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Ochotnícky divadelný súbor v Hubovej 

 

Jarmila ONDREJKOVÁ 

 

Úvod 

     Ochotnícke divadlo má na území Slovenska dlhoročnú tradíciu. Od roku 1830, kedy sa 

v Liptovskom Mikuláši odohralo prvé divadelné predstavenie, uplynulo už niekoľko rokov. 

Počas týchto rokov sa ochotnícke divadelné dianie rozvíjalo a funguje do dnešnej doby. 

     V práci sme sa snažili  zachytiť vývoj, aktivity a ocenenia  jedného z popredných 

dedinských ochotníckych súborov na Slovensku, a to divadelný súbor ZDOS v Hubovej. Ide 

o súbor so 100 - ročnou tradíciou. Prvé divadelné predstavenie sa odohralo v roku 1909 a 

súbor sa prezentoval  naštudovanou Okánikovou  hrou Narodenie Pána. Od tejto udalosti sa 

tiahnu dejiny ochotníckeho divadla v Hubovej, kde postupným zdokonaľovaním  rástla aj 

kvalita tohto súboru. V dnešnej dobe je divadelný súbor z Hubovej označovaný za jeden 

z popredných dedinských ochotníckych súborov v rámci Slovenska. 

     V súčasnosti sa pozornosť upriamuje na profesionálne divadlá a zabúda sa na tie 

ochotnícke, pričom oni boli  podhubím pre vznik divadla profesionálneho. 

     Naším úsilím zdokumentovať činnosť tohto súboru sme chceli poukázať na to, že aj 

v dnešnej dobe ešte stále fungujú ochotnícke súbory a niektoré na veľmi vyspelej umeleckej 

úrovni. Ich činnosť je zaujímavá a častokrát vysoko hodnotená. Spisovateľ a  dramatik 

Ľubomír Feldek sa o hubovskom divadle vyjadril takto: „ Sem by sa mohlo prísť učiť mnoho 

profesionálnych divadiel.“ 

 

1 Ochotnícke divadlo v Hubovej 

 

     Ochotnícke divadlo na Slovensku má dlhodobú tradíciu, ktorá v slovenskom kultúrnom 

kontexte zohrala dôležitú úlohu pri formovaní našej samostatnej divadelnej kultúry. 

Ochotníckym divadlom sa začala prejavovať slovenská svojbytnosť národa. Tradícia tohto 

neprofesionálneho divadla vznikla na území Liptova, presnejšie v Liptovskom Mikuláši, a to 

aktívnym a zanieteným kultúrnym pracovníkom Gašparom Fejérpatakym – Belopotockým.  

     Od tejto tradície sa územne veľmi nevzdialime, len sa posunieme o niekoľko rokov 

dozadu, na začiatok 20. storočia, kedy sa v roku 1909 objavujú prvé zmienky o ochotníckom 

dianí v obci Hubová, ktorá sídli na území Dolného Liptova, v blízkosti Ružomberka. 
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1.1 Obec Hubová 

 

     Obec Hubová leží asi 11 km západne od Ružomberka, v smere na Žilinu.  Prvá zmienka 

o obci bola v roku 1425, teda začiatkom 15. storočia. Od roku 1625 je táto obec zaznamenaná 

ako Gombáš, a až od roku 1948 dostala pomenovanie Hubová, a takéto pomenovanie nesie aj 

v  súčasnosti.  

     Táto oblasť patrila pod panstvo Likava. Boli tu sedliacke usadlosti. Ľudia sa v tejto oblasti 

živili lovom rýb, pltníctvom, obrábali oráčiny, pripravovali kláty pre panské píly, chovali 

ovce. Popri tejto ťažkej práci, ktorá im slúžila na obživu, si našli čas aj na duchovný rozvoj 

prostredníctvom divadla. Chuť a postupne vybudovaná láska k divadlu zachovala tradíciu 

ochotníckeho divadla v tejto obci do dnešných čias. 

 

1.2  Divadelné počiatky v obci 

 

     Na Slovensku divadelná a hlavne ochotnícka tradícia súvisí so vzdelanosťou, a to hlavne 

so školou, ale vo veľkej miere aj s vierou, nábožnosťou. 

     V roku 1782 vznikla v Hubovej prvá škola. Bola drevená, a bola to triviálna škola. 

S postupom času sa otvorilo až päť tried. Takže od 18. storočia sa tu vystriedalo veľké 

množstvo učiteľov ( prvým učiteľom, ktorý tu pôsobil bol Ján Gombášsky Okál). 

     Pre divadelné dianie v  obci je dôležitý učiteľ Anton Húska, ktorý tu pôsobil v rokoch 

1906 – 1911. Prvé divadelné predstavenie, Okánikova vianočná hra Narodenie pána, zahrali 

žiaci hubovskej školy pod vedením učiteľa Okála, a to 26. decembra 1909. Odohralo sa to 

v murovanom dome pri hlavnej ceste, v súkromnom dome u Hýčikov. Najskôr to bol urbársky 

konzum, neskôr krčma u Hamajov, obchod, lekáreň a materská škôlka. „Javisko bolo urobené 

z dosák pozbíjaných a uložených na capkoch – koníkoch. Kulisy boli vytvorené z posteľných 

plachiet a papiera. Herci boli oblečení do hubovských krojov a do bežného domáceho 

oblečenia.“1  V tejto hre účinkovali: Ján Zubaj ako kráľ Baltazár, Ján Dudák ako kráľ Gašpar, 

Jozef Olos ako sv. Jozef, Mária Kuderová ako panna Mária, a ďalší iní žiaci: O. Olos, A. 

Javorková, J. Žíhlavník, A. Matulová, J. Matis,... 

     Ďalším zaznamenaným divadelným predstavením bola hra Ferka Urbánka Strašidlo v roku 

1913. Túto hru spolu so žiakmi nacvičil  hubovský rodák, učiteľ Peter Miko – Hrončo.            

„Uvedenie hry bolo veľkou obecnou udalosťou, a pre veľký záujem ju museli päťkrát 
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opakovať. Predstavenia sa konali v novej škole na provizórnom javisku.“2 Nová škola bola 

postavená okolo roku 1913 vedľa cintorína. Tento učiteľ, ktorý bol zanieteným kultúrnym 

pracovníkom, založil v dedine aj dychovku a spevokol. 

     V tomto období sa podľa spomienok pamätníkov konali aj iné predstavenia, ale na základe 

malého počtu informácii ich nie je možné zdokumentovať. 

     Tak ako sme spomínali jednotlivé periódy vývoja ochotníctva na Slovensku, podľa 

rôznych politických a národných udalostí, takto môžeme charakterizovať aj jednotlivé periódy 

v hubovskom ochotníckom živote. 

 

1.3 Roky 1918 – 1938, obdobie prvej Československej republiky 

 

     S rokmi 1918 – 1938, teda obdobím  Československej republiky a  národného oslobodenia 

Slovákov súvisí aj možnosť bez akýchkoľvek obmedzení používať materinskú reč na 

javiskách. 

     V tomto období hubovskí divadelníci hrávali divadlo v, už spomínanej, novej škole, kde 

bol aj učiteľský byt. V triede sa postavilo improvizované javisko, na mieste katedry stáli 

drevené koníky a na ne sa upevnili dosky. „Oponu urobili z posteľných plachiet a upevnili ju 

tak, že ju bolo možné pomocou motúzov a drevených cievok z nití vytiahnuť do hora.“3 

Kulisy boli vytvorené z drevených lát. Javisko malo rozmery asi   5 x 3 m. Keď sa vypratali 

všetky lavice, priniesli sa z domov divány a kanapy, a tým sa vytvorilo hľadisko rozmerov 9 x 

9 m. Keďže učiteľský byt bol s triedou prepojený, tu sa herci pred vystúpením prezliekali 

a odtiaľ vstupovali rovno na javisko. Maskovanie bolo minimálne a veľmi jednoduché. 

Osvetlenie sa zabezpečovalo len pomocou olejových lámp a lampášov. Po skončení 

predstavenia sa javisko rozobralo a odložilo na povalu. 

     Pôsobili tu učitelia Ján Pirončiak, Ján Magúth a Ján Buma, ktorí naštudovali hry Až lipa 

zakvitne, Kamenný chodníček, Na Betlehemských horách a Svätý večer, Slovenská sirota, 

Truc na truc, Veľkostatkár Baranina a iné. 

     Ku Gombášu (ako sa vtedy Hubová ešte volala) patrila aj Ľubochňa, ktorá nebola 

samostatnou obcou. Bolo to miesto, kde stáli urbárske píly, bola tu vybudovaná železnica a 

ľudia sem chodili za prácou, a postupne si tu stavali domy a ostali tu žiť. 

     Veľmi dôležitým momentom v tejto oblasti je, že uhorská vláda tu vybudovala stredisko, 

kde  vyššia vrstva chodila oddychovať, relaxovať, zabávať sa. V roku 1897 sa tu vytvorili 

                                                 
2 KRONIKA č. 1. 1909 – 1972. Kronika DS ZDOS Hubová. s. 6 
3 MATIS, M. 2009. Pred oponou za oponou. s. 7 
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klimatické kúpele. Na brehu Váhu  postavili budovy hotelov, kúpeľnú dvoranu, reštauráciu, 

vodoliečebný ústav. 

     V Ľubochni fungoval slovensko – remeselnícky čítací spolok, ktorý organizoval divadelné 

predstavenia. Jeho hlavným organizátorom bol Gustáv Pyšný. V roku 1931 ho požiadal Ján 

Pirončiak, riaditeľ školy v Hubovej, aby nacvičil  divadelnú hru s hubovskými ochotníkmi. 

On to prijal a ľubochnianske obecenstvo bolo milo prekvapené. 

     Dôležitým faktom je, že tieto divadelné predstavenia sa odohrávali v Kollárovom dome 

v Ľubochni, ktorý bol kúpeľným domom. Toto bolo možné však len v zimnom období, keď 

nebola kúpeľná sezóna. Veľkou výhodou tohto priestoru bolo, že mali dobré elektrické 

osvetlenie, ktoré vyrábala hydroelektráreň. Toto javisko bolo dobre vybavené. 

     V tomto období sa kládol veľký dôraz na maskovanie. Zaslúžil sa o to skúsený český 

ochotník František Cihla. Bol dobre vybavený rôznymi parochňami, briadkami, fúzikmi, 

šminkami a rôznymi inými maskovacími prostriedkami. 

     Je tu citeľný vplyv týchto dvoch českých ochotníkov, pretože na tomto mieste a v tom čase 

sa na javiská dostávala česká dramatika, ako napríklad hry: Naši furianti od Stroupežnického, 

Maříkovu hru Keď služobníctvo stávkuje, a iné. 

 

„Z tohto obdobia je potrebné zvlášť spomenúť predstavenie hry J. G. Tajovského Matka, 

v naštudovaní učiteľa Jána Okáľa. S touto hrou sa v roku 1936 ako divadelný krúžok MO MS 

zúčastnili XIII. celoslovenských  divadelných závodov Ústredia slovenských ochotníckych 

divadiel v Martine, kde v kategórii dedinských krúžkov obsadili 3. miesto.“4  

 

1.4  Roky 1939 – 1946, obdobie Slovenského štátu 

 

     V roku 1939 vzniká samostatný Slovenský štát, ale začína aj 2. svetová vojna. Zdalo by sa, 

že práve preto nastane útlm v oblasti kultúry, ale opak je pravdou. Divadelný život na 

Gombáši začína prekvitať. Zásluhu na tom má hlavne ružomberský rodák Ladislav Mikeska, 

ktorý 1. októbra 1939 nastupuje na miesto učiteľa v  obci. Pôsobí tu do roku 1946, a za toto 

obdobie naštudoval 20 divadelných hier. Tento pán bol obdarený nielen mladosťou, ale aj 

divadelným a výtvarným talentom. Maľoval veľmi krásne kulisy, a ako sám povedal, veľmi 

ho to bavilo. 
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     K jeho úspešným divadelným hrám, ktoré režíroval patrili napríklad: Drotár, Ženský 

zákon, Otec, Kamenný chodníček, Kocúrkovo, Ferdo šéfom, Ženba, Vojnarka, Statky zmätky, 

Medovníkový domček. V niektorých hrách si aj s chuťou zahral. V hre Drotár si zahral hlavnú 

postavu drotára. 

     Všetky spomenuté hry nacvičovali v priestoroch urbárskej krčmy, ktorá stála na mieste 

dnešného kultúrneho domu v Hubovej. Predstavenia sa však konali v, už spomínanom, 

Kollárovom dome v Ľubochni. 

 

     „Javiskový priestor o rozmeroch asi 11 x 6m oddeľovala od hľadiska s rozmermi asi        

11 x 14m stena zhotovená z drevenej kostry potiahnutej tmavočervenou zamatovou látkou. 

V čelnej stene vedľa opony boli umiestnené vstupné dvere z hľadiska na javisko. Horizont 

a bočné priestory javiska boli vykryté látkou zo svetlomodrého molina. Okrem hlavnej opony, 

mali ešte nainštalovanú ďalšiu tmavočervenú rozťahovaciu oponu a za ňou žltú revuálnu 

oponu.“5 

 

     Javisko bolo taktiež postavené z drevených dosák, ktoré boli upevnené na capkoch. 

Samozrejme mali tu bočné javiskové priestory, kde si mohli odkladať kulisy a prezliekať sa. 

Ako sme už spomínali, kulisy vyrábal sám učiteľ Mikeska. Bol tak zanietený, že sa snažil na 

každé nové predstavenie vyrobiť nové kulisy. Kulisy ako napr. stromy, kríky vyrezávali 

z preglejky. Dôraz kládli aj na maskovanie. Zaujímavosťou je, že k javisku bola pristavená 

šepkárska búdka. 

     Predstavenia mali úspech, pretože zaznamenávali veľký počet divákov. Sála  

v Kollárovom dome, kde je kapacita okolo 400 miest, často nebola dostačujúca.                        

Pod vedením Ladislava Mikesku sa zúčastnil divadelný krúžok MO MS na divadelných 

závodoch ÚSOD v Ružomberku, kde obsadil 2. miesto v kategórii dedinských krúžkov s hrou 

Ferka Urbánka Strídža spod hája. 

     Mladý učiteľ sa zaslúžil aj o rozvoj detských a bábkarských divadelných predstavení. Ako 

zručný výtvarník sám navrhoval a vyrábal bábky – marionety, ktoré sú zachované do 

dnešných čias. 
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 64

1. 5  Roky 1947 – 1960, prvé stabilné javisko v Hubovej 

 

     Veľkým paradoxom je, že v čase vojny bolo ochotnícke divadlo v rozkvete, 

a v povojnových rokoch začala činnosť mierne upadať. Takúto situáciu spôsobil odchod 

veľmi zdatného učiteľa Mikesku, ale aj fakt, že v Ľubochnianskych kúpeľoch prešli z letnej 

na celoročnú prevádzku, a tým hubovskí ochotníci stratili vhodný divadelný priestor pre svoje 

predstavenia. 

     Divadelný život v obci však nezanikol, ostali tu odchovanci, študenti L. Mikesku, ktorým 

kultúrny život nebol ľahostajný. K takýmto patrí učiteľ v Ľubochni Jozef Okáľ (8hier), vedúci 

dopravy celulózok a papierní v Ružomberku Jozef Dančo (5hier), ďalej to bol Albín Olos 

(4hry), pracovník štátnych lesov, neskôr Leopold Okáľ, Viktor Olos, Jozef Olos a učiteľky 

Elena Okáľová a Marta Medžová. 

     Osoba, ktorá opäť rozvírila hladinu kultúrneho diania, bol salezián Štefan Olos, ktorý sa 

v máji 1954 vracia do obce. Jeho zásluhou a vedením vznikol hudobno – spevácky súbor 

LIPTOV, ktorý sa dostáva do povedomia v celoslovenskom meradle. Aj vďaka pričineniu 

tohto súboru vzniká prvé stále javisko v obci. „Z bývalej nocľahárne, hasičskej zbrojnice, 

jatky a ľadovne vznikla v priebehu mesiacov september až december divadelná sála 

s javiskom a šatňou.“6 Javisko bolo 6 x 5m a sála rozmerov približne  6 x 18m. Časť 

materiálov a kulís bolo použitých zo sály v Kollárovom dome. O výtvarnú zložku sa postarali 

zruční výtvarníci Albín a Vincent Olosovci. V tomto období kládli dôraz aj na správnu 

javiskovú reč. Keďže hubovské nárečie bolo tvrdé, bolo potrebné ich cibriť v spisovnej 

slovenčine. 

     Krásnou činnosťou týchto ľudí nebola len divadelná aktivita, ale aj úsilie stretávať sa 

a navzájom obohacovať, vytvárať a utužovať medziľudské vzťahy a popri tom kultúrne 

rozvíjať nielen seba, ale aj celú obec a blízke okolie.   

     Divadlo v tomto období zaznamenalo vzostup. Ochotníci z Hubovej v roku 1957 uviedli 

14 premiér, a ďalšie roky približne 5 premiér ročne. K hereckej zložke patria: A. Kútnik, M. 

Dančová, M. Hýčiková, Ž. Jrinová, J. Dančo, Ž. Matysová, A. Pikla, J. Olos, M. Olos, Z. 

Olosová a mnohí ďalší. 

     V tom čase začína tvoriť svoje prvé predstavenia Milan Matis, ktorý je do dnešnej doby 

hybnou silou ochotníckeho divadla v Hubovej. Popri jednoduchších hrách Ferka Urbánka sa 
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začínajú objavovať aj náročnejší dramatici ako Tajovský, a neskôr začínajú inscenovať aj 

svetovú klasiku. 

 

1.6 Roky 1960 – 1971, Nový kultúrny dom 

 

     V roku 1959 sa Albín Olos rozhodol a požiadal občanov o zbúranie urbárskej krčmy. Na 

jej mieste mal vyrásť nový Kultúrny dom. A tak sa aj stalo. Zaslúžil sa o to Štefan Olos, ktorý 

bol saleziánom a zároveň umeleckým vedúcim už spomínaného súboru LIPTOV. V roku 

1960 ochotníci v Hubovej slávnostne otvorili  kultúrny stánok, a to 26.12.1960 hrou Marína 

Havranová od Ivana Stodolu, v réžii Viktora Olosa. „Javisko bolo postupne vybavované 

divadelnou technikou v Martine, textíliami, ťahmi, svetelným parkom, sadami rôznych kulís 

a pomocného javiskového materiálu.“7  

     Hubovčania po namáhavej práci  videli krásny výsledok, a preto sa s veľkou chuťou pustili 

do ešte intenzívnejšej divadelnej činnosti, kde každoročne uviedli tri až päť hier. Ich 

umelecká kvalita začala stúpať. Postaral sa o to aj Viktor Olos, ktorý do ochotníckej činnosti 

zapojil skoro celú obec, od najmenších až po najstarších. Naštudoval najmenej 14 hier, ako 

napr.: Sluha dvoch pánov, Scampolo, Ženba Ďura Šúplatu, Nie je čert ako čert a mnohé iné. 

     Divadelné priestory v novom kultúrnom dome boli naplno využívané. Po odchode Viktora 

Olosa nastupujú mladí režiséri ako sú Vojtech Pažítka a Milan Matis. 

 

2 Divadelný súbor ZDOS v Hubovej po roku 1972 

 

     Rok 1972 je pre divadelný súbor z Hubovej takpovediac prelomovým. Milan Matis, ktorý 

do tohto obdobia mal za sebou 9 réžii, sa rozhodol, že takto to ďalej nemôže fungovať. 

Divadelný súbor nemôže patriť pod rôzne spolky, kde divadlo plnilo inú funkciu ako by malo. 

Súčasťou súboru boli ľudia, ktorí sa venovali aj iným činnostiam, napr. hudobníci, futbalisti... 

a v mnohých prípadoch divadlo slúžilo na získavanie peňazí pre iné účely, napr. nákup 

nových nástrojov, nových dresov a pod.                                              

     Takáto situácia sa však nepáčilo „osvietencovi“ Milanovi Matisovi. Jeho snahou bolo, aby 

divadlo sa zdokonaľovalo aj po materiálnej stránke, a preto podal návrh na vytvorenie 

samostatného divadelného súboru. 1. októbra 1972 vznikol Divadelný súbor pri Osvetovej 

besede, ktorej správcom bol M. Matis. Bolo to  prvýkrát v histórii obce, kedy činnosť 
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ochotníkov nadobudla svoj vlastný divadelný útvar, ktorý už nepatril pod žiadnu organizáciu, 

ani spolok. O svoju činnosť, organizovanie a riadenie sa starali sami. 

     V sedemdesiatych rokoch začala umelecká kvalita súboru vzrastať, bolo to spôsobené 

systematickou a dôkladnou prácou už spomínaného režiséra. Myslenie, cit pre divadlo, 

vnímavosť a umelecký duch režiséra boli pretavené do divadelných predstavení, ktoré 

spôsobili rast dedinského súboru. 

 

2.1 Režisér Milan Matis 

 

     Ak by sme neobjasnili osobu režiséra Milana Matisa, nedokázali by sme hlbšie pochopiť 

tvorbu a inscenačnú prax dedinského ochotníckeho súboru v Hubovej. 

     Milan Matis sa k divadlu dostal prirodzeným procesom, a to ako ochotnícky herec v tejto 

obci. Bolo to v roku 1958, kedy v hre Mišo a Matej vystupoval vo vedľajšej  postave poštára. 

Neskôr stvárnil aj hlavnú úlohu kráľa v hre Soľ nad zlato. Svoju prvú divadelnú hru 

zrežíroval v roku 1967, a bola to hra Májová noc. 

     Veľký vplyv na jeho režijnú tvorbu mala hudba. Založil skupinu Rytmus 33, ktorú jej 

fanúšikovania  nevolali inak ako „Jazz“. Podľa slov a spomienok pána Matisa, tu doposiaľ 

bola len dychovka a ľudová hudba. Jeho skupina bola novátorom a prinášala nové žánre. 

Inšpirovaní boli pražským Semafórom a bratislavskou Tatra revue. Sám M. Matis písal rôzne 

estrády a kabarety. Vystupovali prevažne na dedinských zábavách a tancovačkách. 

     Takáto činnosť však jeho ideály nenapĺňala, jeho ciele boli niekde oveľa vyššie, nemohol 

ostať len pri muzicírovaní na zábavách, a tak jeho vášňou ostalo aj naďalej divadlo. 

     Stal sa režisérom dedinského ochotníckeho súboru. Ako sám tvrdí, režisér ochotníckeho 

divadla, a ešte k tomu aj dedinského, musí byť „dievčaťom pre všetko“. Od vybratia hry, cez 

jej naštudovanie, zvolávanie skúšok, scénografiu a kostýmovanie, až cez funkciu kúrenára, 

upratovača, poslíčka. To znamená, že fungovanie ochotníckeho súboru nebolo jednoduché. 

Pre pravidelnú a aktívnu činnosť súbor potreboval silnú osobnosť akou je režisér Milan Matis.  

 

Pri otázke čo ho inšpirovalo k výberu hry odpovedá:  

 

     „Hlavným kritériom môjho výberu bola  zásada, že hra ho musela už pri prvom – druhom 

čítaní niečím zaujať. Či to už bol samotný príbeh, výstavba deja, jazyk hry, akýsi vnútorný 

temporytmus obrazov, možnosť výpovede k aktuálnym spoločenským a politickým 

skutočnostiam alebo aspoň k všeľudským nedostatkom,  chybám a slabostiam človeka. 
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Nevyhýbal som sa ani hrám, ktoré popri tom umožňovali kultivovanú zábavu a potešenie 

divákov.“8 

 

     Divadlo, a to ani ochotnícke sa nedá robiť len tak, že ´nejak to nacvičia, nejak to bude´, 

tvrdí M. Matis. Matis je režisérom, ktorý ma veci vopred pripravené a premyslené. Je 

samozrejmé, že niektoré veci sa vykryštalizujú v priebehu procesu tvorby inscenácie, ale jeho 

režijný plán je dopredu premyslený a podrobne zapísaný. Nič nenecháva na náhodu. 

Dramatická hra, ktorú predstavuje svojim hercom, má už svoju existenčnú predstavu bytia.  

     Jeho profesionálny prístup k nacvičeniu divadelnej hry nie je prostou náhodou, ale  aj 

výsledkom takmer štvorročného kurzu réžie v Bratislave, organizovanom  Osvetovým 

ústavom. Jeho učiteľmi boli známi divadelní vzdelanci ako: Anton Kret, Peter Scherhaufer, 

Marián Mikola, Milan Polák, Ján Zavarský a iní. 

O Petrovi Scherhauferovi hovorí: 

 

 „...z divadelného nadšenca, ktorý sa dovtedy spoliehal iba na vratkú intuíciu, na 

odpozorované postupy starších ochotníkov a možno i na štipku talentu, urobil zo mňa 

divadelníka, ktorý už na základe získaných vedomostí z divadelnej histórie, teórie, 

dramaturgie, réžie, scénografie a hereckej tvorby začal o divadle rozmýšľať  v širších 

súvislostiach a pokúšal sa využívať overené postupy, celú škálu divadelných vyjadrovacích 

prostriedkov, ale i prvky štylizovaného a znakového divadla, postupy frašky, buffonády, 

commedie dell´arte, zrovnoprávňovať text s ostatnými vyjadrovacími prostriedkami a pod...“9  

 

     Pre rozvoj svojho súboru sa M. Matis snažil o zdokonaľovanie a divadelný rast svojich 

ochotníkov, ktoré boli potrebné pre ich spoločnú spoluprácu. Aj ochotníci – herci sa 

zúčastňovali rôznych kurzov, školení, seminárov, navštevovali profesionálne divadlá 

a v neposlednom rade sa zúčastňovali ochotníckych súťaží – pretekoch, kde sa dostávali do 

kontaktu s odbornou porotou, s ktorou absolvovali podrobné rozbory svojich inscenácií. To 

takisto prispelo ku skvalitňovaniu ich umeleckej činnosti. Vedieť prijať kritiku a správne ju 

spracovať  je veľkým krokom k úspechu.   

     V tomto období, keď súbor si začína vytvárať vlastnú tvár, vlastný rukopis, pevné 

postavenie v ochotníckom živote, začína sa im dariť na krajských aj celoslovenských 

ochotníckych pretekoch. 

                                                 
8 ŠTEFKO, V. 2010. Divadlo je viacnásobná spolupráca. s. 43  
9 ŠTEFKO, V. 2010. Divadlo je viacnásobná spolupráca. s. 43 
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  SÚPIS ÚČASTI SÚBORU  NA CELOŠTÁTNYCH  PREHLIADKACH 

A FESTIVALOCH 

 

1976 -  VII. Divadelné Šurany – I. miesto 

  N. V. Gogoľ – Ženba 

1976 - Scénická žatva ´76 Martin 

 N. V. Gogoľ – Ženba 

1980 -  XIII. Palárikova Raková – II. miesto 

 J. Barč – Ivan – Matný hrniec 

1982 - XXI. Belopotockého Mikuláš – I. miesto  

 A. N. Ostrovskij – Bankrot 

1968 -  XXIII. Belopotockého Mikuláš – I. miesto 

 Ján Chalupka – Všetko naopak 

1986 -  XIX. Palárikova Raková – I. miesto 

 Ján Chalupka – Všetko naopak 

1986 - Scénická žatva ´86 Martin 

 Ján Chalupka – Všetko naopak 

1988 - XXIV. Belopotockého Mikuláš – cena ÚV ZDOS 

 Ivan Stodola – Čaj u pána senátora 

1990 -  XXV. Belopotockého Mikuláš 

 Peter Valo – Ako hryzie kôň 

1991 - XXVI. Divadelná Spišská Nová Ves 

 E. Bryll, K. Gärtnerová – Na skle maľované 

1992 - V. svetový festival slovenskej mládeže Martin 

 E. Bryll, K. Gärtnerová – Na skle maľované 

1995 - XXVIII. Palárikova Raková – I. miesto 

 L. Nádaši – Jégé – Krpčeky svätého Floriána 

1995 -  Scénická žatva ´95 Martin 

 L. Nádaši – Jége – Krpčeky svätého Floriána 

1996 -  III. Divadelná jar Jána Roháča Nitrianske Pravno 

 L. Nádaši – Jége – Krpčeky svätého Floriána 

1997 -  VI. Festival hier s dedinskou tematikou Trebišov – II. miesto 

 ( I. miesto nebolo udelené) 

 M. Ťapák, Š. Moravčík, S. Stračina – Pacho sa vracia 
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1998 - XXXI. Palárikova Raková – II. miesto 

 M. Ťapák, Š. Moravčík, S. Stračina – Pacho sa vracia 

1998  - Belopotockého Mikuláš – cena za najlepšie hudobné divadlo 

 M. Ťapák, Š. Moravčík, S. Stračina – Pacho sa vracia 

1998 -  VII. Matičný svetový festival slovenskej mládeže Martin 

 M. Ťapák, Š. Moravčík, S. Stračina – Pacho sa vracia 

1999 -  Scénická žatva ´99 Martin 

 M. Ťapák, Š. Moravčík, S. Stračina – Pacho sa vracia 

2001 - VI. Festival Aničky Jurkovičovej Nové mesto nad Váhom 

 A. P. Čechov – M. Matis – Pytačky, svadba, medveď alebo vdovička 

2003 - XI. Festival hier s dedinskou tematikou Trebišov – II. miesto 

 ( I. miesto nebolo udelené) 

 A. Bréal, I. Bázlik - Husári10 

 

 

Záver 

     K záveru, že divadelný súbor ZDOS v Hubovej je kvalitným ochotníckym súborom sme 

dospeli viacerými spôsobmi. Prvým krokom bol osobný kontakt s divadelným súborom, v 

rámci  ich predstavení. Dostupné informácie z archívu súboru a nakoniec dostupná tlač 

a vyjadrenia slovenských teatrológov a divadelných porotcov.  

     Tento súbor, podobne  ako iné súbory začínali od školských hier. Postupom času 

a vnímavými ochotníckymi režisérmi a hercami sa úroveň dvíhala vyššie. Snahou 

najaktívnejšieho divadelného nadšenca Milana Matisa sa súbor dostal až na úroveň, ktorú 

dosahuje dnes. O kvalite súboru svedčia aj ich umiestnenia na celoslovenských prehliadkach 

a súťažiach, kde neraz obsadili popredné miesta. 

     Ochotnícke divadlo v Hubovej má storočnicu za sebou a predpokladáme, že  ďalšiu pred 

sebou. Divadlo ako kultúrny fenomén zohrávalo v tejto obci vždy dôležitú funkciu. Divadlom 

žilo celé obyvateľstvo. Snáď nebolo jedného domu, v ktorom by bol človek, ktorý aspoň 

nepričuchol k ochotníckej činnosti. Boli, a aj v súčasnosti sú, celé generácie rodín, z ktorých 

vychádzali nielen ochotnícki herci, ale aj technici a iné pomocné sily ochotníckeho divadla. 

     O tom, že ochotníctvo zapustilo na Liptove silné korene a prežilo 170 rokov, svedčí aj 

divadelný súbor v Hubovej. 

                                                 
10 MATIS, M. 2009. Pred oponou za oponou. s. 22 – 23 



 70

Použitá literatúra: 

CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, M. 1997. Z divadelných počiatkov na Slovensku.  

     Bratislava: Národné divadelné centrum, 1997. 177 s. ISBN 80-85455-29-3 

ČAVOJSKÝ, L. – ŠTEFKO, V. 1983. Slovenské ochotnícke divadlo 1830 – 1980. Bratislava:   

     Obzor, 1983. 508 s.  

MATIS, M. 2009. Pred oponou za oponou. 100 rokov ochotníckeho divadla v Hubovej.  

     Ružomberok: DS ZDOS Hubová, Obecný úrad Hubová, 2009.  82 s. 

MARTÁK, J. 1965. Ochotnícka činohra 1918 – 1945. Bratislava, 1956. 364 s.  

ŠTEFKO, V. 1993. Slovenské činoherné divadlo 1938 – 1945. Bratislava: Tália – press, 1993.   

     171 s. ISBN 80-85455-08-0 

TURZO, I. 1992. Z môjho života. Bratislava: Sapac, 1992. 97 s. ISBN 80-8535-01-7 

TURZO, I. 1981. Od ochotníctva k profesionalizmu. Bratislava: Tatran, 1981. 273 s. 

VÍTEK, P. – CHURÝ, S. a kol. 2007. V stopách dávno odviateho času. Monografia obcí  

     Komjatná, Stankovany, Hubová, Švošov a Ľubochňa. Banská Bystrica. 2007. 264 s.          

     ISBN 978-80-969820-9-7 

 

Časopisecké odkazy: 

ŠTEFKO, V. 2010. Dramaturgia ochotníckeho javiska. In Javisko. ISSN 0323-2883, 2010,   

     roč. 42, č. 1, s. 6 - 8   

ŠTEFKO, V. 2010. Divadlo je viacnásobná spolupráca. In Javisko. ISSN 0323-2883, 2010,    

     roč. 42, č. 1, s. 43 – 45 

RAPOŠOVÁ, M. 2010. Divadlo v Hubovej. In Javisko. ISSN 0323-2883, 2010, roč. 42, č. 1,  

     s. 50 

 

Archívne pramene: 

KRONIKA č. 1 – Kronika DS ZDOS Hubová, v ktorej je zaznamenané obdobie od roku 1909  

     až po rok 1972 + fotodokumentácia.  In: Archív divadelného súboru v Hubovej. 1909 –  

     1972. 194 s. 

KRONIKA č. 2 – Kronika DS ZDOS Hubová. Obdobie od sezóny 1972 až 1988. In: Archív  

     divadelného súboru v Hubovej. 1972 – 1988. 382 s. 

KRONIKA č. 3 – Kronika DS ZDOS Hubová. Obdobie od roku 1988 po rok 1991. In: Archív  


