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Marta Potančoková 
 oslovenská herečka a  muzikálová 

 speváčka 

ovyštudovala odbor muzikálové herectvo na 

  Janáčkovej akademii muzických umění v 

  Brne  

opôsobila v Štátnom divadle Košice 

ohosťovala  v činohre Divadla SNP   

  v Martine 

oúčinkuje v muzikáloch divadla Teatro 

  Wűstenrot a na  Novej scéne 

 

 



Pôsobenie v muzikáloch 

 pod režijným vedením Jozefa Bednárika 
debutovala v muzikáli  Oliver! na doskách  
Štátneho divadla v Košiciach a to v hlavnej 
ženskej úlohe Nancy  

 nemenej známe sú aj jej ďalšie postavy v 
muzikáloch: 

 Rebelové, West side story, Krysař, 
Kabaret, Vlasy, Traja mušketieri 

 v divadle Teatro Wűstenrot hrá v 
predstavení Mníšky a  Mníšky 2 - 
Milionárky 

 na Novej scéne účinkuje v muzikáloch 
Ôsmy svetadiel a Romeo a Júlia 



Sólová kariéra 

ov roku 2006 spolupracovala s českými a 

  poľskými umelcami na medzinárodnom projekte 

  VICHRY, ktorý bol uvádzaný na scénach v  

  Prahe, Bratislave a vo Varšave 

 

ovenuje sa aj koncertnej činnosti 

 

oje sólovou speváčkou hudobnej skupiny 

  Pressburg Klezmer Band, s ktorou vystupuje 

  nielen na Slovensku ale i v zahraničí 

 

 



ood roku 2009 sa začala objavovať aj v televízii 

 

omali sme možnosť ju vidieť v seriáloch: 

  V mene zákona - zahrala si súdnu patologičku 

  Mesto tieňov 

  Aféry  

  Ordinácia v ružovej záhrade 

 

ov seriáli Panelák  stvárnila barmanku Natáliu  

 

ov úlohe úspešnej vinárky sme ju mohli vidieť 

  aj v súčasnosti v najsledovanejšom seriáli 

  Búrlivé víno 





Janka Bugalová - Daňová 
 

o slovenská speváčka, herečka, moderátorka 

  a skladateľka  

ospevu  sa začala venovať v cirkevnom zbore  

  v rodnej v Ilave 

omoderátorskú prácu si vyskúšala v  

  mládežníckej televíznej relácii Pionierska 

  lastovička 

opo ukončení strednej pedagogickej školy  

  vyštudovala Pedagogickú fakultu UK v  

  Bratislave 
 

 



Začiatok  úspešnej kariéry 

ojej úspešnú spevácku kariéru 

  odštartovalo 1. miesto v regionálnej 

  súťaži Husľový kľúč 

oďalším výrazným úspechom bolo  

  2. miesto na festivale populárnej piesne 

  v Chorvátsku v roku 1999 

ov tom istom roku účinkovala v  

  pôvodnom slovenskom muzikáli Ľuba  

  Horňáka (bývalý člen skupiny Elán) Kráľ  

  Dávid v ktorom stvárnila postavu Rút 

 

 



Účinkovanie v muzikáloch 

onemenej známe sú aj ostatné muzikály v 

  ktorých si zahrala ako napríklad:  

oKráľ Dávid - Rút 

oPomáda -  ako Jane 

oCyrano z predmestia - Roxana 

oHamlet - Helena 

oKrysař 

oPilátova žena 

 

 



opribližne rok spolupracovala aj so  

  známou a capellovou skupinou 

  Fragile 

ookrem účinkovania v rôznych 

  muzikáloch vydala aj 2 sólové albumy 

o Nedopovedané 

o Daňovej priznanie 

ojej manželom je pravnuk Mikuláša  

  Schneidera Trnavského – bubeník    

  Štefan Bugala 





 

 

Ďakujem za 

pozornosť 
Nicole Blanáriková, IV.B 


