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Vyhodnotenie činnosti Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene  
za rok 2009 

 
 
HLAVNÉ ÚLOHY 
 
1. Ciele 
     Základný cieľ - predvádzať divadelné diela a inscenácie rôznych žánrov a tým dlhodobá 
spokojnosť divákov - Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene v roku 2009 splnilo a vďaka 
všestrannej podpore zriaďovateľa – Banskobystrického samosprávneho kraja – aj prekročilo. 
Svedčia o tom nielen ekonomické ukazovatele (komentár k ročnej závierke a výsledku 
hospodárenia), ale najmä dlhodobá spokojnosť divákov, ktorá je zaznamenaná v kronike 
divadla a na webovej stránke. V roku 2009 navštívilo divadelné predstavenia DJGT, 
hosťujúcich súborov (vrátane ZHZ) a ďalšie kultúrno-spoločenské podujatia celkom 45 103 
divákov. Návštevnosť 79% hovorí za všetko a určite by sme sa pri hodnotení divadiel na 
Slovensku umiestnili na čelných pozíciách. Opakované pozvania zo zahraničia – vzhľadom na 
činoherné divadlo najmä z oblastí jazykovo príbuzných – svedčia o dobrej reprezentácii 
slovenského divadelného umenia a nášho Banskobystrického regiónu. 
 

Úloha splnená 
 
FEBRUÁR 

27. 2. Premiéra divadelnej hry Biljana Srbljanovič: Amerika II 
     Do repertoáru divadla pribudla inscenácia novej drámy. Zámerom DJGT bolo rozšíriť 
repertoár o inscenáciu novej drámy ako aj reflektovať aktuálnu svetovú hospodársku krízu 
prostredníctvom silného príbehu jedinca. Hra sa s úspechom predstavila aj na medzinárodnom 
festivale Setkání2009Stretnutie v českom Zlíne. 
 

Úloha splnená 
 
MAREC 

27. 3. Medzinárodný deň divadla  
Už po piatykrát DJGT zorganizovalo Medzinárodný deň divadla, počas ktorého divácka 
verejnosť oslávila tento sviatok spolu so zvolenskými divadelníkmi pri zaujímavom 
programe. Odznelo i svetové posolstvo k Medzinárodnému dňu divadla. V roku 2009 bolo 
súčasťou osláv aj uvedenie knihy o DJGT „Cestou k šesťdesiatke“. 

 
Úloha splnená 

 
APRÍL 

17. 4. Premiéra divadelnej hry Robina Hawdona: Dokonalá svadba 
Situačná komédia plná humorných situácií a čarovných nedorozumení určená pre divákov 
obľubujúcich kvalitne napísané komédie, humor na scéne a vynikajúcu hereckú interpretáciu 
postáv. 

 
Úloha splnená 

 
MÁJ 

1. 5. Deň otvorených dverí divadla 
DJGT  už po šiestykrát zorganizovalo Deň otvorených dverí divadla. Do sprievodného 
programu atraktívneho pre malých i veľkých zvedavcov sa zapojili herci i ostatní 
zamestnanci zvolenského divadla. Návštevníci sa okrem prehliadky divadla odfotili 
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s hercami v kostýmoch, získali autogramy umelcov, nalíčili sa v maskérni a občerstvili sa 
v divadelnom bufete. 
 

Úloha splnená 
 
Dňa 20.5. sa priestory DJGT stali opätovne miestom stretnutia zástupcov kultúry a umenia z 
celého regiónu na slávnostnom podujatí Kvet kultúry a umenia BBSK. Zámerom stretnutia 
bolo slávnostné morálno-spoločenské ocenenie práce a výnimočných tvorivých výkonov 
nositeľov kultúry a umenia BBSK v oblasti umeleckej tvorby, záujmovo-umeleckej činnosti, 
kultúrno-výchovnej práce a ľudovo-umeleckej tvorby. Cenu si prevzalo osem osobností 
regiónu, medzi nimi aj legenda zvolenského divadla herec Andrej Mojžiš. V slávnostnom 
programe účinkovali i herci DJGT. 

  
Úloha splnená 

 
JÚN 

5. – 28. 6. XXXVI. ročník festivalu Zámocké hry zvolenské 
5. – 19. 6. činoherná časť ZHZ 

Mottom činohernej časti XXXVI. ročníka medzinárodného letného divadelného a operného 
festivalu Zámocké hry zvolenské bol citát „Celý svet je javisko“ (Totus mundus agit 
histrionem). Tento ročník ponúkol divákom v činohernej časti spektrum zaujímavých titulov. 
Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene mohlo aj tento ročník zaradiť do série úspešných 
Zámockých hier – bol to ročník bohatý na umelecké stretnutia, atraktívne tituly v podaní 
prominentných súborov i na záujem divákov. Ponuka činoherných predstavení bola pestrá 
a svedčala zámockému nádvoriu. Ľahké letné komédie, príťažlivé umelecké hry v komornom 
prostredí Kráľovskej siene, dve zahraničné české inscenácie - každý titul si našiel svojho diváka 
a pozitívne zarezonoval vo festivalovej atmosfére. Zámerom festivalu bolo sprostredkovať 
kvalitné a všestranné divadelné predstavenia divákom tohto regiónu a tento zámer sa naplnil. 
 

Úloha splnená 
 

5. 6. Premiéra divadelnej hry Friedrich Dürrenmatt: Návšteva starej dámy 
Úžasná zámocká verzia príbehu svetového dramatika otvorila XXXVI. ročník festivalu 
ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ. Hra je výrazne komediálna, plná gagov a humoru, ale pod 
plášťom grotesky sa v nej skrývajú mnohé mrazivé postrehy aktuálne i dnes. V inscenácii sa 
predstavil prakticky celý umelecký súbor DJGT a hostia a bolo to veľkolepé zavŕšenie 
jubilejnej 60. sezóny DJGT. Inscenácia zožala výborné ohlasy a úspešne odštartovala 
zámocký festival. 

 
JÚL 

4.7.  Na 55. ročníku Folklórneho festivalu Východná bola s veľkým úspechom  predvedená 
rozprávka Ľubomíra Feldeka Dlhý, Široký a Bystrozraký namiesto plánovanej N. 
Stojčevovej „Kocúr v čižmách“.   

Úloha splnená 
 
SEPTEMBER  

8.9. Slávnostné otvorenie 61. divadelnej sezóny 2009/2010  
61. divadelnú sezónu DJGT otvoril dňa 8.9.2009 slávnostný gala-večer MOTÝĽ 2009. 
Zároveň boli zverejnené výsledky diváckej ankety MOTÝĽ za jubilejnú 60. sezónu 
2008/2009. Najpopulárnejšou herečkou sa stala VLADENA ŠKORVAGOVÁ. 
Najpopulárnejším hercom sa stal ŠTEFAN ŠAFÁRIK. Najpopulárnejšou inscenáciou sa 
stala hra ČERTICE v réžii MICHALA SPIŠÁKA. Dobrým MOTÝĽOM zákulisia sa 
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v hlasovaní členov umeleckého súboru stal osvetľovač PETER PETRINEC. Čestný MOTÝĽ 
za celoživotný prínos pre DJGT putoval herečke ZLATICI GILLOVEJ. Zároveň bol vydaný 
bulletin o štvorici „Čestných MOTÝĽOV“ – o hercoch A. Mojžišovi, E. Kosírovi, M. 
Matrtajovej, Z. Gillovej - s názvom „Celý svoj život venovali divadlu“. 
 

Úloha splnená 
 
26.9. Svetový deň cestovného ruchu - aktívna účasť pri príprave na základe požiadaviek 
odboru CR a KD Úradu BBSK 
Dňa 26.9.2009 sa DJGT zúčastnilo Svetového dňa cestovného ruchu vo Fiľakove. 
Zvolenskí protagonisti tu odohrali úspešnú inscenáciu Smrť v ružovom.  
 

Úloha splnená 
 

OKTÓBER 
Cena Jozefa Kronera 2009 – akcia sa nekonala, hlavný organizátor - NOC Bratislava ju 

realizoval v Piešťanoch. 
 
Úloha nesplnená 

 
NOVEMBER  

28.11. Premiéra muzikálu CESTA OKOLO SVETA ZA 80 DNÍ 
DJGT uviedlo v slovenskej premiére muzikál CESTA OKOLO SVETA ZA 80 DNÍ. Zámerom 
DJGT bolo rozšíriť repertoár o inscenáciu určenú pre celú rodinu a tiež obohatiť ponuku 
o atraktívny muzikál popredných českých autorov Zdeňka Bartáka a Petra Markova. Prínosom 
je určite aj výborný preklad a prebásnenie piesní skúseným Danielom Hevierom. Inscenácia 
mala premiéru za prítomnosti oboch českých autorov a významných hostí. Inscenácia 
s pôsobivým výtvarným riešením prináša na scénu dobrodružný príbeh, vynikajúce piesne, 
choreograficky odlíšené krajiny, precízne herectvo, humor i nadsázku. A okrem napätia 
a vzrušenia priniesla aj výzvu snívať a otvárať svoju fantáziu novým možnostiam. Svoju 
spokojnosť s inscenáciou v réžii renomovaného českého režiséra a choreografa Gustava Skálu 
vyjadrili obaja autori. V inscenácii dostali priestor i študenti Akadémie umení v Banskej 
Bystrici. 

 
Úloha splnená 

 
DECEMBER 

1. 12. Premiéra rozprávky pre deti HĽADÁ SA MIKULÁŠ! 
Pre najmenších divákov pripravilo DJGT mikulášsku rozprávku  HĽADÁ SA MIKULÁŠ! 
z pera dramaturgičky Uršule Ferenčukovej a v réžii člena umeleckého súboru DJGT Richarda 
Sanitru. Hravá rozprávka zaviedla deti do rôznych svetových končín a okrem zábavného 
príbehu putovania nedočkavého chlapca za mikulášskymi darčekmi priniesla aj posolstvo 
o duchu vianočných sviatkov. Po skončení inscenácie ponúkalo DJGT možnosť rozdávania 
mikulášskych balíčkov deťom.  
 

Úloha splnená 
 
    30.12. - odohratie divácky najúspešnejšej inscenácie za sezónu 2008/2009 

Dňa 30. decembra mali diváci možnosť navštíviť najúspešnejšiu inscenáciu 60. sezóny, 
komédiu ČERTICE za prítomnosti jej režiséra Michala Spišáka. Slávnostné predstavenie 
v predsilvestrovskej atmosfére bolo príležitosťou pre hercov aj divákov rozlúčiť sa so starým 
kalendárnym rokom.Úloha splnená 
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PLÁNOVANÉ AKTIVITY A ICH PREZENTÁCIA  
 

A) PREMIÉRY 
 

Názov predstavenia Termín 
Náklady 
celkom 

Z toho vlastné 
náklady 

Biljana Srbljanović:  
AMERIKA II 

27.2.2009  12 815 8 815 

Robin Hawdon:  
DOKONALÁ SVADBA 

17.4.2009 15 730 15 730 

Friedrich Dürrenmatt: 
NÁVŠTEVA STAREJ DÁMY 
 

5.6.2009 32 641 27 641 

Zdeněk Barták - Petr Markov: 
CESTA OKOLO SVETA ZA 80 
DNÍ 

28.11.2009 33 360 26 093 

Uršuľa Ferenčuková:  
HĽADÁ SA MIKULÁŠ! 

1.12.2009       90       90 

Spolu 
- 

94 636 € 78 369 € 

      
V roku 2009 uviedlo Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene 5 premiér: dňa 27.2.2009 

AMERIKA II, dňa 17.4.2009 DOKONALÁ SVADBA, dňa 5.6.2009 NÁVŠTEVA STAREJ 
DÁMY, dňa 28.11.2009 CESTA OKOLO SVETA ZA 80 DNÍ, dňa 1.12.2009 HĽADÁ SA 
MIKULÁŠ! 

 
AMERIKA II 
DJGT ako prvé profesionálne divadlo uviedlo inscenáciu v súčasnosti najpopulárnejšej srbskej 
dramatičky Biljany Srbljanović. Jej hry rezonujú po celom svete a je nositeľkou viacerých 
ocenení i laureátkou Európskej divadelnej ceny v kategórii Nová divadelná realita. Zámerom 
DJGT bolo rozšíriť repertoár o inscenáciu novej drámy ako aj reflektovať aktuálnu svetovú 
hospodársku krízu prostredníctvom silného príbehu jedinca. Hra so silne vybudovanými 
hereckými charaktermi v pôsobivej réžii Srdjana Sekického mimoriadne zarezonovala na 
premiére aj počas následných repríz. S úspechom sa predstavila aj na medzinárodnom festivale 
Setkání2009Stretnutie v českom Zlíne. 
 
DOKONALÁ SVADBA 
Dokonalá svadba anglického autora Robina Hawdona je vynikajúco napísaná situačná komédia 
plná humorných situácií a čarovných nedorozumení. Je určená pre divákov obľubujúcich 
kvalitne napísané komédie, humor na scéne a vynikajúcu hereckú interpretáciu postáv. Dej sa 
začína v novomanželskom apartmáne, kde sa ženích po búrlivej noci prebudí vedľa neznámej 
mladej ženy. Nevesta je už na ceste a tak sa začína pravý kolotoč bláznivých situácií, v ktorom 
sa striedajú komediálne scénky s dojemnou love story. V inscenácii dostali veľké herecké 
príležitosti predovšetkým mladší členovia umeleckého súboru DJGT a to v réžii Michala 
Spišáka. 
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NÁVŠTEVA STAREJ DÁMY 
Táto hra patrí k najznámejším dielam švajčiarskeho dramatika, prozaika a esejistu Friedricha 
Dürrenmatta. Tvorba tohto autora sa zaraďuje k svetovej literatúre 20. storočia a bola ocenená 
viacerými prestížnymi cenami. Zámerom, ktorý sa naplnil, bolo uviesť túto slávnu hru 
v atraktívnej divadelnej úprave, ktorá nastolí morálny problém bez zbytočného 
moralizátorského pátosu. To sa vrchovato naplnilo v inscenácii, ktorá mala premiéru na 
zámockom nádvorí, kde otvorila XXXVI. ročník festivalu ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ a 
zároveň zavŕšila jubilejnú 60. sezónu DJGT. Diváci silno zareagovali na príbeh, ktorý má popri 
filozofickej línii aj mnohé humorné situácie konfrontované s mrazivými okamžikmi ľudských 
rozhodnutí. Inscenácia priniesla do DJGT aj ocenenia LITERÁRNEHO FONDU – CENU LF 
za réžiu pre Martina Petericha, CENU LF herečke Svetlane Sarvašovej, PRÉMIE LF hercom 
Jane Pilzovej a Vladimírovi Rohoňovi. 
  
CESTA OKOLO SVETA ZA 80 DNÍ 
DJGT uviedlo v slovenskej premiére muzikál CESTA OKOLO SVETA ZA 80 DNÍ. Zámerom 
DJGT bolo rozšíriť repertoár o inscenáciu určenú pre celú rodinu a tiež obohatiť ponuku 
o atraktívny muzikál popredných českých autorov Zdeňka Bartáka a Petra Markova. Prínosom 
je určite aj výborný preklad a prebásnenie piesní skúseným Danielom Hevierom. Inscenácia 
mala premiéru za prítomnosti oboch českých autorov a významných hostí. Mimoriadne 
zarezonovala u premiérového publika aj u divákov prvých repríz. Inscenácia s pôsobivým 
výtvarným riešením prináša na scénu dobrodružný príbeh, vynikajúce piesne, choreograficky 
odlíšené krajiny, precízne herectvo, humor i nadsázku. A okrem napätia a vzrušenia priniesla aj 
výzvu snívať a otvárať svoju fantáziu novým možnostiam. Svoju spokojnosť s inscenáciou 
v réžii renomovaného českého režiséra a choreografa Gustáva Skálu vyjadrili obaja autori. 
V inscenácii dostali priestor i študenti AU BB. 
 
HĽADÁ SA MIKULÁŠ! 
Pre najmenších divákov pripravilo DJGT mikulášsku rozprávku  HĽADÁ SA MIKULÁŠ! 
z pera dramaturgičky Uršule Ferenčukovej a v réžii Richarda Sanitru. Hravá rozprávka zaviedla 
deti do rôznych svetových končín a okrem zábavného príbehu putovania nedočkavého chlapca 
za mikulášskymi darčekmi priniesla aj posolstvo o duchu vianočných sviatkov. Po skončení 
inscenácie ponúkalo DJGT možnosť rozdávania mikulášskych balíčkov deťom.  
 



 7

 
B) REPERTOÁR DIVADLA V UPLYNULOM ROKU 
 
Názov predstavenia Počet 

Počet divákov Tržby 
predstavení 

UŽ TI NIKDY NENALETÍM 11 1 400 4 155 

INOTAJE 7 1 471 2 253 

BOOGIE AND BLUES 3 411 1 655 

HUGO KARAS 6 1 767 2 909 

MUSIC TIME 14 3 006 11 365 

DOKONALÁ SVADBA 16 4 407 20 867 

DÁMSKY KRAJČÍR 11 3 057 11 904 

ČERTICE 18 5 164 27 798 

CESTA OKOLO SVETA ZA 80 DNÍ 4 974 3 086 

NÁVŠTEVA STAREJ DÁMY 9 1 422 4 934 

LÝSISTRATA 4 664 2 239 

ROZUM 2 212 1 584 

LEN NIJAKÚ PANIKU 6 1 100 4 011 

HĽADÁ SA MIKULÁŠ! 12 3 030 7 989 

KOCÚR V ČIŽMÁCH 21 5 492 12 102 

ČIN-ČIN 4 1 451 3 603 

DLHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ 4 1 048 4 026 

AMERIKA II 7 296 1 330 

ŠOFÉR SLEČNY DAISY 11 1 291 5 761 

SMRŤ V RUŽOVOM 11 1 529 7 962 

Spolu 181 39 192 141 533 
 
 Z uvedeného počtu 20 inscenácii boli 3 štúdiové inscenácie  (Amerika II, Šofér slečny 
Daisy a Smrť v ružovom) a 4 rozprávky pre deti  (Dlhý, Široký a Bystrozraký, Čin–čin, Kocúr 
v čižmách a Hľadá sa Mikuláš!).  Za rok 2009 sme odohrali celkom 181 predstavení. 139 
predstavení  na domácej scéne, 34 na zájazdoch po Slovensku, 4 predstavenia v zahraničí a 4 
predstavenia v rámci ZHZ . Plánovaný počet predstavení (170) sme o 11 prekročili. Odohraté 
predstavenia navštívilo 39 192 divákov, čo  je oproti plánu  (33 500) viac o 5 692 návštevníkov. 
Priemerná návštevnosť  na predstaveniach  bola 74%.  Dôvod poklesu priemernej návštevnosti 
spočíva v ekonomickej kríze, dôsledkom čoho je ešte stále rastúca nezamestnanosť 
obyvateľstva . 
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C) ZÁJAZDOVÉ  PREDSTAVENIA NA SLOVENSKU 
 

Názov predstavenia 
Miesto 
zájazdu 

Počet 
predstavení 

Počet 
divákov 

HUGO KARAS Prešov 2 1 300 

MUSIC TIME 

Revúca 1 350 
Martin 1 184 

Prievidza 2 400 
Dudince - 

kúpele 
1 100 

Žilina 1 360 

SMRŤ V RUŽOVOM 
Rohožník 1 255 
Fiľakovo 1 300 
Prešov 1 240 

HĽADÁ SA MIKULÁŠ! Podbrezová 1 360 

ČIN - ČIN 
Dolný Kubín 2 720 

Bratislava 1 600 
DLHÝ, ŠIROKÝ A 
BYSTROZRAKÝ 

Východná 
1 300 

KOCÚR V ČIŽMÁCH 

Trnava 1 250 
Dolný Kubín 2 720 
Podbrezová 1 360 

Martin 2 460 
Čadca 1 400 

ČERTICE Nitra 1 575 

DÁMSKY KRAJČÍR 

Rožňava 1 360 
Tlmače 1 250 

Veľký Krtíš 1 300 
Turčianske 

Teplice 
1 400 

UŽ TI NIKDY NENALETÍM Trnava 1 250 

DOKONALÁ SVADBA 
Lučenec 1 330 
Trnava 1 250 

ŠOFÉR SLEČNY DAISY 

Topoľčany 1 350 
Banská 
Bystrica 

1 61 

Šahy 1 200 
Spolu   34 10 985 

 
 Z celkového počtu 181 predstavení sme 34 odohrali na zájazdoch  v rámci Slovenskej 
republiky. V porovnaní s plánom na rok 2009 sme zrealizovali  o 11 zájazdov viac. 
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D) HOSŤUJÚCE SÚBORY (neuvádzať súbory účinkujúce v rámci festivalov) 
 

Titul Divadlo 
Počet 

divákov 
Tržby 

Náklady 
celkom 

Rozdiel 

Snopkoviny   229 844 1 225 -381 
Ostrov pokladov DJP Trnava 253 557 653 -96 
Tango SKD Martin 243 705 1 056 -351 
Tajomstvo G.Garbo DJP Trnava 283 1 537 1 000 537 
Stredoslováci   76 532 1 225 -693 
Testosteron DAB Nitra 213 1 704 1 636 68 

Gupka 
MD Actores 
Rožňava 

52 156 312 -156 

Spolu   1 349 6 035 7 107 -1 072 
 
 V roku 2009 zvolenskému divákovi predstavilo 7 hosťujúcich súborov. Okrem  2 
večerov, ktoré patrili J. Snopkovi a jeho hosťom sme uviedli  predstavenia z divadiel z Martina, 
Trnavy, Rožňavy a Nitry. Vystúpenia týchto súborov boli stratové, čo je taktiež dôsledkom 
ekonomickej krízy, keďže vstupné na tieto predstavenia je vyššie ako bežné domáce 
predstavenia.  Tieto predstavenia navštívilo 1 349 divákov. 
 
 
E) ÚČINKOVANIE V ZAHRANIČÍ 
 

Názov predstavenia Súbor 
Počet 

predstavení 
Počet 

divákov 
Tržby 

Náklady na 
hosť. 

AMERIKA II Česká republika - 
Zlín 

1 100 670 771 

ŠOFÉR SLEČNY DAISY Rakúsko  - Viedeň 1 70 450 893 
Srbsko -B. Petrovec 1 300 950 1361 

KOCÚR V ČIŽMÁCH Rakúsko  - Viedeň 1 150 450 1074 
Spolu - 4 620 2520 4099 
 
 V uplynulom roku  sme odohrali 4 predstavenia - v porovnaní s plánom o 1 zájazd do 
zahraničia viac. V máji sme sa zúčastnili festivalu v Zlíne „Setkání 2009 Stretnutie“ 
s inscenáciou Amerika II. V septembri sme odohrali predstavenie „Šofér slečny Daisy“ na 
festivale „ Petrovské divadelné dni“ v Srbsku -Báčskom Petrovci. V Rakúsku pre Slovákov 
žijúcich vo Viedni  sme v apríli odohrali inscenáciu Šofér slečny Daisy  a  v novembri 
rozprávku „Kocúr v čižmách“. 
 
 
F) INÉ PODUJATIA 
 
Názov predstavenia Miesto 

podujatia 
Počet 
predstavení 

Počet 
divákov 

Tržby  
Náklady 

 
 

     

Spolu -     
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FESTIVALY (ktoré divadlo organizuje)  
 
XXXVII. ročník festivalu ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ  
 

Názov  súboru Predstavenie 
Počet 

predstav. 
Počet 

divákov 
Tržby 

Náklady 
celkom 

Z toho 
vlastné 
náklady 

Granty 

DJGT vo 
Zvolene 

Návšteva starej 
dámy 

3 468* 3 176 34 038 29 038 5 000 

Čertice 1 454* 2 811 519    350 169 
Městské divadlo 
Zlín, ČR 

Madam Piaf 1 273*** 1 292 839 - 839 

Městské divadlo 
Brno, ČR 

Charleyova teta 1 392* 4 351 4 771 - 4 771 

NS Bratislava Šialené nožničky 1 466* 4 140 2 480 - 2 480 

DAD Prešov La Musica 1 55**   420 1 209 - 
 

1 209 

DJP Trnava Voľakedy a dnes 1 71**  284   828 - 828 
SKD Martin Fajčenie je drina 1 199* 2 164 1 305 - 1 305 

Štátne divadlo 
Košice 

Zoznamka 1 344* 2 049 2 068 - 2 068 

DJZ Prešov Všetko najlepšie! 1 267* 1 492 1 364 - 1 364 

DAB Nitra 
Okuliare Eltona 

Johna 
1 455* 2 783 1 834 - 1 834 

Spolu - 13 3 444 24 962 51 255 29 388 21 867 
 
*  veľké nádvorie zámku 
**  kráľovská sieň 
***  sála DJGT 
 
 XXXVII. ročník medzinárodného plenérového divadelného a operného festivalu zámocké 
hry zvolenské bol vyvrcholením 60. sezóny nášho divadla. Jeho činoherná časť sa uskutočnila 
v dňoch 5.-19.6.2009. 
Festival sme otvárali premiérou inscenácie F. Durenmatta: „Návšteva starej dámy“. V rámci 
festivalu bolo odohratých 13 predstavení. Z toho štyrmi inscenáciami sa predstavilo naše 
divadlo . Úvodné tri večery patrili predstaveniu „ Návšteva starej dámy“ (2x na nádvorí zámku 
a 1x pre nepriazeň počasia v sále divadla) a záver festivalu patril inscenácii „Čertice“. 
Z 13 predstavení sa 9 odahralo na nádvorí zámku, 2 v sále a 2 v kráľovskej sieni. Festival 
navštívilo 3 444 návštevníkov. 
 
 
ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ (činoherná časť 5. – 19. júna 2009) 

XXXVI. ročník medzinárodného letného divadelného a operného festivalu Zámocké hry 
zvolenské ponúkol divákom v činohernej časti spektrum zaujímavých titulov. Divadlo J. G. 
Tajovského vo Zvolene mohlo aj tento ročník zaradiť do série úspešných Zámockých hier – bol 
to ročník bohatý na umelecké stretnutia, atraktívne tituly v podaní prominentných súborov i na 
záujem divákov. Ponuka činoherných predstavení bola pestrá a svedčala zámockému nádvoriu. 
Ľahké letné komédie, príťažlivé umelecké hry v komornom prostredí Kráľovskej siene, dve 
zahraničné české inscenácie - každý titul si našiel svojho diváka a pozitívne zarezonoval vo 
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festivalovej atmosfére. Zámerom festivalu bolo sprostredkovať kvalitné a všestranné divadelné 
predstavenia divákom tohto regiónu a tento zámer sa naplnil. 
Už tradične otvárala festival premiéra domáceho zvolenského divadla. Tento rok to bol titul 
Návšteva starej dámy (5.6., 6.6. a 7.6.) v réžii Martina Petericha. Úžasná zámocká verzia 
príbehu svetového velikána predostrela pred divákov grotesku, pod ktorej plášťom sa skrývali 
mnohé morálne výzvy aktuálne i dnes. V inscenácii sa predstavil prakticky celý umelecký 
súbor DJGT a hostia a bolo to veľkolepé zavŕšenie jubilejnej 60. sezóny DJGT. 
Ako prvý festivalový hosť sa predstavilo Městské divadlo Zlín s inscenáciou Madam Piaf 
(8.6.) o osudoch slávnej šansoniérky. Inscenácia sa pre veľký záujem presunula z Kráľovskej 
siene zámku do sály DJGT, kde slávnym, naživo spievaným piesňam tlieskalo celé publikum. 
Městské divadlo Brno predstavilo na zámockom nádvorí víťaznú inscenáciu brnianskych 
divákov v sezóne 2008/2009 Charleyova teta (10.6.). Rozmarný príbeh plný anglického 
humoru a skvelých hereckých výkonov zabodoval aj u festivalových divákov.  
Nová scéna Bratislava musela na poslednú chvíľu vymeniť avizovaný titul Ešte jeden do partie 
za inscenáciu Šialené nožničky (12.6.). Zaujímavá detektívna komédia, kde sa do deja zapájajú 
aj samotní diváci, mala veľký ohlas i vďaka populárnym účinkujúcim. 
V Kráľovskej sieni zámku ako prvý hosť vystupovalo Divadlo A. Duchnoviča Prešov 
s inscenáciou La Musica (13.6.). Vo vynikajúcej réžii Rastislava Balleka sa s použitím 
minimalistických prvkov zhmotnili dejiny celého 20. storočia na osude jednej rodiny. 
V Kráľovskej sieni sa uviedlo aj Divadlo J. Palárika Trnava s inscenáciou Voľakedy a dnes 
(14.6.). Večná téma muž a žena bola nastolená v troch Stodolových jednoaktovkách a to bez 
moralizovania, len s humorom a jemnou satirou. 
Slovenské komorné divadlo Martin prinieslo na zámocké nádvorie hru súčasného španielskeho 
dramatika Fajčenie je drina (15.6.). Aktuálny pohľad na praktiky ľudí, ktorí chcú radiť 
druhým, ako žiť a pritom sami nezvládajú svoje problémy zaujal humorným nadhľadom 
a kvalitnými hereckými výkonmi. 
Štátne divadlo Košice sa predstavilo hrou súčasnej košickej autorky Adriany Krúpovej 
Zoznamka (16.6.). Úsmevný príbeh s netradičnou zápletkou pobavil divákov humorným 
pohľadom na strasti a slasti manželstva. 
Divadlo J. Záborského Prešov sa uviedlo hrou populárneho anglického komédiografa Raya 
Cooneyho Všetko najlepšie! (17.6.). Príbeh plný napätia a gagov rozosmial zámocké publikum 
a zaujal aj sviežou scénografiou a hereckými výkonmi. 
Už tradične má na festivale veľký ohlas Divadlo A. Bagara Nitra. Tento rok uviedli 
pozoruhodnú súčasnú crazy komédiu Okuliare Eltona Johna (18.6.). V hre o dvoch bratoch, 
ktorí sa náhodne stretnú po šiestich rokoch, pričom jeden je frustrovaný futbalový fanúšik 
a druhý leader neúspešnej hudobnej skupiny sa s úspechom predstavili herci nitrianskeho 
divadla. 
Záver patril minuloročnej zámockej premiére DJGT – Goldoniho hre Čertice, ktoré dňa 19.6. 
uzavreli na vypredanom zámockom nádvorí ďalší úspešný ročník činohernej časti festivalu 
ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ. 
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KULTÚRNOSPOLOČENSKÉ PODUJATIA  
 
Názov  Forma,  

typ podujatia 
Termín Miesto 

Deň divadla 
benefičné 

predstavenie 
27. marca 

2009 
sála DJGT 

Deň otvorených dverí 

prehliadka 
priestorov 

DJGT 
s výkladom + 

kultúrny 
program 

1. mája 
2009 

všetky 
priestory 

DJGT 

Kvet kultúry BBSK 
udeľovanie 

cien + kultúrny 
program 

20. mája 
2009 

sála DJGT 

Motýľ 2009 

udeľovanie 
cien +  

kultúrny 
program 

8. 
septembra 

2009 
sála DJGT 

Svetový deň cestovného 
ruchu 

odohratie 
inscenácie 

Smrť 
v ružovom 

26. 
septembra 

2009 
Fiľakovo 

Spolu -   
 

Za rok 2009 sme uskutočnili 4 kultúrno-spoločenské podujatia  : 
1) MEDZINÁRODNÝ DEŇ DIVADLA 
2) DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ DJGT 
3) KVET KULÚRY BBSK 
4) MOTÝĽ 2009 
 

Z plánovaných podujatí sa neuskutočnila „Cena Jozefa Krónera“. Hlavný organizátor - 
NOC Bratislava sa rozhodol z dôvodu nedostatku  finančných prostriedkov realizovať akciu vo 
vlastnom zariadení - Dome umenia v Piešťanoch. 
 

Okrem predstavení sa uskutočnili tieto podujatia: dňa 27.3.2009 MEDZINÁRODNÝ DEŇ 
DIVADLA spojený s uvedením knihy DJGT „Cestou k šesťdesiatke“ do života, dňa 1.5.2009 
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ DJGT, dňa 8.9.2009 slávnostné otvorenie 61. sezóny MOTÝĽ 
2009, dňa 26.9.2009 sa DJGT zúčastnilo SVETOVÉHO DŇA CESTOVNÉHO RUCHU vo 
Fiľakove a odohralo inscenáciu Smrť v  ružovom, dňa 30.12.2009 pred silvestrovské 
predstavenie naj inscenácie sezóny 2008/09 ČERTICE. DJGT participovalo na udeľovaní 
ocenení BBSK Kvet kultúry a umenia BBSK dňa 20.5.2009. 
 

Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene oslavovalo sezónu 2008/2009 ako svoju jubilejnú 
šesťdesiatu sezónu. Jedným z vrcholov bol slávnostný program uvedenia knihy CESTOU 
K ŠESŤDESIATKE do života počas MEDZINÁRODNÉHO DŇA DIVADLA . Zúčastnili sa 
ho popredné osobnosti kultúrneho i verejného života Slovenska na čele s prezidentom SR 
Ivanom Gašparovičom. Prítomní boli aj ľudia, ktorí neodmysliteľne vtisli DJGT svoju pečať. 
Dátum uskutočnenia, 27. marec, bol dňom, ktorý je významným sviatkom pre všetkých 
divadelníkov, pretože je to Svetový deň divadla. Kniha CESTOU K ŠESŤDESIATKE, ktorá 
bola počas programu uvedená do života, mapuje históriu divadla, jeho umelecký vývoj a 
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osobnosti v ňom. Nechýbajú hodnotenia odborníkov, spomienky osobností spätých s divadlom, 
presný súpis inscenácií a archívne fotografie.  
 
Dňa 1. mája sa po šiestykrát uskutočnil divácky obľúbený DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 
DIVADLA. Všetci, ktorí boli zvedaví na to, ako vyzerajú priestory DJGT a čo všetko sa v nich 
deje, mali opäť možnosť navštíviť ich bezplatne. Tento rok mali diváci možnosť autenticky 
vnímať prípravu herca na predstavenie. Do sprievodného programu pre malých i veľkých 
zvedavcov sa zapojili herci i ostatní zamestnanci zvolenského divadla. Úspech mala aj 
autogramiáda hercov. 
 
Dňa 20. mája sa priestory DJGT stali opätovne miestom stretnutia zástupcov kultúry a umenia z 
celého regiónu na slávnostnom podujatí KVET KULTÚRY A UMENIA BBSK. Zámerom 
stretnutia bolo slávnostné morálno-spoločenské ocenenie práce a výnimočných tvorivých 
výkonov nositeľov kultúry a umenia BBSK v oblasti umeleckej tvorby, záujmovo-umeleckej 
činnosti, kultúrno-výchovnej práce a ľudovo-umeleckej tvorby. Cenu si prevzalo osem 
osobností regiónu, medzi nimi aj legenda zvolenského divadla herec Andrej Mojžiš. 
V slávnostnom programe účinkovali i herci DJGT. 
 
61. divadelnú sezónu DJGT otvoril dňa 8.9.2009 slávnostný gala-večer MOTÝĽ 2009. 
Zároveň boli zverejnené výsledky diváckej ankety MOTÝĽ za 60. sezónu 2008/2009. 
Najpopulárnejšou herečkou sa stala VLADENA ŠKORVAGOVÁ. Najpopulárnejším hercom 
sa stal ŠTEFAN ŠAFÁRIK. Najpopulárnejšou inscenáciou sa stala hra ČERTICE v réžii 
MICHALA SPIŠÁKA. Dobrým MOTÝĽOM zákulisia sa v hlasovaní členov umeleckého 
súboru stal osvetľovač PETER PETRINEC. Čestný MOTÝĽ za celoživotný prínos pre DJGT 
putoval herečke ZLATICI GILLOVEJ. Zároveň bol vydaný bulletin o štvorici „Čestných 
MOTÝĽOV“ – o hercoch A. Mojžišovi, E. Kosírovi, M. Matrtajovej, Z. Gillovej - s názvom 
„Celý svoj život venovali divadlu“. 
 
Dňa 26.9.2009 sa DJGT zúčastnilo SVETOVÉHO DŇA CESTOVNÉHO RUCHU vo 
Fiľakove. Zvolenskí protagonisti tu odohrali inscenáciu SMRŤ V RUŽOVOM.  
 
Dňa 30. decembra mali diváci možnosť navštíviť naj inscenáciu 61. sezóny, komédiu 
ČERTICE za prítomnosti jej režiséra Michala Spišáka. Slávnostné predstavenie 
v predsilvestrovskej atmosfére bolo príležitosťou pre hercov aj divákov rozlúčiť sa so starým 
kalendárnym rokom. 
 

 
PROPAGAČNÁ A VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ 

 
Názov Miesto Termín Finančné 

náklady 
celkom 

Z toho 
vlastné 
náklady 

Príjmy 

Vernisáž výstavy 
„OBRAZY a MÚZY tanca 
a divadla“ 

foyer 
DJGT 

vo 
Zvolene 

24.4.2009    

Spolu      
 

Dňa 24.4.2009 bola vo foyer DJGT vernisáž výstavy „OBRAZY a MÚZY tanca a divadla“.  
Výstavu pripravili: DJGT vo Zvolene, Slovenská výtvarná únia Bratislava, Spoločnosť voľných 
výtvarných umelcov. 
Výstava bola sprístupnená širokej diváckej verejnosti.  
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ZÍSKANÉ OCENENIA (divadlá, inscenácie, autori a interpreti) 
 
 Ceny Literárneho fondu za celoživotné dielo: 
Herec ŠTEFAN ŠAFÁRIK. 
 
 Ceny Literárneho fondu za sezónu 2008/2009: 
Herečka SVETLANA SARVAŠOVÁ za stvárnenie postavy Kláry Zachanassianovej 
v inscenácii Návšteva starej dámy.  
Hosťujúci režisér MARTIN PETERICH získal CENU LF za réžiu inscenácie Návšteva starej 
dámy v DJGT. 
 
 Prémie Literárneho fondu za sezónu 2008/2009: 
JANA PILZOVÁ za stvárnenie postavy Učiteľky v inscenácii Návšteva starej dámy. 
VLADIMÍR ROHOŇ za stvárnenie postavy Illa v inscenácii Návšteva starej dámy. 
RICHARD SANITRA za stvárnenie postavy Toma v inscenácii Dokonalá svadba. 
BARBORA ŠPÁNIKOVÁ za vytvorenie postavy Zuzky v jednoaktovke V službe (Inotaje). 
 
 Kvet kultúry a umenia BBSK 2009: 
Herec ANDREJ MOJŽIŠ 
 
 CENA PREDSEDU BBSK 2009:  
DIVADLO J. G. TAJOVSKÉHO VO ZVOLENE za 60-ročnú úspešnú umeleckú tvorbu, prínos 
divadla ako centra divadelníctva na strednom Slovensku a 35 ročníkov činohernej časti 
festivalu Zámocké hry zvolenské 
 
 

 
 


