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ÚVOD 

Minulý rok som vytvorila prácu s bábkarskou tematikou, ktorá sa u veľa 

ľudí stretla s pozitívnym ohlasom. Netreba sa ani čudovať, pretože výtvory pána 

Bálika, o ktorých som písala minulý rok v práci Keď bábka ožije, sú naozaj 

okúzľujúce a zamotajú hlavu tak detskému, ako aj dospelému divákovi. Keď 

témou V. ročníka Eustory sa stala Kultúra môjho regiónu a jej špecifiká, rozhodla 

som sa pokračovať v bábkarskej tematike, ktorá okrem prác pána Bálika zahŕňa 

aj množstvo iných zaujímavostí, ako sú napríklad samotné bábkové hry. 

Okrem záujmu ľudí prečítať si moju prácu ma k napísaniu takého 

„pokračovania“ mojej minuloročnej práce inšpirovala taktiež radosť pána Bálika, 

keď naše spoločné dielo konečne držal v rukách, lebo nepochybne má na mojej 

práci veľký podiel, kvôli množstvu času, ktorý mi venoval. Bola to naozaj veľká 

motivácia zistiť, že moja práca má svojho adresáta a verím, že aj tentoraz si ho 

niekde nájde. 

Jedným z dôvodov výberu tejto témy bola teda určite moja súkromná 

zainteresovanosť, čo sa týka divadla a od minulého roku aj bábkového divadla, 

o ktorom som sa dozvedela niečo viac pri vypracovávaní práce Keď bábka ožije, 

nie však o bábkovom divadle vo všeobecnosti a jednotlivých inscenáciách, ktorými 

sa Bábkové divadlo v Žiline môže popýšiť, a tak som sa rozhodla túto tému 

rozpracovať podrobnejšie a poňať ju z rôznych pohľadov- nielen z pohľadu 

bábok a ich výroby, ale aj iných faktorov, ktoré ovplyvňujú vytváranie bábkovej 

inscenácie. Je to napríklad režisér alebo samotný bábkoherec, ktorý hru dieťaťu 

prezentuje. Pohľad na bábkové divadlo z ich strany bola ďalšia neznáma, ktorú 

som chcela preskúmať, pretože nepochybne každý z nich má v tejto spoločnej 

súhre svoje miesto a svoje vnímanie. Veľmi ma zaujímalo, ako do prípravy hry 

zasahuje režisér, bábkoherec či samotný výtvarník, ktorý bábky v konečnom 

dôsledku realizuje. 



Dôležitým faktorom na výber témy však určite bol aj fakt, že Bábkové 

divadlo v Žiline je najstarším profesionálnym bábkovým divadlom na Slovensku 

a teda do kultúry nášho žilinského regiónu určite zaslúžene patrí. A to aj napriek 

tomu, že v súčasnosti existuje množstvo televíznych programov, kde vystupujú 

rôzne kreslené postavičky a prihovárajú sa deťom, pretože bábkové divadlo 

ponúka dieťaťu priamy kontakt s bábkou, s hmotou, ktorá pomaly pred jeho 

zvedavými očkami začína ožívať a vytvárať atmosféru, ktorú žiadne médium  

nedokáže nahradiť. 

Za ciele mojej práce teda stanovujem preskúmanie bábkového divadla ako 

celku, nielen z pozície výtvarníka a bábok, ale aj z pozície režiséra a bábkoherca. 

Ďalej by som chcela zmapovať repertoár Bábkového divadla v Žiline v minulosti a 

proovnať ho so súčasným repertoárom. Za svoj najdôležitejší cieľ však pokladám 

vykreslenie bábkového divadla v jeho plnej kráse tak, aby zaujalo a v budúcnosti 

ho navštevovalo čoraz viac divákov. 

 
 

1 METODIKA PRÁCE 

Svoju prácu som začala vypracovávať celkom tradičným spôsobom, ako 

prvé som navštívila mestský archív v Žiline, kde som našla zaujímavé publikácie 

z kultúrneho života Žiliny v 20. storočí, čo vytvorilo dobré podklady pre začiatok 

mojej práce. Po návšteve Krajskej knižnice v Žiline som dostala celkom jasnú 

predstavu o tom, ako vyzerali bábkové hry v 20. storočí, pretože som tam 

objavila publikáciu s množstvom fotografií z inscenácií, ktoré boli v Bábkovom 

divadle Žilina odohrané. Po spracovaní základných údajov o bábkarstve vo 

všeobecnosti som kontaktovala priamo Bábkové divadlo v Žiline, ktoré mi ochotne 

poskytlo kontakt na manželský pár Tomáškovcov, ktorí patria medzi legendy 

žilinského bábkarstva. Pán Milan Tomášek tu pôsobil v 70. a 80. rokoch ako 

režisér a pani Alžbeta Tomášková taktiež v 70. a 80. rokoch ako bábkoherečka. 



Rozhovor s nimi mi poskytol množstvo materiálu, pretože ich spomienky časom 

nezostarli a príbehy, ktoré pri hraní bábkového divadla zažili, boli naozaj 

zaujímavé. Neskôr som navštívila aj pána Bálika vo svojej dielni, s ktorým bolo 

opäť príjemné viesť konverzáciu o tejto kúzelnej časti našej kultúry. Na záver 

som využila zdroje internetu na získanie informácií o súčasnej tvorbe Bábkového 

divadla v Žiline. 

 

 

 

2 VLASTNÁ PRÁCA 

 

 

2.1 HISTÓRIA BÁBKOVEJ KULTÚRY NA SLOVENSKU 

 
Zo začiatku na Slovensku vytvárali podmienky pre vznik profesionálneho 

bábkového divadlo ochotnícke súbory, za ktoré vďačíme najmä českej 

inteligencii, ktorá významne napomohla ich vytváraniu. Česi však vo všeobecnosti 

nemali radi bábkové divadlo a aj napriek tomu, že nám tento trend priniesla česká 

inteligencia, ktorá pochopiteľne tento druh umenia uznávala, na Slovensko sa aj 

tak veľmi rýchlo šíril názor českej verejnosti, že bábkové divadlo je len zábavka 

pre deti. Tvorcovia bábkového divadla sa však nevzdali, a tak sa v auguste roku 

1947 podarilo založiť bábkovú sekciu v Ústredí slovenských ochotníckych 

divadiel1. Bol to prvý krok k založeniu prvého profesionálneho bábkového divadla 

v Žiline, pretože celoslovenské kurzy tejto sekcie, kde mali slovenskí bábkari 

prednášky a praktické ukážky, ako sa má tvoriť bábkové divadlo, sa konali práve 

v Žiline.   

Rok 1949 sa písal v znamení úspechu rozvoja bábkového divadla na 

Slovensku. Nielenže už existovalo 247 bábkových súborov, ale dokonca bola 

prijatá rezolúcia zo 14.12.1949, v ktorej bodoch sa okrem iného žiadalo 

vybudovanie ústredia bábkového divadla pri Matici slovenskej, ktoré by sa 



staralo o všetky ochotnícke bábkové divadlá, zaradenie bábkového divadla do 

povinného programu materských a národných škôl atď2. 

V dňoch 6.-13. septembra 1959 sa v Liberci konal Celoštátny festival 

štátnych bábkových divadiel pod záštitou Ministerstva školstva a kultúry3. 

Predviedlo sa tu trinásť českých a slovenských profesionálnych súborov 

bábkových divadiel. Zo Slovenska to boli napríklad súbory z Nitry, Žiliny či 

Bratislavy. Okrem festivalu sa tu však konala aj celoštátna konferencia, na 

ktorej sa riešili problémy ohľadom nedostatočného vybavenia bábkových divadiel. 

V šesťdesiatych rokoch dochádza ku zmenám v bábkovom divadle. 

Očakávali sa od neho netradičné prostriedky, ktoré úplne menili celkový výzor 

bábkového divadla. Taktiež boli zvýšené profesionálne podmienky, a tak 

v divadlách dochádza k organizačným zmenám. Začal sa klásť dôraz na 

dramaturgiu a taktiež na vytváranie nových inscenácií, ktoré mali slovenský pôvod 

a neboli prebraté od iných národov4. 

Na začiatku sedemdesiatych rokov dochádza k emancipácii slovenského 

bábkového divadla od českého a k vytváraniu súborov, ktoré hrali hry národnej 

dramatickej tvorby. Jedným z prvých úspechov bola hra Princezná Kukulienka 

(Obr.č.7) od Jána Romanovského, ktorá sa ako prvá slovenská hra dostala na 

české profesionálne javiská v roku 19705. 

Bratislavské Bábkové divadlo sa v roku 1980 stalo najvýznamnejším 

bábkovým divadlom na Slovensku a to aj vďaka režisérovi Jozefovi Bednárikovi, 

ktorý bol uznávaný nielen na Slovensku, ale aj celosvetovo6. V tomto období 

pracovala okolo divadelnej kultúry aj Oľga Bleyová, výtvarná fotografka, ktorá 

fotografovala Štátne bábkové divadlo v Bratislave, Banskobystrické bábkové 

divadlo, alebo aj tradičné bábky slovenských kočovných bábkarov Stražanovcov 

a Andrelovcov. Za tieto fotografie získala striebornú medailu na Svetovej 

výstave  divadelnej fotografie v Novom Sade7. 



Deväťdesiate roky poznačili aj bábkové divadlá pádom totality, čo 

spôsobilo aj rôzne zmeny v umeleckom prejave inscenácií. Najkreatívnejší boli 

členovia košického bábkového divadla, ktorí cítili potrebu realizovať sa aj mimo 

budovy divadla, a tak v roku 1995 založili činoherné štúdio Jorik8. 

V súčasnosti ponúkajú bábkové divadlá pestrý repertoár hier pre malé 

deti, ale aj dospelých. V ich práci sa im darí aj vďaka veľkým osobnostiam 

bábkového divadla z 20. storočia, ktorí im takpovediac ukázali cestu a oni po nej 

úspešne napredujú ďalej a pomocou bábok vychovávajú nové generácie tvorivých 

detí. 

 

2.2 HISTÓRIA BÁBKOVEJ KULTÚRY V ŽILINE 

 
Prvá zmienka o ochotníckom bábkovom divadle v Žiline sa datuje k roku 

1943 a vďaka za jeho založenie patrí manželom Žďárskym a T. Zvarovi9. Založili 

ho pri futbalovom oddiele a chceli ním zabávať futbalových dorastencov 

v miestnosti, kde sa ledva zmestilo 60 ľudí. Pre veľký záujem sa premiestnili do 

bývalého kina Úsvit. Po vojne sa však zničil inventár a museli až do roku 194910 

hrávať na štadióne. 

Po rozhodnutí pripojiť bábkohercov k činoherným divadlám vzniklo v Žiline 

dňa 1. septembra 1950 profesionálne bábkové divadlo11. Na počiatku malo dvoch 

pracovníkov, no už od januára nasledujúceho roku sa počet pracovníkov zvýšil na  

šesť.  V móde boli v tomto období bábky ovládané zospodu- tzv. javajky, 

o ktorých však na Slovensku nebolo veľa informácií, najmä o ich výrobe a spôsobe 

ovládania, preto si žilinský súbor zavolal na pomoc skúsenejších českých 

výtvarníkov a režisérov. Vďaka ich pomoci získali inscenácie na istote a začali sa 

v nich prejavovať nové bábkoherecké talenty- Lýdia Chrenovská, Pavla 

Mildnerová, Elena Jurkovičová12. V druhej polovici päťdesiatych rokov do divadla 

prichádzajú absolventi pražskej bábkarskej katedry, medzi inými Vladimír 



Predmerský, Eva Munková a Martin Bálik13, s ktorým do Žiliny prišla aj zmena 

výrobnej technológie bábok, o ktorej sa bližšie môžete dozvedieť v mojej práci 

Keď bábka ožije z roku 2007.   

Začiatkom šesťdesiatych rokov dochádza ku zmene pohľadu na bábkové 

divadlo. Túto zmenu začal činoherný režisér Pavol Rímsky s výtvarníkom 

Zdeňkom Pavlom, keď spolu uviedli hru s názvom Cínový vojačik (1961) ako tzv. 

štylizovanú činohru a neskôr v spolupráci s dramaturgom Jaroslavom Pivkom 

uvádzajú aj divadlo, v ktorom sa spájajú masky, herci a bábky, konkrétne 

v inscenácii O škriatkovi s dlhým nosom (1963)14 (Obr.č.1). Tvorili taktiež hry, 

kde sa správnou kombináciou postáv nadživotných veľkostí s maskami spolu 

s bábkovými 

 

predstaviteľmi vyvolal u divákov strach o osud drobných hrdinov. Rozpadom tímu 

umelcov, ktorí vytvárali tieto tvorivé inscenácie, sa uzatvára jedno 

z najvýznamnejších období žilinského bábkového divadla15. 

Sedemdesiate roky sa v Bábkovom divadle v Žiline začínajú s príchodom 

nového režiséra Milana Tomáška, ktorý sa vo svojich hrách vracia ku obľúbenému 

divadlu masiek, ako napríklad v Princeznej Kukulienke (1971), Medvedíkovi 

Ťapkovi(1972)16 atď (Obr.č.1 a 2). Čo sa týka žánrov, divadlo podľa Milana 

Tomáška je veľmi rôznorodé, strieda sa tu čierne divadlo s klasickou bábkovou 

inscenáciou, blízko má aj ku tieňovému divadlu alebo ku klauniáde. Vytvoril aj tzv. 

reprezentačnú hru, s ktorou divadlo mnohokrát vycestovalo do zahraničia 

s názvom Revue Ferri a Tonny (1972)17(Obr.č. 3 a 4). 

Osemdesiate roky sa niesli v znamení hľadania vhodného režiséra. Do 

popredia sa dostáva spisovateľ Ján Papp- stáva sa riaditeľom Bábkového divadla 

a svoju dôveru vkladá do banskobystrickej tvorivej dvojice Karla Brožeka 

a Jozefa Mokoša. Títo dvaja umelci zvýšili nároky na herecký prejav, čo sa 

ukázalo aj v inscenáciách Púpavienka (1983) či Vrabčatá (1984)18. Ich hry mali 



rozsiahlu a náročnú historickú tému, ktorá pohltila všetkých tvorcov a pevne 

dúfali, že zaujmú aj diváka. Odozva však nebola taká, akú očakávali, a tak sa 

režisérske miesto opäť uvoľnilo, tentoraz pre Ondreja Spišáka. Tento režisér 

však v Žiline tiež neuspel, dostalo sa mu dosť príkrej kritiky na jeho neujasnené 

inscenačné postupy a po krátkom pôsobení, v roku 1989 odišiel19. 

Na vedúcich postoch v Bábkovom divadle Žilina sa v priebehu 

deväťdesiatych rokov vystriedal neuveriteľný počet pracovníkov, ktorí obyčajne 

prišli s predstavami pre nich originálnymi, ostatní však neboli toho istého názoru, 

a tak z divadla odišli. Nádeje sa začali vkladať do mladého, práve doštudovaného 

Antona Šulíka ml., ktorý sa stal riaditeľom divadla a dramaturga Nikitu Slováka. 

Tí aj naozaj doniesli nové nápady, z ktorých vznikol najúspešnejší inscenačný 

projekt Keď veľryby spievajú (1994) (Obr.č.5). Anton Šulík sa usiloval do hier 

pre deti začleniť aj bábky, ich úloha však bývala zväčša druhoradá20. 

To bol aj jeden z dôvodov, prečo Bábkové divadlo v Žiline opustil- vyhovovala mu 

viac činohra, ktorej sa ako režisér doteraz venuje v Mestskom divadle Žilina. 

Bábkové divadlo sa z jeho odchodu dlho spamätávalo, nakoniec sa však 

pozviechalo a vkročilo do nového tisícročia. 

V súčasnosti má Bábkové divadlo pestrý repertoár, najmä deti sa v ňom 

určite nájdu. Okrem vystúpení pre materské a základné školy tu patria aj 

nedeľnajšie dopoludnia, kde deti okrem rozprávky čaká aj tvorivá činnosť. Tá 

čaká aj na dospelého návštevníka Bábkového divadla, napríklad pri obľúbenej 

Improlige (Foto č.3 a 4),o ktorej sa môžete dozvedieť niečo viac aj v mojej 

práci. 

 
 

2.3 NAJKRAJŠIE DIELA BÁBKOVÉHO DIVADLA  ŽILINA V 20.STOROČÍ 

 

Bábkové divadlo Žilina bolo v druhej polovici 20.storočia veľmi úspešné, 

dokonca by sa dalo povedať, že viac ako dnes. Najmä 60., 70. a 90. roky sa stretli 



s veľkým úspechom u divákov na Slovensku ale aj v zahraničí.  So svojimi 

inscenáciami precestovalo polku sveta a očarilo také krajiny ako Taliansko, 

Francúzsko a dokonca navštívilo až ďaleké Mexico, kde sa so svojimi kúzelnými 

bábkami stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom. Niektoré z nich som spomenula, aby 

sa nezabudlo, akej slávy sa dočkali. 

 

TRAJA VETERÁNI 

Premiéra:17.2.1967 

Pre túto rozprávkovú komédiu od Jána Wericha je charakteristický humor, 

pútavosť a taktiež aktuálnosť, z čoho vyplýva, že voľba tejto hry bola pre 

Bábkové divadlo v Žiline jedna z najsprávnejších. Ak sa pýtate prečo, dôvodom je 

najmä možnosť získať nový pohľad na svet zo strany diváka. Priamo na javisku má 

šancu pozrieť si, ako so životom zaobchádzajú jednotlivé postavy komédie, 

z čoho má príležitosť si vybrať a sám niečo aplikovať na seba. A práve táto 

možnosť sa vníma ako jedna z najdôležitejších súčastí divadla. Režisérovi 

Bedřichovi Svatoňovi sa v tejto hre podarilo vhodne skombinovať vystupovanie 

živých hercov s bábkami, taktiež použil techniku čierneho divadla a aj nástup 

hercov na javisko bol špeciálny- prichádzali z hľadiska. Troch veteránov 

Pankráca, Serváca a Bimbáca s veľkým úspechom zahrali Ján Pomšár, Jozef 

Jaráb a Jaroslav Cimbalík21. (Obr.č.6)   

O PSÍČKOVI A MAČIČKE 

Premiéra: 20.4.1968 

Bábkové divadlo v Žiline sa inšpirovalo známou rozprávkovou knižkou od 

Karla Čapka Rozprávanie o psíčkovi a mačičke a oživilo nehybné ilustrácie týchto 

dvoch hlavných hrdinov. Prečo sa tak rozhodlo, sa môžeme dozvedieť priamo od 

režiséra a dramatizátora Tomáša Kauckého, ktorého odpoveď bola zverejnená 

v Kultúrnom živote Žiliny z roku 1968: „Predovšetkým je to náš určitý 



repertoárový dlh k deťom predškolského a nižšieho školského veku. Už niekoľko 

sezón sa v našom repertoári neobjavila podobná, na veľkosť výpravy(nie však na 

zábavnosť) menej rozsiahla hra so zvieracími hrdinami. Preto je táto inscenácia 

riešená po technickej stránke tak, aby sme sa s ňou dostali na maximálny počet 

miest. Myslíme si, že nesmieme zabúdať ani na deti žijúce v obciach s menej 

vyhovujúcimi javiskami a že už od toho najútlejšieho veku musíme vychovávať 

z detí vnímavých divákov22.“ A prečo práve Rozprávky o psíčkovi a mačičke? 

Predovšetkým pre veľmi kvalitný text, ktorý deti vychováva zábavnou formou, 

divák na konci bezpochyby  opúšťa divadlo. 

 

 

PRINCEZNÁ KUKULIENKA 

Premiéra:12.2.1971 

Jednou z najkúzelnejších hier Bábkového divadla v Žiline bola určite práve 

táto inscenácia, vytvorená pod vedením Milana Tomáška. Ten sa rozhodol túto 

hru, ktorú pôvodne napísal a zrežíroval riaditeľ Bábkového divadla v Nitre, 

interpretovať ako divadlo masiek. Výtvarnícky mu pomáhal Jiří Bláha a o hudobnú 

stránku sa postaral Gregor Roletzký. O tom, že sa im to podarilo úspešne, hovorí 

aj úspech tejto hry medzi deťmi, ktoré sú častokrát náročnejšie a kritickejšie 

publikum ako dospelí. Detské publikum sa však na tejto inscenácii dobre zabávalo 

a bábkové divadlo opúšťalo s rozžiarenými tváričkami. Súbor Bábkového divadla 

v Žiline aj s touto hrou chodil na zájazdy po Slovensku, najmä po Orave 

a Kysuciach, aby ani tieto deti neboli ukrátené o tak milý a zábavný zážitok23. 

(Obr.č.7) 

STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ 
Premiéra: 15.3.1996 

Túto poviedku od Oscara Wilda sa už pred Bábkovým divadlom v Žiline 

snažili spracovať rôzne iné divadlá, ako napríklad pražské divadlo alebo 



bratislavské divadlo. Ich muzikálová interpretácia tohto strašidelného diela, 

ktoré autor nazval hylo-idealistickou romancou, sa však nestretla  s veľkým 

úspechom.  Tentoraz sa na ňu podujal režisér Anton Šulík ml. spolu 

s dramaturgom Nikitom Slovákom a známou výtvarníčkou Evou Farkašovou. Tento 

autorský tím dopĺňa hudobný skladateľ Peter Vaňouček a poslucháči VŠMU Milan 

Chalmovský a Marcel Ochranek, ktorí su známi aj z televíznej obrazovky. Tento 

trošku strašidelný horor je vhodný od dvanástich rokov24. 

 
2.4 ROZHOVORY S OSOBNOSŤAMI BÁBKARSKÉHO UMENIA 

 
Pre lepšie pochopenie celého diania okolo bábkového divadla v 20. storočí 

som navštívila niekoľko predstaviteľov tejto časti kultúry. Boli to manželia 

Tomáškovci, veľmi príjemný divadelnícky pár, a pán Martin Bálik, významný 

výtvarník a kulisár bábkového divadla. 

 

Pán Milan Tomášek (Foto č.1) sa narodil 1.3.1927 síce v Čechách, ale 

narukovať musel do Banskej Bystrice. Tam si našiel svoju manželku Alžbetu 

Tomáškovú, s ktorou spoločne stál pri zrode Bábkového divadla v Banskej 

Bystrici v roku 1960. V roku 1967 prijal ponuku režírovať v Bábkovom divadle 

v Plzni, kde však kvôli nevyhovujúcim podmienkam nemohli s manželkou zostať, 

a tak prijali ponuku od Bábkového divadla v Žiline.  Viac o jeho pôsobení 

v Bábkovom divadle Žilina nájdete v rozhovore... 

 

V čom spočíva funkcia režiséra v bábkovom divadle? Ako sa taká bábková 

hra vymýšľa a následne nacvičuje? 

Režisér dostane hru ako takú a musí vymyslieť, akým spôsobom tú hru 

bude inscenovať, musí stanoviť tzv. inscenačný kľúč- čo znamená určiť typy 

bábok a vyriešiť usporiadanie scény. Režisér prakticky niekoľkokrát prečíta text 



a zrazu dostane nápad, z čoho vznikne pôdorys na zrealizovanie hry. Je logické, 

že je potrebné vytvoriť priestor aj hercovi pre jeho hereckú tvorbu, ale režisér 

mu naznačí systém, ako by mal asi postupovať a ako má celkovo hra vyzerať. 

 

Malo aj bábkové divadlo nejaké obmedzenia počas bývalého režimu? 

Najťažšie bolo odohrať určitý predpísaný počet predstavení, to bolo asi 

najväčšie obmedzovanie. Každý deň sme museli odohrať dve predstavenia, ak 

bolo predstavenie len jedno, museli sme 5hodín denne nacvičovať novú inscenáciu, 

kvôli vyplneniu predpísaného plánu. Mali sme určené, že musíme nacvičiť 5 

rozdielnych predstavení za sezónu, to som však odmietol, ale aj 3 predstavenia, 

na ktorých sme sa neskôr dohodli, bol veľmi veľký počet.  Toto číslo sa však 

nesmelo narušiť, ak niekoho neodviezla sanitka do nemocnice, predstavenie 

muselo byť odohrané. 

 

Vo výročnej brožúrke Bábkového divadla som sa dočítala, že ste s Vašimi 

hrami cestovali po svete. Ktorá mala u divákov najväčší ohlas? 

Tak tou najúspešnejšou bola určite Revue Ferri & Tonny (Obr.č.3 a 4), pri 

ktorej som spolupracoval s výtvarníkom Ľubomírom Friedrichom. S touto hrou 

sme hrávali v rôznych krajinách sveta počas štyroch rokov, to sa už na 

predstavenia ani nedá spočítať. Ja som v tejto hre bol okrem režiséra aj jedným 

z klaunov, a tak som sa text musel naučiť v 5tich jazykoch- v angličtine, 

nemčine, španielčine, francúzštine a taliančine. Mal som jedného kamaráta, ktorý 

mi text preložil a nahral na pásku, ja som si ho popočúval a mechanicky som sa ho 

naučil. Po predstavení za mnou chodili miestne učiteľky a chválili moju dokonalú 

intonáciu. Ja som im však vôbec nerozumel, jediné, čo som vedel povedať, bol ten 

text. Tak som si vždy zavolal tlmočníka, ktorý im vysvetlil, že vôbec neviem 

rozprávať ich rečou, z čoho boli všetci šokovaní a takmer až sklamaní. 

 



Máte nejaký divadelný zážitok zo zahraničia, na ktorý nikdy nezabudnete? 

Nikdy nezabudnem na to, ako sme vystupovali v Alžírsku. Pred nami tam 

nikto s takouto technikou a celkovo s bábkami nebol, deti z toho boli strašne 

nadšené, a tak dupali nohami na zem, ktorá bola veľmi prašná a po chvíli sme 

všetci zmizli v kúdole žlto- šedého prachu. Keďže v tej miestnosti nebolo žiadne 

okno, bežali sme pod javisko nadýchať sa aspoň trochu vzduchu. Prach bol úplne 

všade, cítili sme ho dokonca aj medzi zubami, ale deti boli šťastné a to bolo pre 

nás vtedy to najhlavnejšie. Boli sme šťastní, že sa im naše predstavenie tak 

veľmi páči. 

Pani Alžbeta Tomášková (Foto č.1) sa narodila 6.3.1929 v Banskej Bystrici, 

kde vyštudovala obchodnú akadémiu. Zo začiatku hrávala v ochotníckom divadle, 

kde sa spoznala so svojím terajším manželom. Po 2 rokoch v Plzni sa spolu 

presťahovali do Žiliny, kde sa aj pani Tomášková stala zamestnankyňou 

Bábkového divadla Žilina, v ktorom pôsobila ako bábkoherečka. 

 

Ako ste sa dostali ku divadlu, keď ste vyštudovali pôvodne obchodnú 

akadémiu? 

V Banskej Bystrici existovalo ochotnícke divadlo, tak som sa k nemu 

pridala. Neskôr Anton Duša založil ochotnícke bábkové divadlo, v ktorom som 

tiež hrávala, ale začínala som s činohrou. Medzitým do Banskej Bystrice 

narukoval môj nastávajúci spolu s Jánom Dvořákom a chvíľky nudy si krátili 

hraním bábkového divadla. Do jednej so svojich hier potrebovali ženskú rolu 

a dopočuli sa o mne, tak sa ma prišli opýtať, či by som si s nimi nezahrala  a ja 

som ponuku prijala. Toto divadlo sa volalo Liliput (Obr.č.8) a výnimočné bolo pre 

fakt, že sa hrávalo vo výklade jednej z budov v Banskej Bystrici. Ľuďom sa to 

páčilo a tak sa začalo uvažovať o založení profesionálneho bábkového divadla 

v Banskej Bystrici, ktoré nakoniec založil môj manžel spolu s Antonom Dušom. 

 



Ktoré hry mali u detí najväčší ohlas? Aké boli reakcie detí na bábky? 

Určite najviac sa deťom páčili luminiscenčné hry, bolo to naozaj krásne, 

všetky bábky svietili. Taktiež v takýchto čiernych(luminiscenčných hrách) bola 

krásna hudba, ktorú manžel nahrával z rozhlasu. V zahraničí na naše predstavenia 

chodili diváci aj trikrát, pretože sa im veľmi páčila táto hudba a boli z nej 

unesení. Deti zas boli nadšené z toho, aké sú bábky magické, miestami sa až báli, 

keď sa bábky samé od seba pohybovali, pretože nás hercov, čo sme bábky viedli, 

luminiscenčné svetlo nezachytilo, a tak nás nebolo vidno. 

 

Aký bol váš vzťah k deťom, alebo skôr aký je vzťah medzi dieťaťom 

a hercom vo všeobecnosti? Akými divákmi boli deti, neboli príliš nepozorné? 

Oveľa vďačnejší divák je detský divák, keď som hrávala činohru, nikdy 

som nevedela, či sa dospelým hra páči, nikdy sa nezasmiali až na konci hry podľa 

potlesku som mohla zistiť, či sa im páčila. Oveľa radšej som hrávala deťom, 

pretože tie sa stále smiali a dokonca sa aj do hry zapájali varovaním bábok pred 

nebezpečenstvom, čo nás vždy veľmi zabavilo a lepšie sa nám hralo. Raz sa nám 

ale stalo, že sme museli prerušiť predstavenie, pretože nám doviezli deti 

odniekiaľ z Oravy a boli veľmi nevychované. Začali nás pomocou prakov 

ohadzovať klincami a my sme sa zľakli, že nám vypichnú oči, tak sme 

predstavenie prerušili. 

 

Pán Martin Bálik (Foto č.2) sa narodil 19.9.1929 v Sáse neďaleko Zvolena. 

Po vyštudovaní DAMU (odbor bábkarské výtvarníctvo) v Prahe začal pôsobiť 

v Bábkovom divadle Žilina ako šéf výpravy a výtvarník. Neskôr z Bábkového 

divadla odišiel učiť na ZUŠ v Žiline, kde pracoval až donedávna ako externý 

učiteľ. Od roku 2004 až po súčasnosť  pán Bálik pracuje na ďalších projektoch 

pre Mestské divadlo v Žiline, Bábkové divadlo v Žiline ale aj celkovo pre umelecké 

potreby celého Slovenska. 



 

Ako prebieha vytváranie novej bábkovej hry z vášho pohľadu- ako výtvarníka 

a výrobcu bábok? 

Ako prvé musíme dohodnúť koncepciu hry s režisérom, lebo autor nám síce 

zadáva základ, ale režisér si stanovuje nejakú predstavu, ako to asi bude 

vyzerať. Úlohou výtvarníka je prispôsobiť sa tak, aby vyhovel základným 

požiadavkám a to: aby ctil autora, aby poslúchol režisérove pokyny a aby konečný 

výsledok mal nejaký prínos pre diváka. Netreba však zabúdať ani na text, aj 

tomu sa treba prispôsobovať, pretože niektoré hry sú vyslovene stavané na 

určitý druh bábky, či už na maňušky, marionety alebo javajky. No a ešte jedna 

dôležitá vec je myslieť na to, pre akú vekovú skupinu je hra vytváraná- či pre 

malé detičky, väčšie alebo pre dospelého diváka. 

 

Prešlo bábkové divadlo nejakými zmenami vo vytváraní bábok počas vašej 

dlhoročnej praxe? Vytvorili sa nejaké nové techniky výroby? 

Stále sa hľadajú nové technológie a taktiež je snaha zapojiť novú 

techniku, ako napríklad premietanie, ale bábka zostane vždy bábkou, tá je 

jednoducho pre dieťa nenahraditeľná. Keď dieťa môže pozorovať to kúzlo, keď 

sa kus hmoty zmení na postavu, je  veľmi očarené, lebo mu to pripomína jeho 

vlastné hračky. Vlastne to je aj celým posolstvom bábkového divadla, nechať 

bábky, alebo v detskom ponímaní hračky, ožiť. A práve preto, že sa v dnešnej 

dobe hľadá ten nový experiment a využívanie nových technológií, stráca sa ten 

zmysel bábkového divadla, ktorý sme sa mu my na počiatku snažili dať. 

 

Vytvárali ste niekedy bábky pre luminiscenčné divadlo? Ako sa takéto bábky 

vyrábajú? 

Áno, vytváral som bábky ku hre Eduard a Francimúr, ktorá sa stala, podľa 

môjho názoru, veľmi úspešnou. V luminiscenčnej hre ide vlastne o nasvietenie 



a zafarbenie bábok a rekvizít, ktoré reagujú na luminiscenčné(ÚV) svetlo. Má to 

svoje kúzlo, ale nevýhodou tohto typu bábkovej hry je, že je veľmi obmedzená 

farebná škála, nedá sa namiešať hocijaká pestrá farba. Pre bábkoherca to má 

však veľké výhody, pretože ak má kostým z čierneho sametu, ktorý nezachytáva 

luminiscenčné svetlo, môže sa s bábkou pohybovať až priamo pred divákom a ten 

ho vôbec nevidí, čiže sa bábka môže rozohrať  viac v priestore. 

 

Má podľa Vás bábkové divadlo ako také šancu prežiť ďalšie desaťročia? Nie 

je  už na dnešné deti príliš staromódne? 

Je to divadlo, ktoré má svojho adresáta, svoje publikum. Deti sa veľmi 

rady chodia  pozerať na bábkové divadlo, aj keď je pravda, že detský divák je 

v súčasnosti oveľa náročnejší, lebo sleduje televíziu alebo rôzne iné médiá. Preto 

treba, aby bábkové hry boli viac vynaliezavé a náročnejšie ako v minulosti, aby sa 

deti mohli tešiť na bábkové divadlo. Je to pre ne ich svet, spôsob kultúry, ktorý 

môžu prijať. Preto treba vytvárať divadlo, ktoré ich zabaví, upúta a najmä im aj 

niečo prinesie. Za takých okolností bábkové divadlo určite prežije. 

 

Rozhovory s týmito významnými predstaviteľmi bábkového umenia boli 

príjemné a spestrené množstvom obrázkov, ktoré nájdete v prílohe mojej práce. 

 

2.5 ZAUJÍMAVOSTI ZO SÚČASNÉHO PROGRAMU 

BÁBKOVÉHO DIVADLA 
 

V Bábkovom divadle  Žilina sa aj v súčasnosti konajú veľmi zaujímavé 

predstavenia, a to nielen pre deti, ale aj pre dospelých, no podľa mojej mienky sa 

v ňom nájde práve mládež. Posúďte sami a v prípade, že sa vám niektoré z nich 

zapáči, neváhajte a príďte si ho pozrieť priamo do Žiliny. Určite sa vám to 

oplatí. 

 



IMPROLIGA 

Improliga, ako to už podľa názvu spoznáte, spočíva v improvizácii. Nie je to 

teda žiadna športová súťaž, ako by ste si mylne mohli myslieť,  ale dvojhodinová 

divadelná lahôdka sobotného večera. Nájdete tu profesionálov predvádzajúcich 

pantomímu, dvojicu naozaj podarených žilinských hercov, ktorí sú vždy ozbrojení 

zaujímavými rekvizitami alebo bábkami, ale častokrát aj skupinku odvážnych 

študentov, ktorí sa to jednoducho rozhodli vyskúšať. Ako teda prebieha taká 

improliga? Každá improliga má svoje tímy, ktoré súťažia o prvenstvo, nie je tu 

však najdôležitejšie vyhrať, ale zabaviť sa. Tieto tímy, ako som už spomínala, 

môže tvoriť naozaj hocikto, nie sú ani vekovo, ani talentovo, ani nijako inak 

limitované, kto príde a povie „hrám“, tak aj naozaj hrá. Medzitým sa v publiku 

určí porota. Tiež ju tvorí hocikto, kto sa prihlási alebo náhodne vyberie. Keď sú 

obe strany pripravené, prvý tím si vylosuje tému, ktorú má šancu pripraviť si 

počas troch minút. Určite mi dáte za pravdu, keď budem tvrdiť, že za tak 

krátky čas si stihnú povedať pár slov, ako to asi bude vyzerať a to je všetko. 

Častokrát sa pointa tvorí priamo na javisku, čo však vystúpeniu vôbec neberie na 

hodnote, pretože, ako som už spomínala, ide tu najmä o dobrú zábavu. Taktiež 

dôležitou informáciou, ktorá predstaveniu pridáva na náročnosti, je fakt, že na 

javisku sa môžete zdržať len tri minúty, to je totiž časový limit pre predstavenie 

jedného tímu. Keď si každý tím prejde svojimi tromi minútkami slávy na javisku, 

vyhodnotia sa dva najlepšie, ktoré postupujú do finále, v ktorom si opäť vylosujú 

tému, na ktorú budú improvizovať. Celý večer sprevádza „otecko žilinskej 

improligy“ Jožko Abafi a voľné miesta počas príprav tímov vypĺňa kvalitná 

hudobná kapela. Tento naozaj zaujímavý a najmä pestrý divadelný formát 

existuje už od roku 1995 a založil ho, už spomínaný, Jozef Abafi, ktorý je šéfom 

divadelného klubu Makovice. Improliga sa koná každý mesiac v priestoroch 

Bábkového divadla v Žiline a ak vás zaujala, určite si rezervujte vstupenky, lebo 

býva takmer vždy plne vypredaná. (Foto č. 3 a 4) 



3T 

Tento názov vznikol zo skratky Tri Tvorivé Tvory, ktorými aj bezpochyby 

sú uznávaní žilinskí improvizátori Šoko, Pucho a Stano- vlastnými menami Juraj 

Tabaček, Lukáš Puchovský a Stano Staško.  Táto známa divadelná trojka sa často 

zúčastňovala vyššie spomínaných improlíg, a potom, ako ich publikum vždy 

radostne vítalo na doskách Bábkového divadla, sa rozhodli vytvoriť si vlastné 

predstavenie, ktorého podstatu tvorí tiež improvizácia, pričom rekvizity, ktoré 

používajú, sú vždy nápadité a častokrát sa v ich predstavení objavia aj bábky. 

Oni sú však takými majstrami improvizácie, že nemajú problém zahrať divadlo na 

akúkoľvek tému, ktorú divák pri vstupe do divadla napíše na papierik. A dokonca 

nie mini divadielko, ako to už býva v improligách, ale seriózne divadelné 

predstavenie na jednu hodinu, ktorá sa však zväčša ešte predĺži, lebo títo herci 

si celú hru jednoducho užívajú a nechcú rovnako ako diváci, aby prišiel koniec. 

Ich popularita dokonca prekročila hranice Žiliny a tak Tri Tvorivé Tvory cestujú 

po Slovensku a dokazujú, že ich fantázia je nepominuteľná. Na žilinskom javisku 

si ich návštevníci Bábkového divadla môžu pozrieť každý mesiac rovnako ako 

improligu. (Foto č. 5 a 6) 

 

 
 

3 ZÁVER 
 

Svoju prácu by som ukončila novonadobudnutým poznatkom, že tak ako je 

bábkové divadlo dôležité pre deti, rovnako dôležité je aj pre dospelých. 

Rozvíjanie fantázie a veľmi milé príbehy, ktoré majú častokrát oveľa väčšiu 

pointu ako televízne seriály, sú časťou kultúry, ktorá hľadá síce adresáta 

v deťoch, keď sa však niekto dospelý príde niekedy pozrieť na takéto 

predstavenie, určite ho to prinajmenšom zaujme. 

Pri vytváraní mojej práce som našla odpovede na otázky, ktoré som si 

stanovila v úvode práce, ako napríklad ako vnímajú bábkové divadlo bábkoherci 



a v čom spočíva úloha režiséra takejto formy divadla. Bola som veľmi milo 

prekvapená dobrosrdečnosťou, s ktorou bábkoherci odohrávajú svoje 

predstavenia a aj napriek nejakej negatívnej skúsenosti na deti nezanevrú a aj 

naďalej sa im snažia pripraviť čo najkrajší a najzaujímavejší bábkovo- divadelný 

zážitok. Taktiež som spoznala novú formu inscenácie, ktorá sa nazýva 

luminiscenčné divadlo. Toto divadlo funguje na princípe ÚV svetla, ktoré 

zachytáva len určité farby a tak hercov v čiernych sametových kostýmoch 

nevidno. 

Čo sa týka repertoáru Bábkového divadla v Žiline v 20. storočí, musím 

priznať, že som bola veľmi príjemne prekvapená. Nielenže hry boli veľmi kvalitne 

spracované a odohrané, ale dokonca boli celosvetovo uznávané a členovia súboru s 

nimi navštívili také krajiny, o ktorých sa, najmä v tom období, mohlo ľuďom len 

snívať. Taktiež úspech týchto zahraničných ciest dokazuje, aké kvalitné toto 

divadlo a jeho repertoár bol. 

Na záver ostáva už len zhodnotiť, či sa mi podarilo dosiahnuť môj 

najdôležitejší cieľ, a to podať taký obraz bábkového divadla, ktorý ľudí zaujme 

a stanú sa z nich trvalí návštevníci Bábkového divadla v Žiline. Pevne dúfam, že 

vás moja práca aspoň trochu zaujala a pôjdete si niekedy pozrieť bábkové 

predstavenie či už vo vašom regióne, alebo v tom mojom- Žilinskom. 
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