
Dôvodová správa 

I. Všeobecná časť 

V súlade s plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky a Ministerstva kultúry Slovenskej 

republiky na rok 1997 sa predkladá návrh zákona o divadelnej činnosti. 

Hlavným zámerom prekladateľa návrhu je premietnuť do legislatívnej normy dôsledky spoločenských 

premien po roku 1990, predovšetkým transformáciu kultúrnej sféry a skutočnosť, že divadlá ako 

umelecké inštitúcie môžu zriaďoval: rozličné subjekty. Vznikol vertikálne štruktúrovaný systém 

divadelných inštitúcií s rozličnou mierou závislosti na zdrojoch štátneho rozpočtu a s rozdielnymi 

kompetenčnými väzbami. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky však i prijatím novej zákonnej 

normy chce prejaviť svoj eminentný záujem o vytváranie prostredia, umožňujúceho v maximálnej 

miere rozvinúť talentové dispozície divadelných umelcov a umožniť obyvateľom relatívnu 

dostupnosť: umeleckých výsledkov slovenských divadiel. 

Počiatky profesionálnej divadelnej kultúry na území Slovenskej republiky sú späté s účinkovaním 

kočovných súborov prevažne nemeckých divadelníkov od 17. storočia, ale v šľachtických sídlach na 

našom území vystupovali aj skupiny talianskych profesionálnych operných divadelníkov. V 2. polovici 

19. storočia dovtedy prevažne nemecké a české divadelné súbory vytlačili maďarské divadelné 

spoločnosti, zohrávajúce dôležitú úlohu pri násilnom pomaďarčovaní nášho územia. Prvým domácim 

profesionálnym divadlom sa stalo v roku 1920 založené Slovenské národné divadlo, pôvodne 

utvorené na báze družstva využívajúceho štátnu, krajinskú a mestskú subvenciu. Družstvo SND 

prenajímalo svoju koncesiu v prvých sezónach Východočeskej divadelnej spoločnosti riaditeľa B. 

Jeřábka, neskôr O. Nedbalovi, K. Nedbalovi a napokon divadelnému podnikateľovi A. Drašarovi, 

ktorých zaviazalo pod menom SND uvádzať operný, baletný a činoherný (prevažne v češtine) 

repertoár. V roku 193 2 vznikol samostatný slovenský činoherný súbor. Po vzniku Slovenskej 

republiky divadlo riadilo Ministerstvo školstva a národnej osvety. Uznesením SNR č. 65/1945 z 3. 7. 

1945 bolo poštátnené. Slovenské komorné divadlo v Martine a Slovenské ľudové divadlo v Prešove, 

ktoré vznikli v roku 1944 pôsobili naďalej na družstevnom princípe. Prijatím divadelného zákona 

(marec 1948) došlo k poštátneniu divadla ako umeleckého druhu, štát sa stal monopolným 

prevádzkovateľom všetkých divadiel vo vtedajšej republike. Na jednej strane sa táto veľkorysosť 

prejavila v raste počtu divadelných inštitúcií, vytvorení najhustejšej divadelnej siete v Európe, ba i 

inštitucionalizáciou tradične za divákom putujúcich špecializovaných bábkových divadiel, na druhej 

strane mimoriadne silné mocenské postavenie štátnych orgánov zasahovalo nielen do ekonomických 

a organizačných divadelných štruktúr, ale ovplyvňovalo aj jeho umelecké aktivity, tvorbu repertoáru a 

podobne. Logickým dôsledkom vysokého počtu zo štátneho rozpočtu financovaných subjektov bola 

dlhodobá ekonomická poddimenzovanosť divadiel, platová nivelizácia a úsilie o uplatnenie talentu aj 

mimo riadneho zamestnaneckého pomeru. 

Transformácia ekonomiky po roku 1990 si vyžiadala aj sformulovanie novej koncepcie štátnych 

kultúrnych záujmov v oblasti profesionálnej divadelnej kultúry. V súlade s programom decentralizácie 

riadenia štátnych kultúrnych zariadení, vytvorením priaznivého konkurenčného prostredia 

umožnením vstupu do zriaďovania profesionálnych divadelných inštitúcií aj dovtedy vylúčeným 

subjektom, hľadaním možností alternatívnych finančných tokov a celkovou kultiváciou prostredia, 

ktoré žičí mnohorakosti divadelných štruktúr predkladá Ministerstvo kultúry SR aj nový zákon o 

divadelnej činnosti. 



Realizácia navrhovanej zákonnej úpravy nepredpokladá zvýšenie nároku na pracovné sily a 

organizačné zabezpečenie. Návrh zákona vypracovaný v zmysle legislatívnych pravidiel tvorby 

zákonov je v súlade s Ústavou SR a ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

Predložený návrh zákona nepredpokladá vydanie vykonávacieho predpisu a nevyžiada si finančné 

prostriedky zo štátneho rozpočtu ani z rozpočtov miest a obcí za predpokladu, že divadelná sieť sa v 

porovnaní s existujúcim stavom nebude rozširovať. 

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI návrhu zákona s právom Európskej únie 

1. Predkladateľ návrhu zákona : vláda Slovenskej republiky. 

2. Názov predkladaného zákona : návrh zákona o divadelnej činnosti. 

3. Z hľadiska práva Európskej únie nie je v súčasnosti evidovaná žiadna norma Európskej únie, ktorá 

by osobitným spôsobom upravovala predmetnú problematiku. 

4. Právna úprava nepatrí medzi prioritné oblasti aproximácie práva uvedené v čl. 70 Európskej 

dohody o pridružení a svojou problematikou nepatrí ani medzi priority odporúčané v Bielej knihe. 

5. Problematika návrhu zákona nie je upravená žiadnou normou Európskej únie. 

6. Vzhľadom na absenciu európskej normy je vyjadrenie stupňa kompatibility bezpredmetné. 

II. Osobitná čast 

K § 1: 

Predmetom zákona je vymedzenie základných pojmov a činností, ktoré súvisia s legislatívnou 

úpravou oblasti divadelného umenia, ako aj upravenie postavenia divadelných umelcov a ostatných 

zamestnancov divadla, postavenia štátnych a neštátnych divadiel a pôsobenia orgánov štátnej 

správy. Predkladateľ navrhuje, aby sa zákon vzťahoval aj na všetky špecializované divadlá, ako sú 

národnostné,divadlo, bábkové divadlo, divadlo pre deti a mládež, pantomíma a iné. 

K § 2: 

Návrh zákona zredukoval počet základných pojmov, ktorých vymedzenie si ďalší text zákona 

vyžaduje. Akceptuje obmedzenia, ktoré vyplývajú zo znenia medzinárodných právnych noriem 

autorskoprávneho charakteru. Navrhovateľ žiaľ musel rezignovať na svoj pôvodný úmysel využiť 

právo národnej legislatívy upraviť špecifické problémy nad rámec Bernského dohovoru o ochrane 

literárnych a umeleckých diel (Parížske znenie z roku 1971) v tom zmysle, aby sa okrem jednotlivých 

samostatných umeleckých diel, ktoré ako zložky participujú na vzniku divadelnej inscenácie (herec, 

dramatik, scénický a kostýmový výtvarník a pod.) dostalo autorskej ochrany aj divadelnej inscenácii 

ako originálnemu javiskovému tvaru, ktorý mohol vzniknúť len v jedinečnej kombinácii personálnych, 

časopriestorových a spoločenských daností. V tomto smere - žiaľ - medzinárodná úprava ešte 

neakceptovala vývoj divadelného umenia ako autonómneho umeleckého druhu, hoci všeobecná 

estetika tento fakt už dávno konštatovala. Nakoľko však zákon nemôže byt v rozpore s medzinárodne 

platnou normou, musel sa navrhovateľ pôvodného zámeru vzdať a použiť definície, ktoré nie sú v 

rozpore s Bernským dohovorom. 

K § 3: 



Novým územným členením Slovenskej republiky došlo k vytvoreniu krajských úradov a okresných 

úradov a tým aj k rozšíreniu orgánov štátnej správy, ktorých kompetencia zasahuje oblasť 

profesionálneho divadelného umenia. Ministerstvo kultúry okrem toho zriadilo regionálne kultúrne 

centrá, ktorých zložkou sa stali niektoré pôvodne samostatné divadlá, a následne ich delimitovalo do 

zriaďovateľskej í pôsobnosti krajských úradov. Zákon preto charakterizuje hlavné úlohy orgánov 

štátnej správy pri kreovaní štátnych divadelných inštitúcií (teda divadiel, ktoré pracujú s príspevkom 

štátneho rozpočtu). 

K § 4: 

V zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR oproti minulosti zostávajú len, Slovenské 

národné divadlo, Stredoslovenské štátne divadlo, Východoslovenské štátne divadlo a Nová scéna 

kreované ako viacsúborové inštitúcie, ktorých úlohou je - okrem iných, všeobecných - aj 

zabezpečenie možností rozvoja jednotlivých divadelných žánrov (opera, balet), ktoré nie je možné 

pestovať bez podpory štátnych zdrojov, ale i garantoval: relatívne rovnomernú dostupnosť umelecky 

kvalitných divadelných diel na celom území Slovenskej republiky. Zákon tieto inštitúcie definuje ako 

štátne príspevkové organizácie, určuje spôsob obsadzovania funkcií ich štatutárnych orgánov. 

K § 5: 

Krajské úrady sú zo zákona kompetentné zriaďovať, profesionálne divadlá buď ako samostatné 

ustanovizne, alebo ako zložky regionálnych kultúrnych centier. Zákon preto upravuje postavenie 

štátnych profesionálnych divadiel v pôsobnosti krajského úradu. 

K § 6: 

Zákon umožňuje zriaďovať profesionálne divadlá aj iným subjektom ako štátnym orgánom. Ukladá 

však zriaďovateľovi takéhoto divadla povinnosť oznámiť Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky 

ako ústrednému orgánu štátnej správy do 15 dní po zriadení divadla túto skutočnosť. 

K § 7: 

Zákon v rámci kompletnosti stručne charakterizuje postavenie neprofesionálneho (teda 

ochotníckeho, amatérskeho) divadla ako formu záujmovej činnosti bez nároku na odmenu. Zákon 

nevyžaduje, aby zriaďovateľom neprofesionálneho divadla bola právnická osoba, umožňuje, aby 

takéto divadlo vzniklo aj ako iniciatíva fyzickej osoby, resp. fyzických osôb. 

K § 8: 

Navrhovateľ zákona po dôkladnom uvážení, v priamej nadväznosti na pôsobnosť a úlohy orgánov 

štátnej správy v oblasti divadelníctva ustanovuje, aby každý zriaďovateľ divadla poskytol ministerstvu 

alebo ním určenej organizácii na plnenie úloh štátneho kultúrneho záujmu v oblasti divadelnej 

kultúry potrebné odborné informácie a dokumentačné materiály. 

K § 9: 

Zákon vymedzuje okruh tvorivých, ale aj iných subjektov, ktoré sa zúčastňujú na tvorbe divadelného 

diela. Nad rámec zákona č. 35/1965 Zb., ktorý uvádza len štyri kvantitatívne najpočetnejšie skupiny 

tvorcov, zaraďuje zákon medzi samostatných divadelných umelcov aj dramaturgov, režisérov, 



dirigentov, choreografov a ďalšie vymenované umelecké profesie, ktorých opodstatnenosť: je 

overená praxou. Toto rozšírenie je dôležité z hľadiska vnútrodivadelných predpisov (rozdiely v 

stanovení pracovného času zamestnancov a umelcov). Odseky 3 a 4 významovo presne vymedzujú 

funkčné zaradenie tých divadelných umelcov, umeleckých pracovníkov a zamestnancov divadiel, ktorí 

sa popri samostatných divadelných umelcoch (ods. 2) zúčastňujú na vytvorení divadelného diela, jeho 

verejnom predvádzaní ako aj ekonomickom a technickom zabezpečení. 

K § 10 a 11: 

Zákon otvára možnosti vybrať pre konkrétne podmienky divadla vhodnú kombináciu typov 

pracovnoprávnych alebo autorskoprávnych vzťahov ako aj možností diferencovane odmeňovať 

všetky vymenované typy profesií, ktoré zabezpečujú činnosť divadla. 

K § 12: 

Vzhľadom na to, že návrh zákona dáva možnosť odlišne od terajšieho stavu riešiť vzťahy s 

divadelnými umelcami, je v záujme právnej istoty ich postavenia, aby mali možnosť upraviť si tieto 

pracovnoprávne, resp. autorskoprávne vzťahy do šiestich mesiacov od účinnosti navrhovaného 

zákona. 

K § 13: 

Navrhovaný zákon v plnej miere nahradí zákon Slovenskej národnej rady č. 36/1978 Zb. o divadelnej 

činnosti, ktorý bude jeho prijatím zrušený. Rovnako sa zrušia aj dotknuté ustanovenia niektorých 

zákonov, ktoré novelizujú divadelný zákon. 

K § 14: 

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. januára 1998. 

Bratislava 12. augusta 1997 

predseda vlády Slovenskej republiky 

Vladimír Mečiar 

minister kultúry Slovenskej republiky 

Ivan Hudec 

PRÍLOHA k dôvodovej správe zákona o divadelnej činnosti 

Zoznam štátnych profesionálnych divadiel v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, 

štátnych profesionálnych divadiel a divadiel ako súčastí regionálnych kultúrnych centier ku dňu 

účinnosti zákona: 

A: ŠTÁTNE PROFESIONÁLNE DIVADLÁ V PÔSOBNOSTI MINISTERSTVA KULTÚRY SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY: 

1. Slovenské národné divadlo, Bratislava 



2. Stredoslovenské štátne divadlo, Zvolen - Banská Bystrica 

3. Východoslovenské štátne divadlo, Košice - Prešov 

4. Nová scéna, Bratislava 

B: ŠTÁTNE PROFESIONÁLNE DIVADLÁ V SÍDLACH KRAJOV: 

1. Divadlo Andreja Bagara, Nitra 

2. Trnavské divadlo, Trnava 

C: ŠTÁTNE PROFESIONÁLNE DIVADLÁ - ODBORNÉ ÚTVARY REGIONÁLNYCH KULTÚRNYCH CENTIER: 

1. Divadlo Astorka - Korzo'90 

- Bratislavské štátne kultúrne centrum 

2. Divadlo Aréna, Bratislava 

- Bratislavské štátne kultúrne centrum 

3. Štátne bábkové divadlo, Bratislava 

- Bratislavské štátne kultúrne centrum 

4. Divadlo/škola Ludus, Bratislava 

- Bratislavské štátne kultúrne centrum 

5. Štúdio S, Bratislava 

- Bratislavské štátne kultúrne centrum 

6. Bábkové divadlo, Nitra 

- Ponitrianske kultúrne centrum, Nitra 

7. Jókaiho divadlo, Komárno 

- Podunajské kultúrne centrum, Komárno 

8. Bábkové divadlo, Žilina 

- Severopovažské kultúrne centrum, Žilina, 

9. Divadlo Slovenského národného-povstania, Martin 

- Turčianske kultúrne centrum, Martin 

10. Bábkové divadlo Na rázcestí, Banská Bystrica, 

- Banskobystrické kultúrne centrum, B.Bystrica 



11. Spišské divadlo, Spišská Nová Ves 

- Spišské kultúrne centrum, Spišská Nová Ves 

12. Divadlo A.Duchnoviča, Prešov 

- Šarišské kultúrne centrum, Prešov 

13. Divadlo Romathan, Košice 

- Košické kultúrne centrum, Košice 

14. Bábkové divadlo, Košice 

- Košické kultúrne centrum, Košice 

15. Divadlo Thália, Košice 

- Košické kultúrne centrum, Košice 

 


