606 000,00 620 000,00 642 826,00

- prevádzková dotácia (681) 490 000,00 490 000,00 490 000,00

Tržby za predaj (602 + 648) 115 000,00 119 000,00 119 417,00

z toho:                                   - 
tržby z prenájmu

 75 000,00  86 000,00  85 828,00

- iné ostatné výnosy   1 000,00 11 000,00 33 409,00
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Hodnotenie dosiahnutých nákladov                                                                                                                                     

                                                                                                                               v €

Ukazovateľ
Schválený 
rozpočet             

2013

Upravený 
rozpočet 2013

Skutočnosť               
k 31.12.2013

1 2 3

Spotrebované nákupy (50) 40 000,00 41 000,00 40 956,54

Služby (51) 140 000,00 156 927,00 153 875,89

z toho:
Reprezentačné (513)

300,00 110,00 107,77

Osobné náklady (52) 426 000,00 388 000,00 387 073,92

z toho:
Mzdové náklady (521) v tom 
OON

310 000,00 277 900,00 277 855,13

Dane a poplatky (53) 7 000,00 6 250,00 6 223,88

Ostatné náklady (54) 2 000,00 2 530,00 2 520,92

Odpisy, rezervy (55) 25 700,00 25 631,31

z toho:
Odpisy  (551)

17 500,00 17 250,10

Finančné náklady (56) 100.00 494.00 474.11

Daň z príjmov (59) 6.00 5.26

Náklady spolu          615 100,00        620 907,00             616 761,83
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Rozbor nákladov a výnosov

50 Spotrebované nákupy        40 956,54 €
Rozpočet na spotrebované nákupy bol v priebehu roka čerpaný na nasledovné 
položky v rámci bežných potrieb  na umeleckú a prevádzkovú  činnosť organizácie :
  
501 Spotreba materiálu 16 112,48 €
z toho:  

•  kroje a  krojové doplnky 
•  nábytok (stôl, stoličky)
•  svetelná   technika – reflektory, stojany pevné a prenosné
•  kancelárske a čistiace potreby, tonery
•  spotrebný materiál na prevádzku budovy (zámky, žiarovky, farby, maliarske 

potreby na opravy, tesnenia, atď.) 
•  záves do divadelnej sály
•  pásky na upevnenie baletizolu  
•  rekvizity – doplnky k programom
•  pohonné hmoty
•  počítač 

Spotreba materiálu súvisí s hlavnou činnosťou organizácie.

502 Spotreba energie 24 709,12 €
           - elektrická energia, plyn, vodné stočné        

504 Predaný tovar ( CD) 134,94 €

51  Služby                                                                                153 875,89 €

Uvedená účtovná skupina v sebe zahŕňa služby v nasledujúcej štruktúre:

511 Opravy a udržiavanie 8 290,99 €
V čerpaní rozpočtu v oblasti služieb sú zahrnuté okrem pravidelných prevádzkových  
služieb aj mimoriadne služby -  opravy  (popadanie  časti  krytiny  po nepriaznivom 
počasí a zároveň zatečením na I.,II. poschodí, prasknuté kanalizačné potrubie pod 
budovou, atď.)                
1. oprava a údržba budovy a technického zariadenia     

• hydroizolačné práce strechy- havarijný stav
•    klampiarske práce
•    maliarske práce – divadelná sála,  chodba, kancelária riaditeľa 
•    oprava kanalizácie – havarijný stav
•    rozmnožovací stroj, PC

2. oprava motorových vozidiel 
3. oprava tanečných čižiem a topánok
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512 Cestovné              22 533,99 €                                                                                
•   cestovné tuzemské a zahraničné  

úspora oproti plánovaného rozpočtu  na položke cestovné vznikla jednak 
z prijatia úsporných opatrení (v jeden deň 2-3 predstavenia) ako 
i odvolaním týždenného umeleckého zájazdu v mesiaci november – 
december zo strany objednávateľov z nedostatku finančných 
prostriedkov.         

513     Náklady na reprezentáciu 107,77 € 
•   reprezentačné                                                                                                                       
 

518 Ostatné služby                                                                   122 943,14 €
• meranie hluku, zameranie objektu, 
• výučba  tanca hosťujúcimi  umelcami
• osvetlenie a ozvučenie tuzemských a zahraničných predstavení    
•prenájom dvoch  parkovacích miest           
•výkony  spojov a poštovné       
•poplatky za poskytnutie pripojenia na symetrickú optickú linku
•hudobné produkcie externých hudobníkov na predstaveniach  
•podpora APV –Softip
•školenie zamestnancov PO, BOZP
•propagácia, reklama a inzercia 
•čistenie krojov
•autorské odmeny a príspevky
•vedenie mzdového účtovníctva 
•pravidelné prevádzkové služby  a kontroly komína, kotlov, hasiacich 

prístrojov
•právne služby
   

52 Osobné náklady a rozbor zamestnanosti    387 074,00 € 
                   v €

Osobné náklady Rozpočet
Upravený
rozpočet

Skutočnosť
k 31. 12. 2013

1 2 3
Mzdy 300 000,00 273 115,00 273 115,00

DPČ, DVP  10 000,00     4 750,00    4 740,00

Odvody 104 000,00   96 706,00   96 706,00

Sociálne náklady  12 000,00   12 513,00   12 513,00

Spolu 426 000,00 387 084,00 387 074,00

 

Zamestnanci TD ISz sú odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z. 
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme 
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a zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Stav zamestnancov 
k 31.12.2013 vo fyzických osobách 24, prepočítaný 23,5  ( 2 tanečnice na MD)

- ekonomický a technicko - prevádzkový úsek  8 zamestnancov
- umelecký úsek                                                  18 zamestnancov
- mládežnícka tanečná skupina   (práca na základe DBPŠ a DPČ )         16

Rozpočet  osobných nákladov bol upravený z dôvodu odchodu 3 tanečníkov; prijatie 
nových tanečníkov sa plánuje na I. štvrťrok 2014.
 Dve funkčné miesta sú vykonávané rozdelením úloh na čiastočné úväzky 
vlastnými zamestnancami organizácie.
Vzhľadom na charakter niektorých činností boli tieto zabezpečované zamestnancami 
na základe dohôd o pracovnej činnosti, resp. dohôd o vykonaní práce (napr. správa 
siete, nakladač a záskok tanečníka na predstavenie pri PN zamestnanca a pomocné 
práce).

Priemerná mesačná mzda  v roku 2013 bola  968,49 €.

53 Dane a poplatky  6 223,88 € 

v tom : 
• daň z nehnuteľnosti  
• ostatné dane a poplatky 
• koncesionárske poplatky
• diaľničné poplatky
• odvoz odpadu                

          
54 Ostatné náklady                                                                         2 520,92 €

v tom :     
• poistenie budovy 

• poistenie osôb na zahraničnom umeleckom turné

• poistenie motorových vozidiel

• ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
     

55 Odpisy HIM a NIM 25 631,31 € 
v tom :
- odpisy DIHM a DINM               17 250,10 € 
Evidencia dlhodobého majetku a výpočet odpisov sú zabezpečené mesačne 
programom SOFTIP.
- zákonné rezervy – dovolenky                                      8 381,21 €   
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56 Ostatné finančné náklady                         474,11 €
v tom:

• predané cenné papiere
• bankové poplatky
• kurzová strata

 
59 Daň z príjmov  

• daň z príjmov                                                                            5,26 €

Analýza nákladov na prevádzku budovy         

• elektrická energia, plyn, vodné stočné           24 709,12 €        
• oprava  budovy                                                                   5 985,60 € 
• daň z nehnuteľnosti                                                            4 769,87 €
• poistenie budovy                                                                   836,31 €
• odvoz odpadu, koncesionárske poplatky                           2 106,34 €
• daň z nehnuteľnosti                                                            4 769,87 €
• odpis budovy                                                                    13 956,00 €

Kapitálový transfer

Kapitálové výdavky a ich čerpanie
Na rok 2013  neboli organizácii pridelené kapitálové  výdavky.

Členenie jednotlivých výnosových položiek (v €) je nasledovné :

Tržby z predaja služieb – hlavná činnosť

 Organizácia na rok 2013 plánovala tržby z hlavnej činnosti vo výške 
40 000,00 €. Skutočné dosiahnuté tržby z vystúpení sú vo výške 33 588,79 €. Tržby  
z hlavnej činnosti   oproti  rozpočtu boli splnené  na 83,9 %. Nižšie  plnenie tržby 
z hlavnej činnosti zdôvodňujeme zrušením plánovaného týždenného umeleckého 
zájazdu v mesiaci november – december  zo strany objednávateľov  z nedostatku 
finančných prostriedkov.

  V sledovanom období sa uskutočnilo spolu 50 vystúpení TD ISz 
a Mládežníckej skupiny TD ISz. z toho :

•      domácich   42                                     
•     zahraničných    5
•   domáce - mládežnícka tanečného skupina  3 

Priemerný príjem za jedno vystúpenie  v roku 2013  bol 671,77  €.

Tržby z prenájmu
Plánované tržby z prenájmu nebytových priestorov vo výške 75 000,00 € boli 

prekročené  o 10 828,45  € z titulu prehodnotenia prenajatých priestorov.  
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Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

            Na položke ostatné výnosy vykazujeme príjem vo výške  13 995,69 €, ktoré 
vznikli z vyúčtovania služieb nájomníkom za rok 2012,  predaja propagačného 
materiálu, z predaja cenných papierov, zúčtovania zákonných rezerv a  bankových 
úrokov.

                         

Vonkajšie kontroly vykonané kontrolnými orgánmi za 
hodnotené obdobie, zistené závery a prijaté opatrenia na 
odstránenie nedostatkov

 Na základe poverenia vedúceho Úradu vlády SR č. 50/2012 zo dňa 15.11.2012 
vykonali zamestnanci sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR v čase od 
21.11.2012 do 01.03.2013 následnú finančnú kontrolu overenia objektívneho stavu 
kontrolovaných skutočností a ich súlad s osobitnými predpismi, rozhodnutiami 
vydanými na základe osobitných predpisov, alebo s vnútornými aktmi riadenia so 
zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri 
hospodárení s verejnými prostriedkami organizácie, ktorej zriaďovateľom je Úrad 
vlády SR.

 Kontrolná skupina v Správe o výsledku následnej finančnej kontroly č. 
3363/2013/OKBPK poukázala na  jednotlivé nedostatky bez zistenia porušenia 
finančnej disciplíny. Pri ostatných zisteniach vykázaných v bodoch 1 - 7 nebola 
uložená povinnosť vrátiť finančné prostriedky a zaplatiť sankcie. 

V zápisnici o prerokovaní Správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 
3363/2013/OKBPK a Dodatku č.1/2013  bola uložená TD ISz úloha:

1. prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou 
kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku a písomne ich predložiť kontrolnému 
orgánu do 3.5.2013

2. predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu o splnení opatrení prijatých 
na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení 
príčin ich vzniku, o určení zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistených 
následnou finančnou kontrolou a o uplatnení opatrení voči ním podľa osobitného 
predpisu do 15.6.2013.

TD ISz  písomne zaslalo na Úrad vlády SR  dňa 3.5.2013 Správu o výsledku 
následnej finančnej kontroly č. 3363/2013/OKBPK – informácia o prijatých 
opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov a dňa 12.6.2013 Správu o výsledku 
následnej finančnej kontroly č. 3363/2013/OKBPK – informácia o  plnení opatrení 
prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou.  
 Na základe poverenia vedúceho Úradu vlády SR č. 9/2013 zo dňa 12.3.2013  
bola dňa 14.3.2013 vykonaná zamestnancami  osobného úradu Úradu vlády SR 
kontrola správnosti vedenia evidencie dochádzky, schvaľovania a čerpania 
dovoleniek, prekážok v práci, dočasnej pracovnej neschopnosti a služobných 
pracovných ciest riaditeľa TD ISz za obdobie od 1.1.2013 do 11.3.2013. Z uvedenej 
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kontroly bol vyhotovený Záznam o kontrole pričom protokol o výsledku kontroly sa 
nevypracoval.

Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie

 Sídlom organizácie je budova na Mostovej ul. č. 8, ktorú organizácia spravuje 
a jej hodnota je 278 200,29  €. Súčasťou budovy je  pozemok v hodnote 54 717,69 €.  
Okrem toho má organizácia dlhodobý hmotný majetok v obstarávacej cene 57 402,83 
€, dlhodobý finančný majetok - dlhové cenné papiere v hodnote 298,74 € a drobný 
majetok vedený na podsúvahových účtoch v hodnote 177 842,40 €.
 Záväzky organizácie k 31.12.2013  sú vykázané vo výške  1 824,89  €.
Krátkodobé záväzky organizácie budú vysporiadané v termíne ich splatnosti 
v mesiaci január 2014.

Pohľadávky

 K 31.12.2013 vykazuje organizácia pohľadávky v celkovej výške  4 688,45  €
Krátkodobé pohľadávky budú vysporiadané v I. štvrťroku 2014 okrem jednej, ktorá 
bude uhradená  postupne v rámci nútenej správy kultúrneho zariadenia.

Hodnotenie hospodárskeho výsledku

Kladný  hospodársky výsledok vo výške 26 064,40 € bol dosiahnutý úsporným 
hospodárením, zníženým stavom počtu zamestnancov  (doplnenie stavu sa uskutoční 
v I. štvrťroku 2014) a neuskutočnením týždenného umeleckého turné v mesiaci 
december ako i posunom premiérového programu na rok 2014.

Podnikateľská činnosť
TD ISz  nevykonáva nad rámec svojej hlavnej činnosti  podnikateľskú činnosť 

v zmysle § 28 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Program hospodárnosti
Organizácia prijatý program hospodárnosti  rešpektovala.

Ciele a prehľad ich plnenia

Plán činnosti organizácie na rok 2013 bol vypracovaný a plnený v súlade so 
zriaďovacou listinou. Veľký dôraz sa kládol na získanie nových partnerov a zároveň 
aj na udržanie existujúcich partnerov. V rámci úsporných opatrení TD ISz realizovalo 
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a bude aj naďalej realizovať v jeden deň 1 – 2 výchovné koncerty a 1 večerné 
predstavenie, čím sa v značnej miere znížia  náklady na cestovné.

Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2013

TD ISz v súčasných spoločenských a ekonomických podmienkach dokazuje, 
že je schopným telesom na profesionálnej úrovni svojimi programami poskytnúť 
hlboký umelecký zážitok pri zachovaní tradičnej ľudovej kultúry v oblasti tanca 
a hudby občanov maďarskej národnosti na Slovensku.

Sústreďuje sa hlavne na výskum tradičnej hudobnej kultúry, hlavne v južných 
oblastiach Slovenska. Cieľom však nie je len zbieranie folklóru tu žijúcich Maďarov, 
ale záujem je aj o interetnické vzťahy v tomto regióne a vôbec o zmapovanie 
hudobného a tanečného folklóru všetkých jazykových enkláv, ktoré na juhu 
Slovenska uchovávajú svoje tradície. Toto úsilie môže do tejto oblasti folkloristiky 
priniesť oživenie, čím by naše umelecké teleso prispelo nielen myšlienke regionálnej 
kultúrnej integrácii, ale aj k rozvoju fondov kultúrneho dedičstva Slovenska.

Hlavným zdrojom príjmov je bežný transfer zo štátneho rozpočtu. Ďalší zdroj 
príjmov je z hlavnej činnosti – predstavení a z prenájmu, ktoré pozitívne ovplyvňujú 
hospodársky výsledok organizácie. Treba poznamenať, že z tejto položky sú vykryté 
aj opravy a náklady na prevádzku budovy, ktorá každoročne vyžaduje značné 
finančné prostriedky (hlavne oprava  strechy). TD ISz uskutočňuje prevažne  svoje 
programy mimo svojho sídla na zájazdoch, ktoré z dôvodu neustáleho rastu cien 
služieb vyvolávajú zvýšené nároky na rozpočet. Tak isto sa javí problém nefunkčného 
zvukového a svetelného parku v jednotlivých kultúrnych domoch, ktorý riešime 
vlastnou technikou, ktorú postupne  doplňujeme.

Prínos organizácie pre širokú verejnosť je v zachovávaní a šírení kultúrneho 
dedičstva občanov maďarskej národnosti na Slovensku s vytvorením dobrého 
spolužitia národov a národnosti žijúcich v našej republike.

Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie

TD ISz počas svojho 58-ročného pôsobenia získalo svoje stále obecenstvo tak 
v Slovenskej republike, ako i v zahraničí. Okruh záujemcov sa z roka na rok 
rozširuje. Svojim divákom sa odvďačil vysokou kvalitou umeleckých výkonov 
a vytváraním nových hodnotných programov zostavených tak, aby oslovil všetky 
cieľové skupiny obyvateľov. TD ISz kladie veľký dôraz na výchovu mladej generácie 
a k úcte ľudových tradícií a dáva priestor nastupujúcej mladej generácii - umeleckých 
tvorcov s umožnením realizovať svoje umelecké predstavy v našej organizácii.  
Hlavné skupiny užívateľov na Slovensku tvoria školy a kultúrne domy, v zahraničí 
prevažne medzinárodné festivaly.
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Vecné hodnotenie:
TD ISz nadväzujúc na svoje tradície vyvíjalo svoju hlavnú činnosť v súlade so 

svojou zriaďovacou listinou.

Hlavnou činnosťou súboru je rozvíjať a interpretovať tance, piesne, ľudovú 
hudbu doma i v zahraničí, ktoré nadväzujú na tradície ľudového umenia občanov 
maďarskej národnosti žijúcich na území Slovenskej republiky. V roku 2013 TD ISz 
uskutočnilo 50 vystúpení, z čoho 45 bolo na Slovensku a 5 v zahraničí. 

Bratislava, dňa 16.1.2014

                                                                                           JUDr. Karolína Kormuthová
                                                                                                               riaditeľ
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