
 

 

Dobrovo ľníci sú hybnou silou 
Divadelnej Nitry  

 

  

  

 

 

Stretávate ich na chodbách, v útrobách divadla, skrutkujú pódiá, sprevádzajú zahraničných 
hostí, utekajú z jednej šatne do druhej, vystrihujú, maľujú, s vysielačkami v ruke, usmievajú 
sa, sú mladí a nadšení. A počas Divadelnej Nitry je ich v zákulisí viac ako stovka. 
Dobrovoľníci. Neoddeliteľnou súčasťou Divadelnej Nitry sú od jej vzniku, už 25 rokov. 
Mnohí z tých, čo sprvu prišli ako študenti pomôcť, sa neskôr stali plnohodnotnou súčasťou 
organizačného štábu, a mnohí z tých, čo sú už zamestnaní inde, sa na festival vracajú aj 
dnes. Všetci priložili ruku k dielu: k organizácii najvýznamnejšieho medzinárodného 
divadelného festivalu na Slovensku. Každoročne sa starajú o zahraničné súbory, 
sprevádzajú umelcov po festivalovom dejisku aj na oficiálne podujatia, tlmočia, usádzajú 
divákov, vydávajú akreditácie, vítajú hostí, pripravujú materiály, dekorujú priestory, 
roznášajú vstupenky, asistujú festivalovým fotografom, starajú sa o novinárov, pomáhajú 
pri doprave súborov, vybavujú telefonáty na sekretariáte, ubytovávajú hostí, sú pravými 
rukami členov štábu i samotnej riaditeľky festivalu. A popritom sa stávajú súčasťou kolosu 
Divadelnej Nitry. Získavajú nové skúsenosti, kontakty, poznatky, dojmy aj priateľstvá. 
Navštevujú festivalové predstavenia a zažívajú festivalové a divadelné zákulisie. Väčšinu 
z ich tvárí stretávate na festivale každý rok. Za 25-ročnú históriu sa jeho chodbami premleli 
tisícky.  

 



 

 

Dobrovo ľníctvo v  číslach  
   

25 rokov dobrovoľníctva na Divadelnej Nitre 

2016: 134, 2015: 152, 2014: 146, 2013: 184, 2012: 148, 2011: 239, 2010: 217. 

150 dobrovoľníkov priemerne ročne 

10 dní dobrovoľníckej práce 

2 teambuildingové školenia 

1 dobrovoľnícky seminár 

10 sekcií festivalu v ponuke na prácu dobrovoľníkov 

50 % festivalového štábu pochádza z dobrovoľníkov 

90 % dobrovoľníkov sú študenti UKF v Nitre 

1:9 pomer dobrovoľníkov chalanov k dievčatám 

 

 

 

 

VIDEO: Život dobrovo ľníka na Divadelnej Nitre  

 

 

 

 

Význam dobrovo ľníčenia 
   

Darina Kárová, riadite ľka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra,  
„V rámci spolupráce s mladými ľuďmi sa snažíme sústreďovať najmä na ich pozitívne 

motivovanie a inšpirovanie k dobrovoľníckej práci počas festivalu aj počas roka. S 

touto snahou súvisí propagácia myšlienky dobrovoľníctva ako hodnoty prospešnej 

pre organizáciu či komunitu, v ktorej dobrovoľník pôsobí, na druhej strane 

dobrovoľnícka práca obohacuje a rozvíja sociálne, etické a kultúrne hodnoty človeka, 

ktorý z vlastnej vôle dobrovoľnícku prácu vykonáva. Naším cieľom je systematicky 

rozvíjať zručnosti mladých ľudí a podporovať v nich myšlienku dobrovoľníctva.“ 

 

 

 

 

3 otázky pre... Kristiána Šeffera, koordinátora 
dobrovo ľníkov  

 

 



 

19 rokov je súčasťou Divadelnej Nitry. 9 rokov ako 
koordinátor dobrovoľníkov. Každoročne má na starosti 
vyše 100 mladých ľudí, ktorí pomáhajú pri organizácii 
festivalu, každoročne pozná všetky ich tváre, mená aj to, 
kto z nich je na ktorú z nekonečného množstva úloh 
najlepší. Bez vysielačky ho počas festivalového 
maratónu nemožno stretnúť. V tej istej chvíli posiela 

jeden tím na stavbu pódia a ďalší na vítanie hostí či prípravu festivalovej diskusie. 
Neprestáva sa usmievať, ani keď celé noci nespí, ani vtedy, keď dokonca sám 
s dobrovoľníkmi pomáha rozoberať pódium. Hovorí, že dobrovoľníci nedostávajú plat nie 
preto, že by ich práca nemala cenu, ale naopak preto, že je nedoceniteľná. Kristián Šeffer.  

CELÝ ROZHOVOR ČÍTAJTE TU 
 

 

 

Dobrovo ľníci o  dobrovo ľníčení 
 

 

  
Petra Maliariková,  dobrovoľníčka od r. 2009, asistentka 
štábu v r. 2011 a 2012, členka štábu v r. 2013 a 2014 
  
Jedného dňa sa na nástenke v škole objavil oznam, že 
študenti majú možnosť nazrieť do zákulisia divadla a stať sa 
dobrovoľníkmi na Divadelnej Nitre. Hneď ma to zaujalo a ani 
som si nevedela predstaviť, ako tento malý plagátik ovplyvní 
môj život.  

CELÝ ČLÁNOK ČÍTAJTE TU 
  

Zuzana Bosmanová,  dobrovoľníčka od r. 2009 
  
Divadelnej Nitry som sa prvýkrát zúčastnila v roku 2009, v 
druháku na vysokej škole, kedy sme mali povinnú školskú 
prax a práca na festivale znela zaujímavo. A od tohto roku je 
nevyhnutnou súčasťou každej mojej jesene.  

 
CELÝ ČLÁNOK ČÍTAJTE TU 

  



 

Terézia Bosmanová , dobrovoľníčka od r. 2015 
  
Pre mňa už štvrtý rok. Na festival som nešla so žiadnymi 
veľkými očakávaniami, vedela som len od sestry, že to bola 
veľká sranda. Keď som sa tam objavila, všetci ma poznali ako 
mladšiu Bosmanovú, čo sa postupom času vymenilo a už 
som nebola len Zuzkina sestra, ale Zuzka bola Terezkina 
sestra. 

 CELÝ ČLÁNOK ČÍTAJTE TU 
 

 

 

Minulý rok dobrovo ľníčky, tento rok členky štábu  
 

 

 

Študentka tlmočníctva a prekladateľstva anglického a nemeckého jazyka Olha 
Bohuslavská, ktorá minulý rok sprevádzala umelecké súbory, sa tento rok stala hlavou 
sekretariátu Divadelnej Nitry a pravou rukou riaditeľky. Študentka Katedry manažmentu 
kultúry a turizmu Tatiana Zajacová, ktorá sa ako dobrovoľníčka starala o VIP hostí, pôsobí 
tento rok na marketingu predaja vstupeniek a doktorandka kulturológie Filozofickej fakulty 
UKF v Nitre Lucia Valková, ktorá asistovala koordinátorovi dobrovoľníkov, má tento rok na 
starosti produkciu sprievodného programu a vzdelávacie projekty.  

 

 

 

Sú najlepší  
 

 

 

Trojica festivalových dobrovoľníkov Olha Bohuslavská, Martina Zelinková a Szabi 
Meszáros získali v úvode roka 2017 ocenenie Mesta Nitry „Srdce na dlani – dobrovoľník 
roka“ v kategórii dobrovoľník pracujúci v oblasti kultúry. Títo študenti translatológie na 
Filozofickej fakulte UKF sa v roku 2016 objavili ako festivaloví nováčikovia, to však nebolo 
poznať na ich výkone ani ochote. Počas minuloročnej Divadelnej Nitry pomáhali pri 
viacerých zahraničných divadlách hlavného programu, pričom zužitkovali svoje 
profesionálne jazykové schopnosti.   

 

 

 

Povedali o...  
 

 

Eva Hudecová  
Na Divadelnej Nitre som mohla preniknúť do vysoko organizovaného sveta festivalu, byť 
svedkom príprav najväčšieho slovenského divadelného podujatia, čo mi dalo neopísateľné 
skúsenosti z oblasti manažmentu, organizácie, hostesingu... 
  
Filip Hlinka  
Mňa vždy ohromilo, keď som videl, ako celý štáb dokáže s dobrovoľníkmi fungovať ako 



 

zohratý tím, ktorý sa pozná dlhé roky. A ako dokáže hŕstka dobrovoľníkov ísť úplne na 
doraz – až na dno svojich síl, ale pritom vždy s úsmevom na tvári, pretože práca na 
festivale ich napĺňa. 
  
Jana Ho ľanová  
Veľkým zážitkom bola atmosféra, ktorá sa po celý čas niesla priestormi divadla. Čulý ruch, 
ale napriek tomu pohoda... Veľa ľudí, ale žiadne konflikty... Taká úžasná bezprostrednosť 
medzi dobrovoľníkmi, cítila som sa ako súčasť veľkej rodiny.  

 

 

 

DOBROVOĽNÍCI SÚ ZÁKLADOM FESTIVALU! Pripoj sa 
k nám!  

 

 

 

PRIHLÁŠKA  
http://www.nitrafest.sk/_sub/vyp/ 
MANUÁL PRE DOBROVO ĽNÍKA  
http://www.nitrafest.sk/images/files/Manul_pre_dobrovonka_-_2017_1.pdf 
   

 

 

 

Zaži s nami  
 

 

 

 

 

• najväčší a najvýznamnejší divadelný festival na 
Slovensku 
• nezabudnuteľné zážitky 
• výnimočnú atmosféru 
 
Pomôž nám v týchto oblastiach  
• akreditácia účastníkov 
• domáci alebo zahraničný divadelný súbor 
• sprievodné podujatia (pouličné predstavenia, koncerty, 
výtvarné akcie, detské podujatia) 
• semináre, workshopy, tréningy, diskusie 
• VIP a hostia festivalu, zahraniční hostia 
• technické a materiálne zabezpečovanie 
• tlačové stredisko, (tím blogerov, písanie, 
fotografovanie) 
• sekretariát 
• osobní asistenti členov štábu 
• v období mimo konania festivalu (spracovávanie 
dokumentácie a archívov)  

 



 

 

Prax  
 

 

 

Po dohode so spolupracujúcimi katedrami Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre majú ich 
študenti možnosť absolvovať v Asociácii Divadelná Nitra aj odbornú prax v rámci svojho 
štúdia. Ide o katedry: estetiky, kulturológie, manažmentu kultúry a turizmu, masmediálnej 
komunikácie a reklamy, žurnalistiky a Oddelenie translatológie. Študenti môžu prax 
absolvovať počas festivalu aj v priebehu roka. Majú k dispozícii tak pravidelné konzultácie 
s pracovníkmi Asociácie, ako aj interné materiály Asociácie.  

 

 

 
Všetky aktuálne informácie nájdete 
na: www.nitrafest.sk a www.facebook.com/divadelna.nitra 
 
> Kontakt / Contact 
International Theatre Festival 
DIVADELNÁ NITRA 2017 
22. – 27. Sept 2017 
Svätoplukovo nám.4, 950 53 Nitra, Slovakia 
Tel./Fax: +421 37 6524 870 
Mobile: +421 903 554 475 
www.nitrafest.sk  

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


