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Trenčín, 12. apríl 2017 
Dvadsiaty ročník festivalu Aničky Jurkovičovej je vo finále 
 
V stredu 12. apríla 2017 v Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom oficiálne 
ukončili jubilejný 20. ročník festivalu Aničky Jurkovičovej. Celoslovenskú prehliadku 
neprofesionálnych divadelných súborov prišiel slávnostne uzavrieť trenčiansky župan Jaroslav 
Baška. 
 
Slávnostné ukončenie festivalu bolo spojené s vyhlásením výsledkov a udeľovaním ocenení 
jednotlivým ochotníckym divadelným súborom. Tento rok sa na divadelných doskách v Novom 
Meste nad Váhom počas 5 dní predstavilo celkovo 7 súborov zo Slovenska, Českej republiky 
a Srbska.  
 
Cenu za najlepší ženský herecký výkon si z rúk predsedu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja prevzala Monika Fermerová z Divadla DOMINUS Močenok. „Pre mňa je to najväčšie 
prekvapenie v mojom divadelnom živote. Cena ma veľmi potešila, keďže divadlo je pre mňa 
druhou láskou. Môžem sa pri ňom odreagovať, byť dobrá i zlá. Najväčšia výhra je však pre nás 
úspech u divákov, keď vidíme, že to, čo robíme, ľudí baví,“ uviedla Monika Fermerová, ktorá 
zároveň prebrala najcennejšie ocenenie festivalu určené Divadlu DOMINUS Močenok za 
inscenáciu hry od Karela Jaromíra Erbena s názvom Svadobné košele. 
 
Festival pomenovaný po prvej ochotníckej herečke Aničke Jurkovičovej opäť po roku finančne 
podporil z dotačného systému Trenčiansky samosprávny kraj. Festival tak symbolicky 
uzavrel trenčiansky župan Jaroslav Baška: „Trenčiansky samosprávny kraj festival podporuje, 
pretože je súčasťou kultúry nášho regiónu. Bez tohto festivalu si nevieme predstaviť podporu 
ochotníckych divadelných súborov v kraji. Som veľmi rád, že sa ho pravidelne zúčastňujú aj 
súbory zo zahraničia. Je dobré si týmto spôsobom vymieňať poznatky a spoznávať nových 
priateľov. Festival Aničky Jurkovičovej totiž patrí na Slovensku medzi tie najlepšie, pokiaľ ide o 
ochotnícke divadlo.“ 
 
Anička Jurkovičová zasvätila celý život svojmu manželovi Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, 
ktorému bola v ťažkých časoch veľkou oporou. Ten tento rok J. M. Hurban oslavuje 200. 
výročie svojho narodenia. TSK sa pri tejto príležitosti rozhodol vyhlásiť kreatívnu súťaž pre 
žiakov základných a stredných škôl s názvom „Takto poznám Jozefa Miloslava Hurbana ja“.   
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