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 prehľad o programových aktivitách 
 
 

 
Január 2018 

 Reprízy aktuálneho repertoáru: 3 (z toho na domácej scéne v počte 3, mimo 

domácej scény v počte 0) 

 

 

 

 
Február 2018 

 Reprízy aktuálneho repertoáru: 5 (z toho na domácej scéne v počte 5, mimo 

domácej scény v počte 0) 

 Príprava a výrobná porada k novej inscenácie  POLEPETKO, v režií Tomaša 

Roháča, od autorov Petra Stoličného, Jána Štrassera a Igora Bázlika 

Pôvodná slovenská rozprávka. 

 

 

 

Marec  2018 

 Reprízy aktuálneho repertoáru: 6 (z toho na domácej scéne v počte 4, mimo 

domácej scény v počte 2) 

 

 Prebieha skúšobne obdobie k pripravovanej inscenácii pre malé deti 

POLEPETKO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apríl 2018 

https://www.google.sk/search?q=divadlo+ludus&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=CXE3WoqQOIqq8wfQxrHQBQ
mailto:ludus@ludusdivadlo.sk
http://www.ludusdivadlo.sk/


                                                                             

     
Divadlo  LUDUS, kreatívne centrum mladých  

Kancelária: Jozefská 19, 2.poschodie, 811 06 Bratislava, 

 mobil : 0905/670 672, 0908/752 479  

Divadelná scéna: Štúdio L&S , Nám.1mája 5, Bratislava 

IČO 00893862, DIČ 2020831505, IBAN SK20 8180 0000 0070 0047 0709 

Email: ludus@ludusdivadlo.sk, www.ludusdivadlo.sk, www.facebook.com/divadlo.ludus 

 

 Reprízy aktuálneho repertoáru: 3 (z toho na domácej scéne v počte 3, mimo 

domácej scény v počte 0) 

 

 Divadelná sála, pre veľkú vyťaženosť zo strany prenajímateľa, je naďalej 

nášmu divadlu k dispozícií vo veľmi krátkom časovom úseku, čo nám 

komplikuje reprízovanie aktuálnych predstavení a skúšobné obdobie, 

pripravovaná inscenácia sa skúša v priestoroch divadla Arteatra. 

 

 

 

Máj 2018 

 Reprízy aktuálneho repertoáru: 6 (z toho na domácej scéne v počte 5, mimo 

domácej scény v počte 1) 

 

 od 19.5. do 24.5.2018 - generálkový týždeň pripravovanej divadelnej 

rozprávky POLEPETKO.  

 Dňa 24.5. 2018  úspešná premiéra inscenácie pre deti POLEPETKO 

 Pravidelná  propagácia v printových médiách, internet, www.ludusdivadlo.sk na 

výlepných plochách Present v Bratislave  

 Medializácia v TASR , TVBA a na TA3 v relácii „Týždeň v kultúre“.   

 K sviatku MDD 31.5.2018 – predstavenie Hugo, Frigo a Bublina  pre deti 

k sviatku  

 

 

 

Jún 2018 

 Reprízy aktuálneho repertoáru: 11 (z toho na domácej scéne v počte 10, 

mimo domácej scény v počte 1) 

 

 14.6.,21.6.,25.6 2018 Prebehla štvordňová prezentácia ročníkových prác 

žiakov SZUŠ  Ludus HEPOTAPR Herectvo-Pohyb-Tanec-Prednes  

 Príprava účasti na divadelnom festivale AMPLIÓN ( 28.-30.9.2018) v Banskej 

Štiavnici 
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Divadlo LUDUS – prehľad o organizačných a personálnych zmenách 

 p. riaditeľka Dana Kurillová končí a odchádza k 31.6.2018, na jej pozíciu je 

vyhlásené výberové konanie na BSK. 

 Iné personálne zmeny nie sú 

 

Divadlo LUDUS sa rozvíja. Prináša nové projekty a spolupracuje s novými ľuďmi. 
 
 

Júl a august 2018 

 Reprízy aktuálneho repertoáru: 0  

 Na základe výberového konania vyhláseného BSK sa novým riaditeľom 

Divadla Ludus stal Mgr. art. Martin Kubran 

 

September 2018 

 Reprízy aktuálneho repertoáru: 6 (z toho na domácej scéne v počte 5, mimo 

domácej scény v počte 1) 

 

Október 2018 

 Reprízy aktuálneho repertoáru: 5 (z toho na domácej scéne v počte 4, mimo 

domácej scény v počte 1) 

 S predstavením Medveď a Pytačky sme sa 9.10. zúčastnili Festivalu Divadla 

pod kostolom v Ružinove 

 Od 1.10. 2018 končí v pozícii PR manažéra Mgr. art. Daniela Kytková 

a nastupuje MgA. Sára Čermáková 

 Príprava a výrobná porada k pripravovanej inscenácii Tajný denník Adriana 

Mola. 

Tvorivý team režisér Michael Vyskočáni, dramaturgia Lenka Garajová, 

scénografia Katarína Holková, kostýmy Zuzana Hudáková 

 

November 2018 

 Reprízy aktuálneho repertoáru: 5 (z toho na domácej scéne v počte 5, mimo 

domácej scény v počte 0) 

 17.11. sme sa tradične zúčastnili celoeurópskej akcie NOC DIVADIEL 2018 

s predstavením Džungľa 
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 Začali sme s novou pravidelnou aktivitou - lektorským úvodom pred 

inscenáciou Plešivá speváčka, ktorý  študentom priblíži život a tvorbu autora 

hry E. Ionesca 

 Začína skúšobné obdobie pripravovanej inscenácie TAJNÝ DENNÍK 

ADRIANA MOLA v réžii Michaela Vyskočániho. Skúšky prebiehajú 

v priestoroch DK Nivy, vzhľadom k časovej vyťaženosti Štúdia L+S.  

 Zadanie tvorby nového vizuálu divadla Ludus spolu s novou webovou 

stránkou – spolupráca s Tomášom Cillerom a Romanom Anderle 

 15.11.2018 sa na podnet Oddelenia kultúry BSK uskutočnila prehliadka dvoch 

objektov, ktoré by sa mohli stať domovským sídlom Divadla LUDUS. 

Obhliadky sa zúčastnili: Ing. Zuzana Rattajová predsedkyňa komisie kultúry, 

zastupiteľky a zastupitelia BSK - členovia komisie kultúry, Ing. Agáta Mikulová 

- riaditeľka odboru cestovného ruchu a kultúry, PhDr Margaréta Cehláriková - 

vedúca oddelenia kultúry úradu BSK. Za Divadlo LUDUS Martin Kubran - 

riaditeľ a Peter Kuba - umelecký šéf. 

 
 

December 2018 

 Reprízy aktuálneho repertoáru: 5 (z toho na domácej scéne v počte 4, mimo 

domácej scény v počte 1) 

 Pôvodný termín pripravovanej premiéry sa z časových a organizačných 

dôvodov presúva zo 14.12.2018 na 7.2.2019. Skúšky v obmedzenom režime 

stále prebiehajú 

 9.12.2018 sme s predstavením vyšla hviezda nad Betlehemom hosťovali 

v Pistoriho paláci 

 Prezentácia návrhov nového loga pre Divadlo Ludus 

 

Poznámky 

Správa o činnosti Divadla LUDUS 

V júny 2018 som sa zúčastnil výberového konania na post riaditeľa Divadla LUDUS.  

Svoju víziu / koncepciu budúceho Divadla LUDUS som postavil na týchto bodoch: 

1. Divadlo LUDUS zanechá tvorbu a repertoár inscenácií pre deti do 12 rokov.  

Nebude sa naďalej venovať aktivitám spojených s dramatickou výchovou, nebude 

ponúkať priestor na prezentáciu školských či amatérskych divadelných projektov. 
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2. Divadlo LUDUS sa bude jednoznačne programovo zameriavať na tvorbu pre 

mládež 12+ , a na výchovu mladých divákov. Bude sa sústreďovať na témy a 

problémy dospievajúcich, na témy dospievania - telesného, duševného a 

občianskeho. 

3. Vo všetkých divadelných aktivitách bude Divadlo LUDUS profesionálne 

spolupracovať len s profesionálnymi umelcami. 

4. Divadlo LUDUS sa bude aktívne uchádzať o spoluprácu s divadlami zriaďovanými 

BSK, aby vytvorilo podmienky pre vzájomne výhodnú a celkovo osožnú synergiu. 

Bude ponúkať vlastný model práce s mladými divákmi a vlastný program. 

5. Divadlo LUDUS bude iniciovať vznik modelu dlhodobej aktívnej spolupráce 

divadiel a stredných škôl, ktoré sú v gescii BSK.  

V spolupráci so školami navrhne model financovania spoločných aktivít, ktorý 

nebude odkázaný na pasívne prijímanie prostriedkov z rozpočtu BSK.  

6. Divadlo LUDUS vytvorí komplexný model zosieťovania inštitúcií a aktivít 

orientovaných na mladých divákov 12+. 

 

Cieľom je postupne zmeniť repertoár, násobne zvýšiť počet predstavení v 

kalendárnom mesiaci, a pravidelne hrávať mimo divadla (v základných a stredných 

školách, a na zájazdoch mimo Bratislavy).  

Napĺňanie týchto cieľov však nie je možné, bez rámcovej predstavy o budúcom 

fungovaní Divadla LUDUS, respekt. o jeho budúcom pôsobisku. 

 

Po nástupe do funkcie riaditeľa Divadla Ludus v auguste 2018 som sa dôkladne 

oboznámil so súčasným stavom divadla, s repertoárom, s prevádzkou, s 

priestorovým zázemím, s fungovaním ekonómie a administratívy. O tradícii a 

umeleckej činnosti divadla som mal predstavu z prípravy na výberové konanie. Víziu 

fungovania a rozvoja Divadla Ludus som musel čiastočne zrevidovať. Divadlo Ludus 

nemá vlastné priestory, ale za hlavnú prekážku rozvoja divadla považujem dlhodobé 

fungovanie v úspornom režime. Divadlu sa hneď z niekoľkých dôvodov "oplatilo" hrať 
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čo najmenej, a rovnako na minimum obmedziť prípravu nových projektov, zájazdovú 

aktivitu a účasť na prehliadkach mimo Bratislavy. Z repertoára divadla sa potom 

reprízovali predovšetkým jednoduchšie nízkonákladové inscenácie, pretože tie 

náročnejšie nie je možné v prenájme organizačne ani technicky zabezpečiť.  

Príprava dramaturgického plánu - nových divadelných projektov a aktivít - vyžaduje 

jasnú predstavu v akých podmienkach a v akom časovom horizonte bude divadlo 

fungovať.  

Zabezpečenie fungovania a rozvoja Divadla Ludus teda do veľkej miery závisí od 

presvedčenia nášho zriaďovateľa, že Bratislavský kraj potrebuje samostatnú 

progresívnu divadelnú platformu tvorbou zameranú predovšetkým na študujúcu 

mládež, a od ochoty vytvoriť pre takú platformu adekvátne podmienky.  

V hodnotení našej činnosti by potom mal byť zohľadnený fakt, že naše inscenácie 

budeme ponúkať predovšetkým školám, a budeme teda poskytovať svojho druhu 

všeobecne dostupnú verejnú službu.  

 

1. hľadanie priestorov pre sídlo Divadla LUDUS 

Od januára 2018 pôsobí Divadlo LUDUS v nových administratívnych priestoroch na 

Jozefskej ulici, nemá však vlastné hracie ani skúšobné priestory. Na základe dohody 

a zmluvy s divadlom Štúdio L+S, s.r.o, so sídlom na Námestí 1. mája môže Divadlo 

LUDUS hrať vo vopred dohodnutých termínoch na javisku Štúdia L+S. Súčasná 

zmluva platí do konca roka 2019. Reálne nám umožňuje využívať priestory Štúdia na 

hranie 5 - 6 dní v kalendárnom mesiaci. 

 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky Divadla LUDUS okrem 

iného zaviazalo budúceho riaditeľa k proaktívnej spolupráci na hľadaní optimálneho 

trvalého sídla divadla a k zabezpečeniu plynulého prechodu divadla k jeho novej a 

stabilnej ére. 

 

Od svojho nástupu (august 2018) som sa detajlne oboznámil s výsledkami pracovnej 
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komisie, a so súčasným stavom relevantných vybraných objektov, spravil som si tiež 

vlastný prieskum bratislavského divadelného terénu. Výsledky prieskumu prevážne 

potvrdili stav a výber pracovnej skupiny spred roka. Potvrdili mi tiež, že v Bratislave 

žalostne chýba divadelný priestor, ktorý by primárne programovo a dramaturgicky 

slúžil tvorbe pre študujúcu mládež a pre mladých divákov vo veku 12+. 

 

15.11.2018 sme na priamy podnet Oddelenia kultúry BSK zorganizovali návštevu 

dvoch relevantných objektov, ktoré by sa mohli stať v krátkodobom horizonte 

domovským sídlom Divadla LUDUS. Obhliadky sa zúčastnili: Ing. Zuzana Rattajová 

predsedkyňa komisie kultúry, zastupiteľky a zastupitelia BSK - členovia komisie 

kultúry, Ing. Agáta Mikulová - riaditeľka odboru cestovného ruchu a kultúry, PhDr 

Margaréta Cehláriková - vedúca oddelenia kultúry úradu BSK.  

Za Divadlo LUDUS Martin Kubran - riaditeľ a Peter Kuba - umelecký šéf.   

Majiteľa a investora objektu OD Dunaj zastupovali p. Pagáč – regional director SK, p. 

Ácsová – junior business developer. Majiteľa a investora objektu Pradiareň YIT 

Slovakia a.s. zastupoval p. Puchel - Commercial Real Estate & Leasing Manager. 

Obhliadka opäť potvrdila, že vhodnejším miestom budúceho sídla Divadla Ludus 

budú priestory v bývalom OD Dunaj. 

Odporúčali sme, aby Návrh riešenia budúcej prevádzky Divadla LUDUS vychádzal z 

materiálu predloženom na Zastupiteľstve BSK 29.09.2017. 

Odporúčali sme vypracovať návrh zmluvných podmienok dlhodobého nájmu pre 

pôsobenie Divadla LUDUS v priestoroch objektu Obchodný dom Dunaj na Námestí 

SNP v Bratislave. 

   

2. dramaturgia a realizácia sezóny 2018/19 

V rámci realizácie dramaturgického plánu Divadla LUDUS sme spoločne s 

umeleckým šéfom Divadla LUDUS Petrom Kubom intenzívne pripravovali dve 

náročné inscenácie. 
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Spoločne s inscenačným tímom sme sfinalizovali dramatizáciu a herecké obsadenie 

inscenácie Tajný denník Adriana Mola. Kniha Sue Townsendovej o dospievaní sa 

stala klasikou, a dnes dokonca čítankovou literatúrou pre mládež.  

V divadelnej adaptácii z pera Lenky Garajovej bude uvedená na Slovensku po prvý 

krát .  

Premiéra inscenácie v réžii talentovaného a oceňovaného Michaela Vyskočániho 

bude vo februári 2019 v Štúdiu L+S.  

Postavu Adriana zahrá vynikajúci Dávid Hartl. 

 

Na inscenácii symbolistickej hry Maurice Maeterlincka Modrý vták sa spoločne s 

režisérom Petrom Kubom a dramaturgom Martinom Kubranom bude podieľať 

najmladšia generácia progresívnych scénických výtvarníkov, svetelných a zvukových 

dizajnérov. Inscenácia bude svojim rozsahom a technologickou náročnosťou skúškou 

momentálnych kapacít a možností Divadla Ludus. V budúcnosti by sme s ňou radi 

opustili javisko Štúdia L+S.  

 

3. príprava sezóny 2019/20 

Divadlo Ludus pripravuje sériu divadelných prednášok (lecture performance), ktoré 

tématicky pripomínaju spoločensko politické zmeny, 

ktorými prechádzalo a (stále prechádza) Slovensko po roku 1989. 

Demokratizačný proces, prechod k liberálno demokratickému politickému 

systému, prihlásenie sa k euro-atlantickej kultúrnej tradícii a 

civilizačnej identite a prijatie princípov otvorenej trhovej ekonomiky 

- to je konglomerát vzájomne previazaných procesov, ktoré zásadne 

ovplyvnili život niekoľkých generácií a premenili hodnotový rebríček. 

Originálne a atraktívne divadelné definície termínov: OBEC, NÁROD, 

EURÓPA, DIALÓG, PRAVDA, SLOBODA, SPRAVODLIVOSŤ, SOLIDARITA, 

DEMOKRACIA, ÚSTAVA, ŠTÁT, TRH ponúkneme študentom základných a 

stredných škôl ako alternatívnu formu k tradičnej školskej výuke. 
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Zvolíme prekvapivý uhol pohľadu, ktorý zviditeľní komplexnosť 

fenoménov a hodnôt, ktoré zastupujú a symbolizujú. Zdôrazníme vzájomnú  

prepojenosť oblastí a odborov (vyučovacích predmetov) ako dejiny 

(dejepis), občianska náuka, etika, filozofia, literatúra. 

Divadelné prednášky budú organickou súčasťou dlhodobej dramaturgickej 

línie Divadla LUDUS zameranej na edukatívne divadelné formy, a práve 

na tie oblasti výuky, ktoré žiakom a študentom robia najväčšie 

problémy. 

Medziodborové prednášky budú zamerané na súvislosti parciálnych 

oblastí ako sú dejiny 20. storočia, dejiny ideí (filozofia), teória 

štátu (občianska náuka), základy právneho a ekonomického vzdelania 

(Základná listina ľudských práv a slobôd, Zmluva  o Ústave pre 

Európu), ako aj na hľadanie riešení komlexných dilem a problémov, 

ktorým v súčasnosti čelíme. 

Nadväzne pripravíme fórum aktívneho diváka, v rámci ktorého sa 

zameriame na dialóg, diskusiu, argumentáciu a rétoriku. 

V tretej fáze sa sústredíme na kritické myslenie, na prevenciu proti 

dezinformáciám a manipulácii a na hľadanie nových platforiem aktívneho 

vyjadrenia občianskeho postoja vrámci otvorenej občianskej 

spoločnosti. 

 
 
 
 
 

Divadlo LUDUS - prehľad o organizačných a personálnych zmenách: 
 Počet zamestnancov divadla v roku 2018 – 9 zamestnancov a 7 DPČ. 

 Počet odborných pracovníkov – 3 

 Počet prevádzkových pracovníkov – 5 

 Počet umeleckých pracovníkov – 1 
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Nové divadelné inscenácie v roku 2018: 
 Premiéra 24.5.2018  inscenácie POLEPETKO – réžia Tomáš Roháč 

Multižánrové a charitatívne podujatia v r. 2018: 
 neboli 

Účasť na divadelných festivaloch : 
 9.10.2018 – Bratislava – Divadlo pod kostolom – hra Medveď a Pytačky 

Zájazdová činnosť: 
 14.3.2018 – Bratislava – Nemecké kultúrne centrum RAČA – 2 reprízy hry 

Medveď a Pytačky 

 1.5.2018 – Mestský park Šamorín – hra Hugo, Frigo, Bublina 

 9.9.2018 – Bratislava – DK Ružinov – hra Hugo, Frigo, Bublina 

 9.12.2018 – Bratislava – Pistoriho palác – hra Vyšla hviezda nad Betlehemom 

Nominácie a ocenenia: 
 žiadne 

Návštevnosť na podujatiach celkom (%): 
 Návštevnosť celkovo: 7860 divákov 

 Využiteľnosť divadelnej sály 

Kapacita Štúdia L+S – 200 divákov – 77% 

 
Získané granty: 
Fond na podporu umenia – 9000 € plánovaná inscenácia Modrý vták 
 
 
 
 
 
 
 

Názov predstavenia 

Počet predstavení  Návštevnosť-2018 

Štúdio L 
S 

Zájazdy + 
Bratislava 

okolie 
SPOLU 

Štúdio L 
S 

Zájazdy + 
Bratislava 

okolie 
SPOLU 

Polepetko 6 0 6 1134 0 1134 

Plešivá speváčka 4 0 4 738 0 738 

Pozor, dobrý pes! 5 0 5 713 0 2713 
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Labyrint prísloví 5 0 5 747 0 747 

Hugo, Frigo, Bublina 5 2 7 176 390 566 

Cirkus LamPamTanTalone 4 0 4 580 0 580 

HEPOTAPR      SZUŠ 6 0 6 801 0 801 

Vyšla hviezda nad 
Betlehemom 

0 1 1 0 70 70 

Pozor, double stress! 3 0 3 343 0 343 

Medveď a Pytačky 9 3 12 1032 344 1376 

DŽUNGĽA 4 0 4 792 0 792 

SPOLU : 51 6 57 7056 804 7860 

Ostatné aktivity: 
Domáca 
scéna  

Zájazdy + 
Bratislava 

okolie 
SPOLU 

Domáca 
scéna  

Zájazdy + 
Bratislava 

okolie 
SPOLU 

Letný workshop 0 0 0 0 0 0 

Tlačové besedy 0 0 0 0 0 0 

SPOLU : 0  0 0 0 0 0 

Divad.predst. a ost. aktivity  
51 

 
6 
 

57 
 

7056 
 

804 
 

7860 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Počet aktivít Divadla LUDUS do 31.12.2018 

 

Počet premiér : 1 
Počet repríz repertoárových titulov: 57 

Z toho na zájazdoch: 6 
Tlačové besedy: 0 

Počet divákov celkovo: 7860 

Kapacita sály:  200 
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Tržba z repríz:    28 607 € 
Z toho tržba z kultúrnych poukazov:  8 449  € 

Iné  tržby:    925,34 € 
Celková tržba:   29 532,34 € 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vypracoval:  MgA. Sára Čermáková, PR manager,  

  
Schválil:        Mgr. Art. Martin Kubran, riaditeľ 
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