VNÚTORNÝ PORIADOK
Vajnorské Ochotnícke Divadlo
BOD č.1 – skúšobný proces
a) pravidelné a riadne skúšky Vajnorského Ochotníckeho Divadla sú pevne stanovené
a určené na tieto dni:
UTOROK, ŠTVRTOK – v čase od 18:00 do 21:00
PIATOK – v čase od 18:00 do 21:00 ( KPaP, príp. SCÉNKY )
SOBOTU / NEDEĽU – v čase od 17:00 do 21:00 ( v bežnej divadelnej sezóne iba jeden
z víkendových dní, oba dni víkendu sa skúša len v generálkovom čase pred uvedením premiéry )

b) účasť na skúškach určuje FERMAN ( Ferman je v predstihu jedného týždňa zverejnený
v komunikácii členov VOD na sociálnej sieti Facebook, ako aj na verejnej nástenke FB )

c) Ferman sa určuje podľa vopred nahlásených ABSENCIÍ členov VOD. Člen VOD
v časovom predstihu – najneskôr však 7dní pred začatím nového kalendárneho mesiaca svoje
absencie na nadchádzajúci kalendárny mesiac nahlási mailom ( divadlo-vajnory@centrum.sk )
Rozhodnutie generálneho riaditeľa / Igor Roy / február 2016

d) každý člen ( riadny, externý ) je povinný dostaviť sa na skúšku v časovom predstihu,
najmenej však 10 min. pred samotným začiatkom skúšky
e) každý člen, ktorý bude na skúšku meškať viac ako 30 min. podľa riadne ohláseného
Fermanu určenom na základe riadne nahlásenej absencie uhradí do pokladne VOD pokutu vo
výške =20€
f) každý člen, ktorý sa nedostaví na skúšku podľa riadne ohláseného Fermanu určenom na
základe riadne nahlásenej absencie uhradí do pokladne združenia pokutu vo výške =50€
a bude mu v knihe inšpicie zapísané „A“ ( absencia ). Za tri zápisy „A“ bude každý člen
okamžite vylúčený zo združenia
g) každý člen, ktorý sa nedostaví na skúšku riadne pripravený podľa predchádzajúcich
pokynov režiséra, po ukončení riadnej skúšky uhradí režisérovi =10€ / h. a absolvuje
súkromnú skúšku s režisérom
Rozhodnutie umeleckej riaditeľky / Mgr. Art. Ingrid Hanzelová / schválené SR VOD, február 2014

BOD č.2 – generálna skúška, predstavenie, umelecký výkon
a) každý člen angažovaný v konkrétnom predstavení sa musí na generálnu skúšku,
predstavenie, umelecký výkon dostaviť riadne pripravený a so všetkými pomôckami, ktoré
k výkonu svojej činnosti potrebu najneskôr 30 min. pred generálnou skúškou, predstavením,
či umeleckým výkonom
b) žiaden člen ( riadny, externý ) nesmie za žiadnych okolností počas generálnej skúšky,
predstavenia, umeleckého výkonu, spoločenskej prezentácie združenia a pod., používať
alkoholické nápoje
c) každý člen ( riadny, externý ) ktorému bude dychovou skúškou dokázané používanie
alkoholických nápojov uhradí do pokladne združenia pokutu vo výške 50€

d) každý člen ( riadny, externý ) ktorému bolo opakovane - najviac však tri krát dychovou
skúškou dokázané používanie alkoholických nápojov počas generálnej skúšky, predstavenia,
umeleckého výkonu, spoločenskej prezentácie združenia a pod. bude okamžite vylúčený zo
združenia
e) každý člen ( riadny, externý ) ktorý ohrozí umelecký výkon svoj, alebo svojich kolegov
počas verejného predstavenia / podujatia, či spoločenskej prezentácie bude udelená pokuta
500€
Rozhodnutie umeleckej riaditeľky / Mgr. Art. Ingrid Hanzelová / schválené SR VOD, február 2014

BOD č.3 – členské príspevky
a) každý člen združenia je povinný uhradiť členský príspevok v plnej výške, akú Správna rada
schválila pre konkrétnu divadelnú sezónu do termínu stanoveného na úhradu
b) v prípade neuhradenia členského príspevku, bude člen vyzvaný na dodatočné uhradenie v
lehote 15. dní
c) každý člen, ktorý ani po výzve na plynutie dodatočnej lehoty určenej na úhradu členských
príspevkov tieto neuhradí, bude vylúčený zo združenia a zanikajú mu i všetky výhody, ktoré
sú spojené s riadnym členstvom v združení
d) ak vylúčený člen združenia zastával v združení funkciu v orgánoch Správnej rady,
Poradného orgánu, či Vedúcich funkciách, bude táto funkcia udelená:
1. členovi, ktorý túto funkciu zastával pred ním
2. zakladateľovi združenia ( ak je členom združenia ), do času riadnych volieb ZCZ VOD do
orgánov združenia
e) každý člen, ktorý uhradil členské príspevky, dostane na konkrétnu divadelnú sezónu od
VOD členskú kartičku, ktorá obsahuje aj rôzne výhody – tie sa menia v každej divadelnej
sezóne a každý člen o jednotlivých výhodách bude riadne informovaný generálnym
riaditeľom
Rozhodnutie Správnej rady / schválené SR VOD, 2013

BOD č.4 – vstupenky
a) každý člen ( iba riadny ) ktorý uhradil členské príspevky má nárok na vstupenky:
- na každé predstavenie z produkcie VOD:
2ks voľných vstupeniek ( v repríze )
2ks zľavnených vstupeniek ( -20% / premiéra )
b) na určené predstavenia partnerov VOD ( profesionálne divadlá: SND, Nová scéna, DAB... )
avšak iba na základe dohody medzi VOD a konkrétnym zmluvným partnerom pre danú
divadelnú sezónu vo výške -10%
Rozhodnutie Správnej rady / schválené SR VOD, 2013

BOD č.5 – odmeny
a) odmena pre režiséra je Správnou radou a Poradným orgánom stanovená takto:
30% z čistej tržby ( predaj vstupeniek / nábor = premiéra )
15% z honoráru ( v prípade komerčného vystúpenia, resp. predstavenia mimo domovskú scénu )
100€ za „oprašovačku“ po uplynulej sezóne, alebo odstávku predstavenia
Rozhodnutie umeleckej riaditeľky / Mgr. Art. Ingrid Hanzelová / schválené SR VOD, február 2014

b) odmena pre výkonného umelca v komerčných projektoch z produkcie VOD, rozhodnutím
generálneho riaditeľa a predsedu Správnej rady je stanovená takto:
=20€ / h.
c) odmena pre dramaturga, scenáristu v každom projekte z produkcie VOD je generálnym
riaditeľom a predsedom Správnej rady stanovená takto:
5% z honoráru pre scenáristu ( iba v tom prípade, ak sa jedná o scenár určený výhradne pre VOD,
v opačnom prípade odmenu určuje LITA ) z každého honorovaného predstavenia
5% z honoráru pre dramaturga
d) výkonný člen Office VOD ( generálny riaditeľ, tajomníčka, asistent a pod. ) má nárok na
províziu vo výške =20% z honoráru, ale iba v tom prípade, ak pre VOD dohodol s treťou
stranou výhodné predstavenie ( mimo domovskú scénu ) a to sa riadne uskutoční a dohodnutá
suma bude pripísaná na účet VOD
e) každý člen združenia má nárok na províziu, ak pre VOD získa sponzorské finančné
prostriedky, resp. dary a to vo výške =15% z riadne dohodnutej sumy, ktorá bude na účet
VOD pripísaná
Rozhodnutie generálneho riaditeľa / Igor Roy / marec 2016

BOD č.6 – iné
a) každý člen je povinný dodržiavať pokyny a nariadenia generálneho riaditeľa, alebo
rozhodnutia Správnej rady VOD
b) každý člen je povinný dodržiavať protipožiarne a bezpečnostné pravidlá počas skúšok,
predstavení a umeleckého výkonu
c) každý člen združenia bude v skúšobnom priestore na základe rozpisu na Fermane
vykonávať službu.
Povinnosťou službu vykonávajúceho člena bude po ukončení riadnej skúšky vrátiť skúšobný
priestor do pôvodného stavu – teda v prípade, ak sa počas skúšky používali kulisy, kostýmy
rekvizity, dohliadnuť na to, aby garderóba, technické zložky, alebo inšpicientka tieto vrátili
do skladu rekvizít, prípadne kostýmov.
Službu vykonávajúci člen taktiež pred skúškou uvarí kávu, čaj ( ak si to ostatní členovia budú
vyžadovať ) a po skúške poumýva špinavý riad.
Rozhodnutie generálneho riaditeľa / Igor Roy / marec 2016

Doplnený vnútorný poriadok
V Bratislave, dňa 21.3.2016

Igor Roy
generálny riaditeľ VOD / predseda SR VOD

