
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

Vedenie Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Akademický senát FEM a Fakultný 

výbor OZ PŠaV pri FEM SPU v Nitre si Vás a Vašich rodinných príslušníkov dovoľujú 

pozvať na organizované divadelné predstavenie v štúdiu DAB Nitra pod názvom Dámska 

šatňa, ktoré sa uskutoční dňa 18.9.2017 o 18.30 h pri príležitosti zahájenia akademického 

roka 2017/18. Bezprostredne po skončení predstavenia si Vás dovoľujeme pozvať na čašu 

vína v priestoroch foyer štúdia DAB Nitra.  

 

Účastnícky poplatok predstavuje čiastočné financovanie vstupenky na podujatie a je 

nasledovný: 

Zamestnanci FEM členovia OZ: 4 eurá. 

Zamestnanci FEM nečlenovia OZ: 5 eur. 

Rodinní príslušníci FEM, cudzí: 10 eur. 

 

Prihlasovanie na predstavenie a vyzbieranie účastníckeho poplatku sa uskutoční na 

jednotlivých pracoviskách na sekretariáte katedry alebo centra FEM v súčinnosti s vedúcim 

katedry a úsekovým dôverníkom na jednotlivých katedrách a v centrách FEM. V prípade 

záujmu Vás prosíme o nahlásenie Vašej účasti a rodinných príslušníkov do 11.9.2017 do 12 h 

a rovnako aj vyzbieranie účastníckych poplatkov. Každý účastník z FEM si môže zobrať do 

divadla jedného rodinného príslušníka. V prípade voľných miest bude možné si zobrať aj 

ďalšieho rodinného príslušníka, o čom sa rozhodne až po 12.9.2017, po kompletizácii 

prihlásených účastníkov a podľa kapacity štúdia DAB.  

Kompletizácia prihlásených účastníkov a vybraných účastníckych poplatkov na dekanáte 

FEM u Bc. Michaely Frankovej (michaela.frankova@uniag.sk) do 11.9.2017 do 12 h. 

 

Veríme, že výsledkom spoločne organizovaného podujatia bude príjemne a zábavne strávený 

spoločenský večer v kruhu kolegov a rodinných príslušníkov, dobré neformálne vzťahy medzi 

zamestnancami FEM, dôstojné zahájenie a pohodový vstup do nového akademického roka 

2017/18. 

 

S pozdravom, 

 

Elena Horská 

Radka Hornyák Gregáňová 

za  organizačný výbor podujatia  

Informácia k predstaveniu Dámska šatňa  

(viac informácií dostupných na http://www.dab.sk/inscenace/12-damska-satna):  

Dámska šatňa je skvelá komédia, ktorá odhaľuje tajomné zákulisie dámskej šatne vidieckeho divadla v 

meste ako je napríklad Nitra. Odkrýva osudy štyroch herečiek, ktorým sa divadlo stalo ich druhým 

domovom a obetovali mu časť svojich životov. Každá z nich je iná. Príďte aj vy poodhaliť svet, ktorý 

ukrýva dámska šatňa. Stretnete sa s herečkami, ktoré nedrží v divadle hmotný prospech a prchavá 

sláva, ale to, čo môžeme povedať jednoducho slovami: „láska k divadlu“. 
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