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          apríl 2017 

 

Stella trávila detstvo so svojou babkou a jej sestrou, herečkou, s ktorými každý 

deň nacvičovali divadelné scénky a predvádzali ich mamke po návrate z práce. Aranku 

Szentpétery, slovenskú herečku maďarskej národnosti, sme mohli vidieť ako Aňuci 

v slovenskom sitkome Susedia. 

 

   
 

Už ako dvadsaťročná začala hrať v Dedinskom divadle v Bratislave, od roku 1960 bola 

členkou Maďarského oblastného divadla a od roku 1991 Jókaiho divadla v Komárne. 

Medzi jej najvýznamnejšie postavy v Jókaiho divadle patrí vdova v Skrotení zlej ženy, 

francúzska vychovávateľka v hre Dáždnik Svätého Petra, starostova žena v Revízorovi, 

Cecília v Žobráckej opere, Gertrúda v hre Vejár, či Marosiné v divadelnej hre Pán 

Doktor a mnohé ďalšie. Televízni diváci ju poznajú ako Gizelu Vitálošovú v Mafstory. 

Zahrala si aj v slovenskom seriáli Dr. Ludsky, V najbližšej dobe sa chystá vydať svoju 

autobiografiu. 

 

Stelly, porozprávaj nám o svojom detstve divadelného dieťaťa. 

Divadlo milujem od malička. Moja teta je herečka, aj môj otec pracuje v divadle,  takže 

ma sprevádza od malička. Veľmi ma to baví, stretávam sa s hercami, s divadelným 

zákulisím. 

 



 
 

 
 

Aký bol tvoj kontakt s tetou herečkou v detstve? Ako na teba v herecko-divadelnom 

prostredí vplývala? 

Kontakt bol dosť intenzívny. Keď som bola malá, väčšinou boli so mnou babka a jej 

sestra Aranka. Hrali sme sa na divadlo. Niektorí sa hrali s bábikami a ja som sa hrala tak, 

že sme si vymýšľali hry a potom, keď prišla mamka, tak sme jej predvádzali naše 

vymyslené scénky. To bolo na dennom poriadku, takže som bola na divadle vychovaná. 

Skoro každý týždeň sme chodili do divadla na muzikály a na rozprávky tu v Prešove 

alebo v Košiciach. Môj ocko je správca divadelných budov a dielní, kde sa vyrábajú 

kulisy, šijú kostýmy, klobúky. Keď som bola staršia začala som chodiť na muzikály 

a činohry. Počas základnej školy som sa do divadla dostala viackrát do mesiaca, a teraz 

na strednej škole už menej, z času na čas, na zaujímavú hru, ktorú si vyberiem. 

 



Ktoré zážitky z divadla boli pre teba najzaujímavejšie? 

Moja naj spomienka je asi z minulého roku z Noci divadiel. Toto podujatie spája divadlá 

po celej Európe. Naposledy sa konalo v novembri minulého roku. Bolo do neho 

zapojených 51 divadiel z 19 slovenských miest. V Prešove to bolo Divadlo Jonáša 

Záborského i Divadlo Alexandra Duchnoviča. Páči sa mi náš prešovský herec Boris 

Srník, odvtedy ako som ho videla hrať Sherlocka Holmesa. Keď som bola v ôsmom 

ročníku na základnej škole, bol k nám pozvaný ako hosť na besedu a mojou úlohou bolo 

urobiť s ním rozhovor. Má svoj špecifický prejav, veľmi krásne spieva, je milý, zapáčil sa 

mi. Na tejto akcii som mala možnosť sa s ním porozprávať, odfotiť, zoznámili ma so 

všetkými hercami. To bol pre mňa asi najväčší zážitok. Videla som, ako si precvičovali 

spev pred vystúpením. Na divadle sa mi páči všetko. Keď prídem k ockovi do práce, 

ukazuje mi kulisy, keď idem na skúšku, vidím, ako sa obliekajú do šiat, a potom, keď 

vidím celé predstavenie, poviem si: „Aha, tamtú kulisu som videla, toto som videla ako 

sa šilo...“ 

 

               
Boris Srník, člen umeleckého súboru DJZ v Prešove ako Sherlock Holmes 

v rovnomennom pôvodnom slovenskom muzikáli a ako Eugen Onegin 

 

 
Splnený sen Stelly – s obľúbeným hercom v zákulisí 



Ktoré ďalšie predstavenia, okrem Sherlocka Holmesa, na teba zapôsobili? 

Okrem tohto muzikálu, keďže mám rada holmesovky, aj knihy, mám rada muzikály vo 

všeobecnosti. Quo Vadis som videla asi desať až pätnásťkrát, zo školy, s mamkou, 

s babkou, s rodinou, keď k nám niekto prišiel. Páčila sa mi rozprávka Snehová kráľovná, 

pretože tam hrala moja obľúbená herečka, Slavomíra Fulínová, ženu s fúzami. Vôbec 

nevyzerá ako herečka, je veľmi vysoká a veľmi sa podobá na chlapca a tým, že sa tak 

podobá na chlapca, pôsobila v hre zvláštne. 

 

  
 

Prejavil sa vplyv tvojho prostredia i na tvojej činnosti v škole? 

Na základnej škole som počas siedmeho až deviateho ročníka chodila na filmový krúžok 

na Základnej umeleckej škole DAMA. Bol tam fotografický aj filmový krúžok. Na 

fotografickom už bolo veľa žiakov, pretože sme tam s mamkou prišli počas školského 

roka, takže ma tam už nevzali. Na filmovom krúžku ešte mali miesto, a to ma i viac 

ovplyvnilo. Učili sme sa o režiséroch, filmových producentoch, ako sa natáčajú filmy, 

ako sa osvetľujú, teóriu výroby filmu, potom sme išli do praxe a museli sme natočiť 

video ako koncoročnú skúšku. So svojim filmom som vyhrala prvé miesto v okresnom 

kole a tretie miesto v krajskom kole. Bol to film, ku ktorému som napísala scenár, hrala 

som v ňom a zostrihala som ho. Moje video bolo o tom, že som mala akoby brata alebo 

frajera, ktorý neznášal Vianoce, a ja som ich milovala. On predo mnou sedel a bol úplne 

znudený. Ja som bola za ním a šťastná ozdobovala stromček. Potom sa mi z ničoho nič 

vypli svetielka, bola som z toho veľmi smutná, ale on vtedy zapálil sviečku a dal mi 

darčeky.  

 

Čo ťa inšpirovalo pri písaní scenára a výrobe filmu?  

Boli sme tri skupiny, mladší, starší a hluchonemí. Všetky tri skupiny sme museli 

nafilmovať niečo iné. Pred Vianocami mi napadol vianočný motív. Ja Vianoce nemám 

rada, ale do filmu som dala toho chalana, kamaráta z fotografického krúžku akože ich 

nemá rád, a ja som v ňom Vianoce milovala. Mali sme učiteľa, takého „žiako-učiteľa“, 

tváril sa ako žiak, ale pritom nás učil, a on film natáčal, aby to bolo lepšie nafilmované. 

Ja som to počas hodín na filmovom krúžku strihala. Film sa v súťaži prezentoval pod 

mojim menom, lebo som napísala scenár. Kamarátka z druhej skupiny natáčala film 

Prsteň. Dievča čakalo na chlapca, chlapec neprišiel, tak išla domov a doma ju čakala 

veľká party. Chlapec ju požiadal o ruku. Tiež to malo vianočnú atmosféru, pretože film 

natáčali na vianočných trhoch. Vyhrali druhé alebo tretie miesto na okresnom kole.  

 



Keďže sa ten film nedá nikde vidieť, máme tú česť ho zverejniť ako prílohu k tomuto 

rozhovoru na webovej stránke školy. Filmuješ ešte? 

V deviatom ročníku som už musela s filmovým krúžkom prestať. Prišiel monitor a ja som 

sa musela veľmi veľa učiť. Filmový krúžok bol tri, štyri razy do týždňa, nemala by som 

už čas chodiť aj na doučovanie, tak som s tým skončila. Zostala som len pri fotení. Mne 

sa veľmi páčilo, keď niekto fotí. Začala fotiť aj moja kamarátka. Ja som si len tak kúpila 

foťák, pretože sme išli na dovolenku do Benátok a chcela som mať pekné fotky. Fotenie 

ma začalo baviť. Začala som fotiť spolužiačky, im sa fotky páčili. Na facebooku som si 

vytvorila stránku, začali sa mi ozývať cudzí ľudia, za koľko si môžu objednať fotenie. Ja 

fotím zadarmo, lebo som ešte amatérka, neviem to ešte tak dobre ako profesionál. Kam 

idem, tam naozaj fotím všetko. Keď idem k tete do Bratislavy, k mamkinej sesternici, 

boli sme napríklad v Umeleckom múzeu Danubiana, tam som tiež veľa fotila. 

 

Viem, že rada chodievaš aj na koncerty. 

Francúzska speváčka ZAZ je mojou obľúbenou. Keď sme nestihli ísť na jej koncert do 

Košíc, vzala ma na neho teta z Bratislavy. Teraz idem na Lindsey Stirlingovú, známu 

americkú huslistku.  

 

Ako tvoj talent využívame u nás na strednej škole? 

Pán zástupca riaditeľa školy pre školský internát ma oslovil s tým, že si všimol, že fotím, 

či by som s nimi chcela chodiť prezentovať našu školu na základné školy. Najprv som sa 

veľmi hanbila, sotva som rozprávala, ale vďaka prezentáciám sa to už oveľa zlepšilo, už 

hovorím svoje vlastné vety. Predtým, keď som mala ísť odpovedať k tabuli, bola som 

úplne roztrasená, veľmi som sa toho bála, teraz som už v pohode.  

 

Čo by si chcela dodať na záver? 

Chcela by som mladých ľudí povzbudiť, aby chodili do divadla. Keď idú na film, nemajú 

z toho až taký zážitok, ako keď pred nimi hrajú živí herci, ktorí sa na tom naozaj nadreli, 

aby pred nimi podali taký výkon. Nikdy by som nedokázala zároveň spievať, tancovať, 

hrať. Vo filme, tým, že som chodila na filmový krúžok a natáčali sme film, mám i vlastnú 

skúsenosť, sme jednu scénu natáčali i pätnásť krát. Na tomto zábere som sa zasmiala inak 

ako na druhom, zábery sa musia opakovať, ale v divadle to ide bez prestania, vcelku, 

takže keď sa herec pomýli, musí ísť ďalej. Nie je na tom nič trápne, pekne sa obliecť, 

pozvať frajerku do divadla, môj frajer to robí bežne, aj on má rád divadlo, jeho ocko 

pracoval tiež v divadle, keď bol mladší. 

 

Príloha: Stellin film Valér 

 

Spracovala: Mgr. Natália Prostredná 

 



    
               Letný výlet do Múzea moderného umenia Danubiana v Bratislave 

 

   
                 Stellin psík Lady                                 „Ľúbi ma, neľúbi ma...“ 



 

 
 

 
Portréty najlepších kamarátov 



 

 
Portréty kamarátov 



 
Detail zo Štúr Café Rannô Vtáča v Bratislave 
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