
Divadlo Nová scéna získalo po desaťročiach budovu, 
v ktorej sídli. 
 
Tlačová správa, Bratislava, 14.12.2022 

Divadlo Nová scéna po dvoch desaťročiach snáh získalo nebytové priestory, v ktorých 
pôsobí, do vlastnej správy. Doteraz bolo ich vlastníkom Staré Mesto. Nové 
zastupiteľstvo Starého Mesta o tom rozhodlo dňa 13. decembra 2022 na svojom 
zasadnutí. Štát, ako zriaďovateľ divadla, zaplatí za priestory sumu 3.66 milióna eur. 
Zmluvu o odpredaji priestorov dnes slávnostne podpísali generálna riaditeľka Divadla 
Nová scéna Ingrid Fašiangová a starosta mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Matej 
Vagač. Slávnostného podpisu zmluvy v priestoroch DNS sa zúčastnila aj ministerka 
kultúry Natália Milanová. 
 
Rokovania a snahy o odpredaj nebytových priestorov, v ktorých Divadlo Nová scéna 
vykonáva svoju činnosť, prebiehali dlhodobo a snažili sa o to viacerí riaditelia divadla. Po 
nástupe Ingrid Fašiangovej do funkcie generálnej riaditeľky DNS začali tieto snahy naberať 
na intenzite a vyvrcholili úspešne v tomto roku.   
Generálna riaditeľka DNS Ingrid Fašiangová: „V roku 2022 prebiehali intenzívne rokovania 
zo strany Divadla Nová scéna so zástupcami Ministerstva kultúry a tiež s predstaviteľmi 
Starého Mesta s významnými posunmi v celej veci. V októbri tohto roka Ministerstvo kultúry 
a Ministerstvo financií oznámili divadlu, že uvoľnia finančné prostriedky na odkúpenie časti 
budovy Živnodomu, kde sídli DNS. Pre naše divadlo je fakt, že bude správcom časti budovy, 
v ktorej pôsobí už 76 sezón zásadný a kľúčový. Živnodom je nerozlučnou súčasťou značky 
DNS a bude pre nás, ako správcu priestorov, omnoho jednoduchšie vykonávať všetky 
potrebné opravy a úpravy, ktoré si budova vyžaduje.“ 

„Som veľmi rád, že sa nám konečne podarilo vysporiadať majetkový vzťah k priestorom 
Divadla Nová scéna. Zároveň sme právne zabezpečili, aby sa kupujúci zaviazal zachovať po 
dobu minimálne 20 rokov v týchto priestoroch divadelnú činnosť,“ hovorí o predaji starosta 
Starého Mesta Matej Vagač. Mestská časť získa z predaja polovicu sumy, druhá časť pôjde do 
rozpočtu magistrátu, ktorý bol vlastníkom spomínaných priestorov. Pre mestskú časť je aj 
kvôli nevyhnutnosti výraznej rekonštrukcie a modernizácie priestoru divadla efektívnejšie, 
hospodárnejšie a účelnejšie dané nebytové priestory Divadlu Nová scéna odpredať.  

„Týmto dňom sa tak začína nový život pre Divadlo Nová scéna na mieste, kde môže slobodne 
tvoriť a nebyť v budúcnosti závislé a  ohrozené od niekoho súhlasu či nesúhlasu. Vďaka 
tomuto kroku sa nielenže efektívne pracuje s verejnými financiami, ale diváci a diváčky budú 
po čase cítiť väčší komfort, keďže peniaze za nájom, ktoré divadlo doteraz platilo Starému 
Mestu, budú môcť byť investované do divadla a jeho fungovania,“ hovorí ministerka kultúry 
Natália Milanová. 


