
Námestie legionárov 6 
081 61  Prešov 
051 773 39 91 

 
 
Pokladnica 
Hlavná 48, Prešov | 051 756 21 99 | pokladnica@djz.sk 
Po – Pia: 0800 – 1200, 1300  – 1800  
a 30 minút pred predstavením vo foyeri divadla   

Marketing 
Hlavná 48, Prešov | 051 756 21 92 | marketing@djz.sk 

online rezervácie | www.djz.sk 
 

VYSVETLIVKY 
MS | Malá scéna, VS | Veľká scéna, HB | Historická budova  

Možnosť bezbariérového prístupu. 
Zmena programu vyhradená! 

 
 
 
P R O G R A M   
 
01.03. | 10:00 | VS ČERVENÁ ČIAPOČKA      pre školy 
   na motívy bratov Grimmovcov | réžia: Michal Náhlík 
   "Kto sa bojí, nech nechodí do lesa – v lese malé huncútstvo stať môže sa!" 
   Poznáte Veľkého Edgara? Je to svetoznámy umelec, ktorý vo svojom kufríku ukrýva 
   tajuplné poklady. Jedným z nich je aj rozprávka o Červenej Čiapočke. (60 minút) 
 
01.03. | 18:30 | HB OBCHOD NA KORZE      4|5|7 € 
   autor: Ladislav Grosman | réžia: Marián Pecko 
   Tragikomédia o dvoch bezbranných ľuďoch, ktorí sa vplyvom spoločenského diania ocitli 
   v neriešiteľnej situácii. Slávnym predchodcom inscenácie je rovnomenný film režisérov Jána 
   Kadára a Elmara Klosa, ktorý v roku 1966 získal Oscara, cenu americkej Akadémie filmového 
   umenia a vied, za najlepší cudzojazyčný film. Príbeh vydáva významné svedectvo o slovens-
   kom klérofašistickom štáte (1939 - 1945). Tí, čo si nepamätajú na minulosť, sú odsúdení 
   k tomu, aby ju znovu prežili. (175 minút) Platí 50% zľava na karty EURO 26 | ISIC | ITIC. 
 
03.03. | 16:00 | VS UMENIE VRAŽDY      22|25 €  
   hosť  
   autor: Joe DiPietro / réžia: Eduard Kudláč 
   Slávny excentrický maliar Jack a jeho elegantná manželka, tiež maliarka Annie sa rozhodnú 
   pozvať na večeru svojho neschopného obchodného agenta. Keď ho však Annie požiada 
   o pomoc s vraždou manžela, obyčajné stretnutie sa razom mení na nebezpečnú a spletitú hru. 
   Komediálny thriller plný zvratov, humoru a nečakaných situácií nie náhodou pripomína 
   detektívku, v ktorej nič nie je také, ako sa na prvý pohľad zdá. 
 
03.03. | 16:00 | HB V DOBROM AJ V ZLOM      4|5|7 € 
   autor: Ján Skála / réžia: Alena Lelková 
   Pôvodná slovenská inscenácia venovaná téme neľahkého postavenia prvých dám, 
   a žien ako takých, na území Československa od jeho vzniku v roku 1918 až po jeho zánik 
   v roku 1992 na pozadí zverstiev 20. storočia, ktoré zasiahli nielen Čechov a Slovákov, 
   ale i celý svet. Uvádzané pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa. (180 minút) 
 
04.03. | 10:00 | VS ČERVENÁ ČIAPOČKA      pre školy 
   popis predstavenia – pozri 1.3. 
 
04.03. | 18:30 | HB V DOBROM AJ V ZLOM      4|5|7 € 
   popis predstavenia – pozri 3.3. 
 
05.03. | 10:00 | HB V DOBROM AJ V ZLOM      pre školy 
   popis predstavenia – pozri 3.3. 
 



05.03. | 18:30 | MS TEROR        7 €  
   autor: Ferdinand von Schirach / réžia: Adriana Totiková 
   Predstavte si, že máte možnosť odvrátiť obrovskú katastrofu a zachrániť veľké množstvo 
   obetí... za cenu, že tým zabijete zopár nevinných ľudí. Ako by ste sa zachovali? Čo je 
   viac – morálka alebo zákon? Môžete sa v hraničnej situácii spoľahnúť na svoje 
   svedomie? Je ústava ako najvyšší princíp v demokratickej krajine bezchybná 
   a všeplatná? Sugestívna a nervydrásajúca súdna dráma Ferdinanda von Schiracha, 
   ktorá sa ihneď po uvedení stala celosvetovým hitom, núti k zamysleniu a zaujatiu 
   stanoviska. Vy rozhodnete o vine alebo nevine, o správnosti či omyle hlavného hrdinu.  
 
06.03. | 10:00 | VS ČERVENÁ ČIAPOČKA      pre školy 
   popis predstavenia – pozri 1.3. 
 
06.03. | 16:00 | MS KLUB PRIATEĽOV DJZ      voľný vstup 
 
06.03. | 18:30 | HB SATURNIN        4|5|7 € 
   autor: Zdeněk Jirotka | réžia: Marek Zákostelecký 
   Divadelná komédia Saturnin vznikla v roku 2006 ako dramatizácia populárneho 
   rovnomenného Jirotkovho románu. Rozpráva príbeh sluhu, ktorý sa stáva pánom svojho 
   pána. V živote mladého muža dobrého postavenia a nesmelých spôsobov tým spôsobuje 
   nejedno zemetrasenie. Čaká vás hra plná inteligentného humoru v prvorepublikovej atmosfére 
   s prvorepublikovými hitmi. (135 minút) 
 
07.03. | 10:00 | HB SATURNIN  20x        pre školy 
   popis predstavenia – pozri 6.3. 
 
07.03. | 18:00 | HB SATURNIN        organizované 
   popis predstavenia – pozri 6.3. 
 
08.03. | 10:00 | VS ČERVENÁ ČIAPOČKA  15x     pre školy 
   popis predstavenia – pozri 1.3. 
 
10.03. | 18:30 | HB REVÍZOR       5|6|8 € 
   autor: Nikolaj Vasilievič Gogoľ | réžia: Michal Náhlík 
   Stojaté vody slastného života v provinčnom mestečku rozvíri príchod revízora s azda len 
   spŕška úplatkov dokáže tieto vody opäť upokojiť. Najslávnejšia komédia Nikolaja Vasilieviča 
   Gogoľa. (100 minút) 
 
11.03. | 18:30 | MS TRÓN MILOSRDENSTVA      7 € 
   autor: Neil LaBute | réžia: Jakub Nvota 
   Vo chvíli pádu newyorských dvojičiek prebieha nemanželský pomer. Muž mal byť v práci, 
   no bol s milenkou. Teraz si všetci myslia, že je mŕtvy alebo nezvestný. Tragická udalosť mu 
   paradoxne ponúka možnosť všetko zmeniť. Môže začať nový život, alebo sa ozvať manželke, 
   ktorá mu vytrvalo volá na mobil. Musí sa rozhodnúť. Ale aký je vlastne jeho vášnivý vzťah? 
   Stojí vôbec za to? A koho vlastne miluje? Konfrontácia je tvrdá a definitívna. 
   Uvádzané v rámci Projektu Dvaja, ktorý charakterizuje komornosť, žánrová nezaraditeľnosť, 
   nekomerčnosť, no v prvom rade veľká príležitosť pre dvojicu hereckých osobností. (80 minút) 
   Obsahuje expresívne výrazy. Nevhodné a neprístupné do 16 rokov. 
 
12.03. | 10:00 | VS NIKOLA ŠUHAJ  85x      pre školy 
   autori: Michal Náhlík – Martin Husovský – Viliam Mikula | réžia: Michal Náhlík 
   Na konci sveta, v dedinke učupenej v lone štítov, narodil sa zbojník, ktorý bohatým bral 
   a chudobným dával, až kým ho zrada nepripravila o lásku aj o život. 



   Pôvodný slovenský muzikál. (160 minút) 
 
13.03. | 10:00 | VS NIKOLA ŠUHAJ       pre školy 
   popis predstavenia – pozri 12.3. 
 
14.03. | 18:30 | MS KATI        7 € 
   autor: Martin McDonagh | réžia: Michal Náhlík 
   Cool dráma jedného z najuznávanejších írskych dramatikov (najnovšie držiteľa Zlatého 
   Glóbusu a nominácie na Oscara za scenár k filmu Tri billboardy kúsok za Ebbingom), 
   známeho a obľúbeného i na Slovensku. Vznikla v roku 2015 a okamžite si získala priazeň ako 
   kritiky, tak i divákov. Príbeh o poslednom britskom katovi, ktorý si po zrušení trestu smrti otvorí 
   krčmu, je sledom nečakaných, napínavých, ale i bizarne vtipných obrazov, ktoré v závere 
   prinášajú tragickú pointu – čo sa môže stať, keď človek vezme spravodlivosť do vlastných rúk. 
   (80 minút) Obsahuje expresívne výrazy. Nevhodné a neprístupné do 18 rokov. 
 
14.03. | 18:30 | HB NEMÉ KRÁĽOVNÉ      4|5|7 € 
   derniéra 
   autorka: Iveta Horváthová | réžia: Marián Pecko 
   Príbehovo silný príspevok do debaty o neľahkom postavení ženy v histórii ľudstva 
   z autorskej dielne Ivety Horváthovej, výraznej osobnosti slovenského divadelníctva. Tentoraz 
   si vzala na mušku vedecko-technický pokrok v umení, ktorý prechodom od nemého filmu 
   k zvukovému spôsobil pád najväčších hviezd strieborného plátna. Ich „pozlátka“ sa v súkromí 
   zväčša nelesknú. Sú to len obyčajné ženy, ktoré prežívajú svoje malé či veľké životné 
   tragédie. (170 minút)  
 
15.03. | 18:30 | VS NIKOLA ŠUHAJ       12|14 € 
   popis predstavenia – pozri 12.3. 
 
18.03. | 18:30 | MS ŽENBA        7 € 
   autor: Nikolaj Vasilievič Gogoľ | réžia: Svetozár Sprušanský 
   Nesmrteľná komédia klasika ruskej drámy a divadla o ťažkostiach s vydajom panny Agáty 
   a ženbou starého mládenca Podkolesina. Ženíchov je viacero, a nevesta len jedna! Kto bude 
   ten šťastný a naplní vlastné predstavy o spokojnom živote, nájde tú pravú lásku? (175 minút) 
 
21.03. | 10:00 | VS NIKOLA ŠUHAJ       pre školy 
   popis predstavenia – pozri 12.3. 
 
21.03. | 18:00 | HB DUO TAMAYO – MONTESINOS     5|7 €  
   koncert  
   Dokonalá súhra, brilantná technika a veľký zmysel pre štýlovú interpretáciu. To všetko ponúka 
   koncert gitarového dua Marco Tamayo (Kuba) – Anabel Montesinos (Španielsko), uvádzaný 
   ako súčasť IX. ročníka medzinárodného gitarového festivalu Prešovské dni klasickej gitary. 
   Organizuje Prešovské združenie klasickej gitary v spolupráci s Parkom kultúry a oddychu 
   Prešov a Divadlom Jonáša Záborského na podporu mladých nádejných gitaristov 
   a spopularizovanie hry na klasickú gitaru. 
 
22.03. | 18:30 | HB VESELÉ PANIE Z WINDSORU     5|6|8 € 
   autor: William Shakespeare | réžia: Mariana Luteránová 
   Príbeh legendárneho rytiera Johna Falstaffa, bonvivána a milovníka života, ktorý si chce 
   za každú cenu získať priazeň dvoch vydatých žien a ťažko na to doplatí, sa vracia na javisko 
   Divadla Jonáša Záborského už po niekoľkýkrát. Humor a šarm Williama Shakespeara sú totiž 
   rovnako nesmrteľné ako životný elán Johna Falstaffa a jeho veselých paní z Windsoru. 
   (165 minút) Obsahuje expresívne výrazy. Nevhodné a neprístupné do 15 rokov. 
 



24.03. | 16:00 | VS NIKOLA ŠUHAJ       12|14 € 
   popis predstavenia – pozri 12.3. 
 
25.03. | 18:30 | HB VESELÉ PANIE Z WINDSORU  15x    5|6|8 € 
   popis predstavenia – pozri 22.3. 
 
26.03. | 18:30 | HB EUGEN ONEGIN  35x      4|5|7 € 
   autor: Alexander Sergejevič Puškin | réžia: Marián Pecko 
   Najznámejší ľúbostný román vo veršoch, v ktorom si láska nevie nájsť miesto. Príbeh 
   o mladosti, túžbach a snoch, ale aj o ľahostajnosti a arogancii. Ikonické dielo výnimočného 
   básnika a dramatika A. S. Puškina rozpráva šťavnatým jazykom a s krutou iróniou o tom, ako 
   sa dá od nezodpovedného a ľahkovážneho spôsobu existencie dospieť k poznaniu, že život 
   kamsi zmizol a ostalo po ňom len dobre oblečené prázdno. (150 minút) 
 
27.03. | 10:00 | HB EUGEN ONEGIN       pre školy 
   popis predstavenia – pozri 26.3. 
 
28.03. | 10:00 | HB EUGEN ONEGIN       pre školy 
   popis predstavenia – pozri 26.3. 
 
29.03. | 18:30 | HB OBCHOD NA KORZE      4|5|7 € 
   popis predstavenia – pozri 1.3. 
   Platí 50% zľava na karty EURO 26 | ISIC | ITIC. 
 
31.03. | 16:00 | VS ČERVENÁ ČIAPOČKA      5 € 
   popis predstavenia – pozri 1.3. 
 
 
 DJZ na zájazde    

18.03. | 18:30  AUDIENCIA  v Divadle Andreja Bagara, Nitra 
 
19.03. | 19:00  AUDIENCIA  25x  v Divadle Jána Palárika, Trnava 
 
 


