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Hodnotiaca správa 

Zlatá priadka 2019 

 

Stupeň súťaže: Regionálna 

Región/kraj:  Košický 

Názov podujatia: 19. Ročník Divadelný Ďurkov 2019 

Termín a miesto konania: 13.03.2019 

Meno a priezvisko porotcu, ktorý vypĺňa hodnotenie: Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD. 

 

Celkové zhodnotenie umeleckej úrovne: 

Regionálnej postupovej prehliadky sa zúčastnilo 7 detských divadelných súborov okresu 

vidiek - Košice. Okrem, prvým miestom v zlatom pásme oceneného DDS Regetka, úroveň 

ostatných predstavení kolísala v závislosti od dĺžky fungovania súboru, režijnej skúsenosti, 

kreativity a pedagogických cieľov (zapájanie celých triednych kolektívov, či práca s rómskymi 

žiakmi - DDS Červené maky - Boliarov, DDS Ďurkov). Režijné vedenie DDS sa  orientovalo 

citeľne (v pozitívnom slova zmysle) na interpretačnú čistotu hovoreného slova, na využitie 

ďalších súborových dispozícií (spev, tanec) a čiastočne aj na využitie dramatických hier so 

snahou vkomponovať ich prvky do javiskových situácií (DDS Haniščatá), či prvky 

pantomímy, štylizovaného pohybu ako znaku (DDS Regetka, Ruskov).   

Aj napriek rezervám (réžia, výtvarná zložka, používanie hudobných nahrávok zo 

záznamového média)  viacerých predstavení, treba pozitívne oceniť výber tém, vlastné 

dramatizácie predlôh a v neposlednom rade u mnohých detských interpretov nielen snahu, 

disciplínu, ale aj  cit pre javiskové konanie. 

Aj tohto roku sa súťaže zúčastnil súťaže len jeden bábkový DS. CVrČEK z CVČ z Moldavy nad 

Bodvou sa venuje tejto divadelnej forme už viac rokov. Jeho tohtoročné vystúpenie oproti 

minuloročnému sa svojou úrovňou posunulo o ďalší stupienok vyššie. 

Zdôvodnenie výsledkov súťaže: 

Na základe komplexného zhodnotenia predstavenia (autorský scenár voľne vychádzajúci z 

básne D. Heviera, režijný princíp, interpretačná úroveň detí)  sa porota rozhodla udeliť 1. 

miesto v zlatom pásme s postupom na Krajské kolo súťaže detských divadiel (apríl 2019) DDS 

Regetka za predstavenie Veľké myšlienky malého človeka. 2. miesto v zlatom pásme 

s návrhom na postup na Krajské kolo súťaže detských divadiel ZUŠkari za predstavenie 

Jablko poznania. 3.miesto v zlatom pásme získal DDS Červené maky za predstavenie Adam 

v škole nesedel a DDS Haniščatá za predstavenie Ženích pre slečnu myšku. V striebornom 

pásme sa umiestnili DDS Ďurko, DDS CVrČEK a DDS Bidovské bocianiky. 
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Pozitíva a negatíva súťaže: 

Pozitíva:  

- Organizačne bezproblémový priebeh súťaže.   

- Okrem odbornej poroty aj účasť laickej študentskej poroty na prehliadke.  

- Orientácia DDS na tvorbu vlastných dramatizácií, inscenačných scenárov, ktorých autormi 

nie sú len vedúci pedagógovia, ale v prípade ZUŠkárov z Moldavy - Jablko poznania aj žiačka 

ZUŠ).  

Negatíva:  

 

 

 

V                 dňa  

Mgr.Alžbeta Verešpejová, PhD. 

                                                                                               Podpis porotcu 


