
 

MESTO Nové Mesto nad Váhom 
komisia kultúry a spoločenských vzťahov pri MsZ 

  

 

Z Á P I S N I CA 

zo zasadania 27. marca 2018 

 

Prítomní:  pozri prezenčnú listinu 

 

PROGRAM KKaSV 

1. Privítanie   

2. DS Lusian pri CVČ v Novom Meste  nad Váhom - hosť 

3. O XXI. Festivale A. Jurkovičovej  

4. Program MsKS na apríl 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

K bodu 1: 

 Prítomných členov privítala predsedníčka  KKaSV  Mgr. T. Skovajsová. Ako hosťov 

privítala  vedúcu DS Lusian pri CVČ A. Majtánovú a členku DS Lusian M.  Lauerovú. 

K bodu 2: 

 DS Lusian pri CVČ sa obrátil na KKaSV s požiadavkou ohľadom nácvikov na pódiu 

MsKS. Na 7. júna  DS chystá ďalšiu premiéru, preto potrebuje skúšky aj na pódiu MsKS, 

doterajší nácvik  v CVČ už  nestačí.  DS by chcel  cvičiť vo štvrtky, ak bude  sála voľná,  

a takisto počas sobôt.  Skúšky na pódiu si do plánu píše  SDOS pri MsKS v Novom Meste  

nad Váhom, a to od 9,00 do 14,00 h.  

 DS Lusian chce pokračovať vo svojom zámere pripraviť ročne jednu premiéru, aby to 

bolo možné, potrebuje skúšať aj na pódiu MsKS. 

SDOS pri MsKS mala  premiéru  inscenácie hry naposledy  v r. 2015 (MDS: 26. 

4.2015 – Príbeh možno obyčajný) a v r. 2014 (DDS: 16.11. 2014 Kto to kedy  videl). Okrem 

toho pripravila  v r. 2014 – 2016 hudobno-poetické pásma. V ostatných rokoch SDOS 

realizuje počas leta Prázdniny s divadlom, naposledy v r. 2017. 



 K tejto otázke  sa  rozvinula  široká diskusia, z ktorej vzišlo, že treba len vítať, a teda  

podporiť snahy DS Lusian o pokračovanie divadelnej  tradície v našom meste, preto je 

nevyhnutné: 

Umožniť počas sobôt  (ak tam nie je iná akcia, o konaní ktorej  rozhodne riaditeľka 

MsKS) ) cvičiť  aj DS Lusian, a to spôsobom, že čas  na  nácvik sa rozdelí medzi obidva 

súbory, keďže je nereálne, aby  jeden  súbor skúšal 5 hodín. Nácvik môže  byť napr. od 8,30 

do 14,30 h, kým sa  nezačne  kino, t. z., každý súbor by  mal k dispozícii po tri hodiny.  

Taktiež je potrebné, aby  bolo pódium voľné, bez kulís.  S rozhodnutím  KKaSV 

oboznámi riaditeľka MsKS  p. Psotného, vedúceho SDOS pri MsKS v Novom Meste  nad 

Váhom. Je potrebné zo strany riaditeľky MsKS, aby  zabezpečila dohľad nad dodržiavaním 

harmonogramu obsadenosti pódia a divadelnej sály. 

Vo štvrtky bude súbor  Lusian cvičiť v čase, ktorý určí riaditeľka MsKS v záväznom 

harmonograme. 

  

K bodu 3: 

 

 O príprave XXI. Festivalu A. Jurkovičovej (FAJ)  informovali riaditeľka FAJ PhDr. K. 

Hejbalová a tajomníčka FAJ. 

 Prítomných  oboznámili s programom, ktorý sa  začne  7. 4. a skončí  sa 10. 4.  

 

 

K bodu 4: 

 O programe MsKS v apríli informovala riad. MsKS PhDr. E. Grznárová. 

 

PROGRAMY MsKS 

XXI. FESTIVAL A. JURKOVIČOVEJ 

SLAVIMO SLAVNO SLAVENI  

7. apríla o 18,00 h, v predvečer súťažnej časti, sa XXI. Festival A. Jurkovičovej (FAJ) 

začne literárno – hudobnou kompozíciou k 1155. výročiu príchodu vierozvestov svätých 

Cyrila a Metoda na naše územie s názvom: SLAVIMO SLAVNO SLAVENI. Účinkovať bude 

mužská spevácka skupina DANUBIUS  OCTET SINGERS pod vedením dirigenta D. 

Simandla a umeleckým slovom Jozefa Šimonoviča. 

Súťažná časť XXI. FAJ sa  uskutoční 8. - 10. apríla  (program XXI. FAJ na 1. str. NS). 

 

VÝSTAVA: J. DICOVÁ ONDREJKOVÁ 

ČARO DETSKEJ ILUSTRÁCIE 

 8. apríla o 17,00 h vo výstavnej  sieni MsKS sa  uskutoční  v rámci XXI. FAJ vernisáž 

knižných ilustrácií akad. mal. Jarmily Dicovej Ondrejkovej s úzkými väzbami na naše mesto. 

Výstava potrvá do 11. mája. 

 

KVET TÁLIE 

 8. apríla po 17,00 h vo výstavnej  sieni MsKS sa  uskutoční v rámci XXI. celonárodnej  

divadelnej  prehliadky s účasťou zahraničných  Slovákov odovzdanie v poradí 17. Kvetu 

Tálie herečke Elene  Petrovickej a slávnostné odhalenie tabuľky s menom a  autogramom 



tejto známej slovenskej herečky, ktorá je štvrtou hereckou generáciou v rodine, vo foyer 

MsKS. 

 

DIVADLO ARTEATRO 

MARIO GELARDI: ZLOMATKA  

10. apríla o 18,00 h v sále MsKS bodku za  XXI. FAJ spraví kvalitné divadelné 

predstavenie ZLOMATKA z dielne Divadla ARTEATRO s excelentným výkonom hlavnej  

predstaviteľky hry Idy Rapaičovej, mimochodom, držiteľky  Kvetu Tálie z r. 2016. Ďalej 

účinkujú: Emil Leeger, Gabriela Csinová  a Tomáš Horváth. 

 

ART MUSIC ORCHESTRA A SZ LÚČNICA 

HOMMAGE Á EVA KOSTOLÁNYIOVÁ 

15. apríla o 18,00 h v sále MsKS sa  uskutoční spomienkový koncert na talentovanú 

speváčku, ktorá ovplyvnila slovenskú hudobnú scénu v 60. a 70. rokoch XX. storočia. 

Piesne E. Kostolányiovej zahrá a zaspieva Art Music Orchestra a SZ Lúčnica, ktorý 

svojím vokálnym podielom obohatí audiovizuálne koncipované návraty k speváckej 

originalite Evy Kostolányiovej. Ako sólisti sa predstavia:  Júlia Vlčková, mimochodom,  

pochádzajúca  z nášho regiónu, Magdaléna Lekárová, Bernadeta Durdyová, Dominika 

Bieliková, Marek Bielik  a ako hosť orchestra Zdeno Sychra. 

Vstupenky  po 14 € si môžete zakúpiť online na: www.msks.sk alebo v pokladni 

MsKS, č. tel. 032 285 69 21.  

 

DIVADLO 

ZLATÁ BAŇA 

 24. apríla  o 18,00 h v sále MsKS sa uskutoční inscenácia hry uznávaného rakúskeho 

dramatika R. Freunda s názvom Zlatá baňa. 

Komédia z prostredia  skrášľovacej kliniky nazrie do života lekárov a ich rodín. V 

dnešnej dobe sú rôzne možnosti, ako si dobre a rýchlo zarobiť. Ale čo ak by váš najlepší 

priateľ/ka prišli s bizarnou ponukou, ktorá vyráža dych, no zároveň sa ťažko odmieta? 

 Účinkujú: Andrea Karnasová, Andrea Profantová a Marek Majeský. 

   Vstupenky po 12  € si môžete zakúpiť online na: www.msks.sk alebo v  pokladni 

MsKS, č. tel. 032 285 6921.  

 

NESIEM VÁM SLOVO BÁSNIKOVO  

 26. apríla o 17,00 h v Divadielku galéria sa uskutoční literárno – hudobné pásmo 

s názvom Nesiem vám slovo básnikovo pozostávajúce z výberu tvorby slovenských básnikov. 

Účinkujú:  D. Arbetová, K. Godálová a M. Mišura. Technická podpora: I. Radošinský. 

 

K bodu 5: 

Rôzne: 

Riad. MsKS PhDr. E. Grznárová informovala prítomných, že 25. mája o 17:00 h OZ 

Premena, OZ Sluha a MsKS v Novom Meste nad Váhom usporiadajú  benefičné podujatie - 

muzikál  Ako prišli lastovičky domov. Výťažok z predstavenia bude venovaný na liečbu 

Andreja Lysáka z Nového Mesta nad Váhom, ktorý po cievnej  mozgovej príhode  potrebuje 

rehabilitačnú  liečbu v Adeli centre v Piešťanoch.  

Informovala  tiež, že  v lete, konkrétne  14. – 17. júla sa  uskutoční tradičný Bažant 

kinematograf. Tituly, ktoré sa  budú premietať, zatiaľ nie  sú známe. 

http://www.msks.sk/
http://www.msks.sk/


 

K bodu 6: 

 Na  záver zasadnutia preds. KKaSV Mgr. T. Skovajsová poďakovala  prítomným za  

aktívnu účasť, pozvala ich na XXI. FAJ a zaželala všetkým  príjemné veľkonočné sviatky. 

 

ZÁVER ZO ZASADNUTIA KKaSV 27. 3. 2018: 

Umožniť počas sobôt skúšať obidvom súborom: SDOS i DS Lusian, a to tak, že  sa 

čas do premietania kina (napr. od 8,30 do 14,30 h) rozdelí na  nácviky obidvoch  súborov. 

Každý súbor bude  mať k dispozícii  tri hodiny.  

 

Termín: trvalá úloha                                                                   Zodpovedná: riaditeľka  MsKS 

 

Zapísala: PhDr. Eva Grznárová, tajomníčka KKaSV 

 

Schválila: Mgr. Tatiana Skovajsová, predsedníčka KKaSV 

 


