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Na Scénu 2019
Projekt Na Scénu  
- krajská súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla mladých a dospelých 
- odborné, rozborové semináre a hodnotenia poroty s tvorcami a divákmi 
- individuálne konzultácie
- tematická divadelná dielňa pre účastníkov
- kritický seminár
- výstava fotografií 

Krajská súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla mladých a dospelých je postupovou súťažou na dve celoštátne prehliadky: 
divadla mladých FEDIM, 31.5.- 2.6. 2019, Tisovec a divadla dospelých BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ, 6.-9. 6. 2019, Liptovský 
Mikuláš. Víťazný kolektív, alebo jednotlivec z celoštátneho kola súťaže bude navrhnutý na účinkovanie na Scénickej žatve 2019, 
Martin.  Súťaž je určená dospelým a mládeži od 15 do 26 rokov. Súťaž nie je tematicky zameraná, ani vymedzená. Je postupová 
a koná sa každý rok. Hlavným cieľom je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jed-
notlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti divadla. Súťaž má postupový charak-
ter. Prezentované insenácie absolvovali regionálne výbery a prehliadky organizované Krajským osvetovým strediskom v Nitre pre 
okresy Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce; Tríbečským osvetovým strediskom v Topoľčanoch pre okres Topoľčany; Regionálnym osvetovým 
strediskom v Leviciach pre okres Levice. Novinkou v kategórii neprofesionálneho divadla dospelých sú dve podkategórie, a to: 
1. Prúdy súčasného divadla a 2. Prúdy tradičného divadla ( kde je priestor pre ochotnícku tradíciu a tradičné ochotnícke insce-
načné prístupy v oblasti réžie, dramaturgie, scénografie, hudby a herectva.)

Individuálne konzultácie a rozborové semináre môžu využiť všetci účastníci projektu Na Scénu. 

Divadelná dielňa – Ako upútať cez príbeh je zameraná na storytelling alebo rozprávačstvo Storytelling alebo rozprávačstvo je 
u nás málo známe. Mohlo by sa zahrnúť do oblasti performansu. 
Základ storytellingu tvorí vystúpenie jednotlivca pred divákmi, možno ho označiť ako istý druh predstavenia. Storyteller/roz-
právač vystupuje sám za seba, nehrá teda žiadnu rolu, pred publikom rozpráva príbeh on sám ako osobnosť. Na príbeh má 
vlastný pohľad a názor. Počas rozprávania sa môže stávať postavami z príbehu, hrať ich, ale tiež nemusí; interpretácia je celkom 
na ňom a na jeho ume, tvorivosti a šarme. Môže spievať, tancovať, predstavovať jednotlivé postavy, používať rekvizity či iné 
scénické prvky, alebo príbeh rozprávať formou monológu. Dôležité je jeho vlastné poňatie a spôsob stvárnenia. Rozprávač 
môže vystupovať sám alebo v skupine, storytellingové predstavenie môžme poňať aj ako celok, dať mu rámec a podobu in-
scenácie, alebo sa môže nechať rozdelené na jednotlivé časti samostatných príbehov. ČOMU SA BUDEME VENOVAŤ? Rô-
znymi cvičeniami budeme rozvíjať obraz, predstavy, ktoré chce rozprávač vyvolať v divákovej mysli. Vychádzať budeme z našich 
osobných mikrosituácií.

Kritický seminár prebieha po každom predstavení. Seminár má formu diskusií a rozboru jednotlivých inscenácií. Účastníci 
seminára si tak osvoja divadelnú terminológiu a zoznámia sa z rôznymi divadelnými inscenačnými postupmi. Seminár nemá 
hodnotiacu funkciu, skôr analytickú a tvorivú. Účastníci majú možnosť súborne hľadať odpovede na otázky, napr. prečo práve 
takýto inscenačný postup, aká je téma predstavenia, ako oslovuje diváka, akú atmosféru vytvára hudba, svetlo, či ide o štylizo-
vané herectvo alebo herectvo civilné, atď.

Výstava fotografií divadelných inscenácií, ktoré vznikli na divadelných prehliadkach.
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piatok 26.4

10,00 – 14,00 Divadelná dielňa, 
miesto: Kláštor Močenok 

15,00 – 15,40
Kategória divadlo mladých 
Divadelný súbor Columba 
pri ZUŠ Ladislava Mokrého 
Topoľčany
hraNA  Mareka
Réžia: Daniela Koťková
Pre divákov od 15 r

17,00 – 17,45 
Kategória divadlo mladých 
DS DRIM 
pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre
KEĎ OTVORÍM OČI 
Réžia: Zuzana Strnátová
Pre divákov od 12 r 

18,30 – 19,30 rozborový seminár 
inscenácie hraNA  Mareka, 
KEĎ OTVORÍM OČI 

20,00 - 21,10
nesúťažné predstavenie divadla 
dospelých Celkom malé divadlo, 
Starý Tekov 
MANŽELSKÁ PORADŇA 
Réžia: Edo Šebian 
Pre divákov od 17r

21,15- 22,00 
Divadelný večer 

sobota 27.4

10,00 – 10,40
Kategória divadlo mladých 
DS DRIM 
pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre
ZA VEĽKÝM  ZOŠITOM 
Réžia: Marica Šišková
Pre divákov od 16 r
 
13,00 – 13,50 
Kategória divadlo mladých 
Strom na ceste pri ZUŠ Levice 
NETÝKA SA NÁS TO? 
Réžia: kolektív 
Pre divákov od 15r 

14,30 – 15,30 rozborový seminár 
inscenácie ZA VEĽKÝM  ZOŠITOM, 
NETÝKA SA NÁS TO?

18,00 – 18,45
Kategória divadlo mladých 
DS Dopolósmej pri 
ZUŠ J. Rosinského v Nitre
5 /príbehov/
Réžia: Štefan Foltán
Aréna - maximálne pre 30 divákov 
od 18 r 

19,00 – 19,30 rozborový seminár
 inscenácie 
5 /príbehov/

nedeľa 28.4

10,00 – 10,45 
Kategória dospelé divadlo 
– Prúdy súčasného divadla
Teáter Komika, AeRTé 
- Mestské divadlo Levice
NEBEZPEČNÁ HRA ČIAPOČKY S VLKOM 
Réžia: Renáta Jurčová 
Pre divákov od 18 r

11,15 – 11,45 rozborový seminár 
s porotou NEBEZPEČNÁ HRA ČIAPOČKY 
S VLKOM

12,30 – 13,15 
Kategória divadlo mladých 
Modré divadlo, Vráble
PREMENA 
Réžia:  Štefan Foltán
Aréna - maximálne pre 30 divákov 
od 15 r 

13,40 – 14,10 rozborový seminár 
s porotou PREMENA

14,45 – 15,20
DS Divadelní panteri 
pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre
HOLDEN A MY, TÍ ĎALŠÍ    
Réžia: Marica Šišková
Aréna – pre divákov od 13 r 

15,40 – 16,10 rozborový seminár 
s porotou HOLDEN A MY, TÍ ĎALŠÍ

16,30 vyhlásenie výsledkov 

PROGRAM

POROTA  A LEKTORI: 

Martina Mašlárová -  porotkyňa, divadelná kritička, teoretička, redaktorka divadelného mesačníka kød, spoluzakladateľka OZ 
Mloki. Študovala na odbore Teória a kritika divadelného umenia na VŠMU, doktorandka na Katedre divadelných štúdií VŠMU 

Miroslav Zwiefelhofer - absolvoval divadelnú vedu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Bol členom rady pre 
zahraničné divadlo festivalu Divadelná Nitra, členom dramaturgickej rady festivalu Nová dráma a ako porotca sa zúčastňuje 
prehliadok ochotníckeho divadla, ktoré sú súčasťou festivalu Scénická žatva. Venuje sa recenzistike

Michaela Pavelková – svetelná dizajnérka, doktorandka na divadelnej scénografii VŠMU

Martina Jánošíková - lektorka divadelnej dielne, pôsobí v spolku Príbehom na stope. 

Katarína Burdová - lektorka Kritického seminára. Študovala na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, 
divadelná réžia a na Divadelní fakulte Akademie múzických umění v Prahe, divadelná teória a prax. 

Individuálne konzultácie s porotou  

v sobotu 27.4 od 9,00 do 10,00 
v nedeľu 28.4 od 9,00 do 10,00

Rozborové semináre s porotou a tvorcami 

26.4 18,30 – 19,30 inscenácie hraNA  Mareka, KEĎ OTVORÍM OČI 

27.4 14,30 – 15,30 inscenácie ZA VEĽKÝM  ZOŠITOM, NETÝKA SA NÁS TO?
 19,00 – 19,30 rozborový seminár s porotou, inscenácie 5 /príbehov/

28.4.  11,15 – 11,45 inscenácia NEBEZPEČNÁ HRA ČIAPOČKY S VLKOM
 13,40 – 14,10 inscenácia PREMENA
 15,40 – 16,10 inscenácia HOLDEN A MY, TÍ ĎALŠÍ
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Kategória neprofesionálne divadlo mladých 

Divadelný súbor Columba pri ZUŠ Ladislava Mokrého Topoľčany

hraNA Mareka
Autor:    kolektív súboru
Réžia:    Daniela Koťková
Hudba:    Marek Brezovský  
Dramaturgia:   kolektív súboru
Scénografia:   kolektív súboru
Choreografia:   kolektív súboru
Premiéra:   22.3. 2019, Spoločenský dom Topoľčany
Autor fotografie:  Jana Nádašdyová 

Hrajú: 
Boris Turaz- Marek Brezovský 
Daniel Pauček
Martin Macko
Simona Kožiaková
Barbora Martišková
Adriana Vlačková

Slovo o inscenácii 

Môžete mať všetko a napriek tomu nič z toho nechcete?  
Krehká duša Mareka nedokázala odolávať nástrahám doby.  Ostal zamknutý sám v sebe, aj keď odhalil úplne 
všetko. Tak ako jeho osobnosť, aj jeho tvorba v nás vyvolala mnoho otázok. Na niektoré z nich odpoveď už 
nenájdeme a môžeme len hádať....

Slovo o súbore 

Náš divadelný súbor veľmi baví prinášať divákom autobiografické inscenácie, preto napríklad vznikla inscenácia 
o živote Virgínii Woolfovej a v minulom roku sme spracovali život rodiny Schönfieldovej z Topoľčian. Tento rok 
sme sa taktiež rozhodli vybrať osobnosť, ktorá by stála za to, aby sme jej životné fragmenty uviedli na javisko 
a pri pátraní a zozbieravaní informácií o živote daného človeka ho aj trochu (viac) spoznali. Osobnosť Mareka 
Brezovského nás zaujala natoľko, že sme sa rozhodli (takmer) hneď.
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Kategória neprofesionálne divadlo mladých 

DS DRIM pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre
 
KEĎ OTVORÍM OČI 
Autor:    William Shakespeare
Prekladateľ/ka:   Ľubomír Feldek
Dramaturgia:   Zuzana Strnátová
Réžia:    Zuzana Strnátová
Scénografia:   kolektív
Hudba:    výber
Premiéra:   20.4. 2019

Osoby a obsadenie: 
Hamlet:   Michal Záhradníček
Claudius:   Ivan Černuško
Horatio:   Andrej Rácz
Gertrúda:   Martina Vincová
Kráľ Hamlet:   Renee Polónyiová
Ofélia:    Viktória Veselovská
Laertes:   Jarmila Ráczová
Polónius:   Viktória Hlavinová
Fortinbras:   Zuzana Strnátová 
 
Slovo o inscenácii 

Základy inscenácie Keď otvorím oči vznikli na letnom tvorivom workshope Setkání mladých amaterských 
divadelníku 2018 v Šumperku, kde sa pod vedením režiséra Patrika Lančariča pracovalo v triede priestorovej 
analýzy textu Williama Shakespeara - Hamlet. 
Inscenácia otvára priestor na interpretáciu najznámejšieho dramatického diela súčasným a autentickým spôs-
obom. Prináša témy samoty, dilém o zmysle života, večného kolobehu života a smrti.  Ako pristupujeme k 
poučeniu z dejín?

Slovo o súbore

DS DRIM dlhoročne pracuje pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre pod vedením rôznych pedagógov. V období vedenia 
Marice Šiškovej DRIM získal viaceré ocenenia, navštívil množstvo festivalov a účinkoval na Scénickej žatve v 
Martine. Maricu minulý rok vystriedala Zuzana Strnátová, ktorá sama pred pár rokmi absolvovala túto ZUŠ v 
divadelnom súbore DS Zasesmelendve. Pri tvorbe tak vychádza z veľkej chuti spoločne tvoriť a hľadať v kolek-
tíve plnom mladých a nadšených divadelníkov.
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Kategória neprofesionálne divadlo mladých 

DS DRIM pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre

Za Veľkým zošitom
Autor:     Agota Kristof
Preklad:   Alena Čermáková  
Dramatizácia:    Marica Šišková
Réžia:     Marica Šišková
Hudba:    živý spev na motívy hudby Roberta Pospiša a Martina Sillaya  
Scénografia:    kolektív súboru
Premiéra:   18.3.2019, Nitra 
Autor fotografie:  Jana Nádašdyová 

Hrajú: 
Samuel Hornáček, Natália Vrabcová, Laura Majcherová, Samuel Černuško, Filip Máni, Anna Čavčíková, Kristína 
Majcherová, Alex Mihalík, Ema Dulíková

Slovo o súbore a o inscenácii 

Aké to je - jeden deň chodiť do školy, mať teplú posteľ, jedlo na tanieri, teplý kabát a na druhý deň byť bez 
mamy, hladný, uzimený s pocitom strachu o vlastný život. Ako sa to dá prežiť? Ako vydržať bolesť, krutosť, 
urážky, ponižovanie, nenávisť a pocit beznádeje? 
Ako neplakať pri každej spomienke na to, o čo sme prišli? 
Napríklad sa dá kúpiť školský zošit a začať s cvičeniami na zocelenie tela a ducha. Alebo zbierať granáty (pre 
istotu). Alebo kradnúť a vydierať. Občas pomáhať ešte slabším. 
Alebo prestať cítiť. 
Alebo si rozprávať príbeh o tom, ako prestať cítiť.
Alebo hrať Veľký zošit.
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Kategória neprofesionálne divadlo mladých 

DS Strom na ceste pri ZUŠ Levice

Netýka sa nás to?
Autor:   Vanesa Hagyungová, Tomáš Greman, Veronika Mészárosová, Juraj Hajnal, Naďa Gašeková,  
  Lujza Vydrová a rôzni autori
Dramaturgia: kolektív
Réžia:  Tomáš Greman, Lujza Vydrová, Vanesa Hagyungová, Veronika Mészárosová, Juraj Hajnal,  
  Naďa Gašeková, Renata Jurčová
Scénografia: kolektív
Premiéra:  10.4.2019

Hrajú: 
1. Lujza Vydrová, 2.Tomáš Greman, Dominika Šebová, 3.Naďa Gašeková, 4.Vanesa Hagyungová, 5.Veronika 
Mézsárosová, Juraj Hajnal

Slovo o inscenácii

„Na začiatku bola pedagogická motivácia dať priestor mojim najstarším žiakom na Základnej umeleckej škole 
slobodne sa vyjadriť na tému, ktorá ich trápi. Každá jedna samostatná časť je v réžii konkrétneho žiaka a v mo-
jom pedagogickom vedení. Ich proces začal v septembri tohto školského roka. Postupne som si začala uvedo-
movať, že jednotlivé kúsky istým spôsobom do seba zapadajú. Že vytvárajú mozaiku, ktorá je možno čitateľná 
po každom kúsku zvlášť a možno asociatívne komunikuje aj v celku. Nevytvára príbeh, vytvára myšlienkový 
proces.„  ( Renata Jurčová)                                                                                                           

„Netýka sa nás to, nikoho sa nič netýka.“ (Ingeborg Bachmanová)
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Kategória neprofesionálne divadlo mladých 

DS Dopolósmej, ZUŠ Jozefa  Rosinského v Nitre 

5 (príbehov)
Autor:    Etgar Keret
Dramatizácia:   kolektív súboru
Réžia:     Štefan Foltán
Scénografia:   kolektív súboru
Hudba:   David Holland; Barre Philips  
Premiéra:   26. 2. 2019, Nitra 
Autor fotografie:  Jana Nádašdyová 

Hrajú: 
Dominika Sopóciová
Ema Micháleková
Jana Ščepková
Natália Hóková
Katarína Benková

Slovo o inscenácii
Predstavenie je pohľadom Kereta a pohľadom nás na svet, v ktorom žijeme, na jeho (ne)fungovanie.

Slovo o súbore
Divadelný súbor Dopolósmej tvorí päť dievčat.
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Teáter Komika pri OZ AeRTé – Mestské divadlo Levice

Nebezpečná hra čiapočky s vlkom 
na motívy poviedky Urshuly Kovalyk – Červené topánky, nemeckej rozprávky Červené črievičky a rozprávky 
Červená čiapočka

Réžia:     Renata Jurčová
Hudba:    Lukáš Kubičina  
Dramaturgia:   Štefan Jurča   
Scénografia:    Dorota Volfová
Kostýmy:   Dorota Chlpačová   
Choreografia:   Renata Jurčová 
Foto:    Zuzana Pustaiová
Grafika:    Alica Záhorská
Videodokrútky:   Peter Drmlík
Technika:   Juraj Hajnal, Dorota Chlpačová
Premiéra:   8.10.2018, CK Junior Levice

Osoby a obsadenie: 
čiapočka:  Vanesa Hagyungová
vlk:   Štefan Lengyel 
babička:  Mária Székelyová
hudobník:  Lukáš Kubičina 

Slovo o inscenácii

Červená čiapočka je dospievajúca žena, ktorá pri vlkových nástrahách nedokáže rozoznať jeho zámery a 
nevyzná sa ani vo svojich pocitoch. Jej správanie sa mení na impulzívne. Vlk predstavuje prapôvodné nebez-
pečenstvo, či už zo strany pažravosti, sexuality alebo jednoducho pudovosti. Multižánrová inscenácia prepája 
prvky fyzického divadla, filmových dokrútok a živej hudby. Nebezpečná hra čiapočky s vlkom vychádza z 
rozprávky Červená čiapočka, z textu Urschuly Kovalyk Červené topánky, z pôvodného významu príbehu od 
Perraulta a opiera sa o teórie Bruna Bettelheima z knihy Za tajemstvím pohádek, Jana Sterna a Martina Sellig-
mana. Zároveň polemizuje s germánskou rozprávkou Červené črievičky v knihe Ženy, ktoré behali s vlkmi od 
Clarissy Pinkoly Estés, Phd. Iscenácia vznikla s podporou Fondu na podporu umenia. 

Slovo o súbore 

Súbor vznikol v roku 2012. Pod hlavičkou Teáter Komika boli vytvorené rôzne inscenácie ako napríklad Príbeh 
rytiera, Prasiatko s.r.o., Dáma v jahodovom klobúku, V. V. Majakovskij, Kipling vs Thákur, Oleanna, Objatie, Ja a 
môj brat a iné. Členovia súboru pracujú s viacerými žánrami. Pretože tak ako umenie je neohraničené, aj tento 
súbor sa neohraničuje len jedným žánrom.
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Kategória neprofesionálne divadlo mladých 

Modré divadlo, Vráble

Premena
Autor:    Franz Kafka
Dramatizácia:   kolektív súboru   
Réžia:    Štefan Foltán
Scénografia:   kolektív súboru
Hudba:    Eugene Ysaye
Premiéra:   24. 2. 2019, Vráble 
Autor fotografie:  Jana Nádašdyová 

Osoby a obsadenie: 

Gregor:    Lea Galová 
Matka:    Sara Maďarová, Michaela Čajkovičová, Nikola Paulová, Štefan Mikla 
Otec:    Sara Maďarová, Michaela Čajkovičová, Nikola Paulová, Štefan Mikla 
Dcéra:    Sara Maďarová, Michaela Čajkovičová, Nikola Paulová, Štefan Mikla 
Civil:    Sara Maďarová, Michaela Čajkovičová, Nikola Paulová, Štefan Mikla, Lea Galová

Slovo o insenácii

Keď sa Gregor Samsa raz ráno zobudil z nepokojných snov vo svojej posteli, zistil, že sa premenil na akýsi 
obludný hmyz! Ležal na chrbte tvrdom ako pancier, a keď trochu nadvihol hlavu, uvidel svoje klenuté, hnedé 
brucho rozdelené oblúkovitými výstuhami. Tenké nohy mu bezmocne kmitali pred očami... zaspal do práce a 
rodina ho už dávno čakala pri rodinnom stole

Slovo o súbore

Divadelný súbor Modré divadlo pracuje ako občianske združenie vo Vrábľoch. V posledných rokoch sa 
sústreďoval na tvorbu pre deti, no touto inscenáciou sa opäť vracajú jeho členovia k divadlu mladých.
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DS Divadelní panteri pri ZUŠ J. Rosinského v Nitre

Holden a my, tí ďalší
Autor:     autorský projekt súboru
Réžia:     Marica Šišková
Hudba:    Ariana Grande, Billy Barman
Dramaturgia:   Marica Šišková
Scénografia:   kolektív súboru
Premiéra:  19.3.2019, ZUŠ J. Rosinského v Nitre
Autor fotografie:  Jana Nádašdyová 

Hrajú: 
Michaela Čajkovičová, Samuel Soyal, Šimon Vereš, Adela Barantalová, Veronika Synčáková, Hana Rothmei-
erová, Alžbeta Pisoňová, Emanuel Kukučka, Simona Horičková, Hannah Gilan

Slovo o súbore a inscenácii

Členovia súboru Divadelní panteri sú žiakmi Literárno-dramatického odboru ZUŠ J. Rosinského v Nitre. Majú za 
sebou minuloročnú inscenačnú skúsenosť dramatizácie literárnej predlohy románu Ireny Brežnej: Na slepačích 
krídlach. Tento rok si chceli vyskúšať autorský projekt so všetkými úskaliami, starosťami a radosťami, ktoré 
autorská tvorba ponúka.
A čo nové môže ešte povedať k téme generačnej výpovede táto partia deciek?
Všetok ten chaos, bezradnosť, neistota, drzosť, hlad, hľadanie, strach zo samého seba, nedostatok motivácie, 
nedostatok sebadôvery, príliš veľa sebadôvery...všetko to už tu bolo.
Takže, čo nové...
možno seba...
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Celkom malé divadlo, Starý Tekov 

MANŽELSKÁ PORADŇA 
Pokus o kabaret v spolupráci s hudobným telesom Implantáty voľne inšpirovaný hrou Daria Fo a Francescou 
Rame “Otvorené manželstvo”

Réžia:    Petr Mészároš
Zvuk:    Rastislav Dobrovolný, Martin Fojtík
Svetlá:    Edo Šebian
Kostýmy a scéna: Ria Mészárošová
Úprava, dramaturgia:  Ria a Petr Mészárošovci
Premiéra:   14. apríla 2018, Starý Tekov 

Osoby a obsadenie: 

Ria, Antónia, Eurémia, spev, tamburína:    Ria Mészárošová
Peťo, manžel, bicie, zobcová flauta, rainstick, spev:  Petr Mészároš
gitara, spev:       Peter Drmlík
basgitara, spev, palička:      Martin Fojtík
klarinet, saxofón, triangel,spev:     Viktor Faško

Slovo o hre

V súčasnosti je veľké množstvo párov, ktoré prechádzajú obdobím, keď jeden z partnerov podviedol. Prečo 
nám nevera spôsobuje najťažšiu ranu v partnerskom vzťahu? Štatisticky podvádzajú ženy aj muži rovnako. 
Nevera vždy znamená neriešený problém vo vzťahu, najjednoduchšie je nájsť si iný objekt záujmu. Existuje tzv. 
evolučná psychológia, ktorá popisuje neveru ako niečo prirodzené. Sú páry, ktoré majú tzv. otvorené vzťahy, 
to znamená, že sú otvorené iným sexuálnym aj emocionálnym vzťahom. Aj tu však musí byť dodržaná dohoda 
(napr. vyhýbať sa pohlavnému styku s inou osobou v manželskej posteli a pod.).
A práve vtedy prichádza vhodný čas na párové poradenstvo. Párové poradenstvo vám pomôže prestavať váš 
vzťah. Alebo vám pomôže ujasniť si fakt, že pre vás oboch bude lepšie, ak sa rozídete. V obidvoch prípadoch 
vám párové poradenstvo pomôže lepšie pochopiť, vyriešiť a zlepšiť partnerské vzťahy.
Vitajte preto v manželskej poradni!

Slovo o súbore

Celkom malé divadlo je ojedinelým zjavom na pôde amatérskeho divadla na Slovensku. Tematika CMD je 
postavená na činohernom poňatí dramatického textu, v ktorej sú zvýraznené zložitosti medziľudských vzťa-
hov a konfliktov. V súčasnosti je v repertoári divadla 18 inscenácií, čo je na amatérskej scéne v istom zmysle 
unikátom. Náš kolektív tvoria štyria ľudia. Režisérom divadla je Edo Šebian. Hereckú zložku tvoria manželia Ria 
a Petr Mészárošovci.



Počas projektu Na Scénu 2019 Vás prosíme, aby ste nezhotovovali fotografie a videozáznam. Organizátor 
so súhlasom účinkujúcich má zabezpečené profesionálne fotografovanie a videozáznam pre dokumentačné 
a propagačné účely. V prípade záujmu o ne kontaktujte metodičku pre divadlo Krajského osvetového stredis-
ka v Nitre Silviu Bartákovú – autorku projektu 

silvia.bartakova@kosnr.sk
0911 540 019

Zriaďovateľom Krajského osvetového strediska v Nitre je Nitriansky samosprávny kraj  

www.kosnr.sk                                      Krajské osvetové stredisko v Nitre 
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