
SPRÁVA ODBORNEJ POROTY  23. PREHLIADKY SLOVENSKEJ DETSKEJ 
DIVADELNEJ TVORBY

3 X Ď, Stará Pazova 3. - 5. júna 2016

Odborná porota v zložení Zuzana Tárnociová, herečka a režisérka, Miroslav 
Fábry, herec Srbského národného divadla v Novom Sade a Doc. dIp. režisér a dipl 
herec Miroslava Benka, významný umelec, od 3. do 5. júna 2016, mala príležitosť si 
pozrieť 13 detských predstavení týmto poradím: 

- Malý princ autora Antonie de Saint-Exupéry Ustanovizne pre kultúru a vzdelávanie 
Kultúrne centrum, Ochotnícke divadlo KYS Kysáč, v réžii Svetlany Gaškovej. 
V nápaditej režijnej koncepcii a dôsledne prevedeného režijného postupu. 

- Húsky naše poďte domov podľa detskej ľudovej hry v autorstve Anny Filkovej. 
Predstavenie zoskupilo hravý a početný najmladší detský súbor, ktorý sa vzletne zahral.

- Zatúlané sny autorskej dvojice Miliny Chrťanovej a Dobroslava Filku Ustanovizne pre 
kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum, Ochotnícke divadlo KYS Kysáč ktoré nás 
zaviedlo do rozprávkového sveta tieňohravého divadla.

- Pepíno Terézie Veberovej Oravcovej v koréžii Alise Oravcovej a Kataríne Kalmárovej, 
v uvedení SKOS-u Detvan z Pánčeva – Vojlovice. S mladuškými deťmi, v ktorom dobro 
víťazilo  nad zlom.

- Muzikál Annie podľa filmu Annie režijnej štvorky Aničky Balážovej, Andreii Dvornickej 
Machovej, Lýdii Gedeľovskej a Ivana Ječmena v uvedení Základnej školy Hrdinu Janka 
Čmelíka a SKUS- u hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy. Videli sme divadelné  
predstavenie s prvkami rozohraného spevu a hry  mnohopočetného detského súboru.

- Snehuliak autorky Eleny Hložanovej v réžii Štefana Foltána v uvedení žiakov 
Základnej školy 15. Októbra a Ochotníckeho divadla Janka Čemana z Pivnice.  
Predstavenie  decentnej, minimalistickej režijnej poetiky. 

- Zypa Cupák podľa textu Jána Čajaka ml., v réžii Zuzany Putníkovej a Zuzany 
Svetlíkovej, v uvedení ZŠ Mladých pokolení z Kovačice. Je toto  návrat k spisovateľskej 
dolnozemskej tvorbe.

- Analfabeta Branislava Nušića v réžii autorskej dvojice Marije Gregorićovej a Savu 
Djurdjevića v uvedení Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy. Hra je 
založená na komických situáciách malomestskej mentality.



- Bogdan a Milica autorskej dvojice textu Michala Beličku a Ivany Faďošovej v réžii 
Petra Hudáka v uvedení ZŠ 15. októbra a OD Janka Čemana z Pivnice. Predstavenie 
ktoré vzniklo v rámci tvorivého dramatického seminára zahrali mladšie deti tohto 
súboru.

- Konope, konope Anny Kolekovej v režijnej trojice Anny Kolekovej, Anny Petrášovej 
a Terézii Trusinovej a v uvedení ZŠ Janka Kolára zo Selenče. Predstavenie je založené 
na ľudovej tradícii a edukácii najmladších o zabudnutých remeslách.

- Snehulienka autora a režiséra Vlatka Miksada, v uvedení SKOS-a Erdevík z Erdevíka 
v podaní nadaného hereckého potenciálu. 

- Kozliatka a vlk podľa ľudovej rozprávky v réžii Anny Filkovej v uvedení najmladších  
detí na prehliadke SKUS-a  Milana Rastislava Štefánika z Bingule, ktorý mimoriadne 
komunikoval s obecenstvom.

- Ako si zvieratá stavali dom podľa mexickej ľudovej rozprávky v réžijnej trojice Anny 
Kolekovej, Anny Petrášovej a Terézie Trusinovej v uvedení ZŠ Jána Kolára zo Selenče, 
v ktorej vytvárali zaujímavé nálady a obrazy plné emócií.

Okrem cien ktoré po každom predstavení udeľovala Detská porota

ODBORNÁ POROTA SA ROZHODLA UDELIŤ NASLEDOVNÉ  CENY

Špeciálne ceny:

Pre dlhoročnú kreatívnu divadelnú tvorbu,  profesorke Elenke Hložanovej z Báčskej 
Palanky, 

Pre zveľaďovanie divadelnej činnosti v osadách s malým počtom Slovákov, Anne 
Filkovej z Nového Sadu,

Za najrozohranejšie divadelné predstavenie detskému kolektívu SKUS Milana 
Rastislava Štefánika z Bingule,

Jane Berackovej, za stvárnenie postavy Pepina v predstavení Pepíno z Vojlovice

Anite Grňovej za stvárnenie postavy dieťaťa 1 v predstavení Snehuliak z Pivnice

Viktorovi Gubečkovi za stvárnenie postavy Pána náčelníka v predstavení Analfabet zo 
Starej Pazovy

Petre Škablovej zo Selenče, za stvárnenie postavy Kata v predstavení Konope, konope 
a Indián 1 v predstavení Ako si zvieratá stavali dom ,

Dušan Piskla zo Bingule, za stvárnenie postavy vlka v predstavení Kozliatka a vlk,



Aničke Balážovej a Andrei Dvorníckej Machovej zo Starej Pazovy za choreografiu 
v prestavení Muzikál Annie, 

Cenu za najúspešnejší kreatívny divadelný čin udeľujeme: 

Andrey Dvornicej Machovej, za hudobný aranžmán v prestavení Muzikál Annie,

Cenu za najúspešnejšie kostýmy :

Anne Kolekovej, Anne Petrášovej a Terezi Trusinovej za kostýmy v predstavení Ako si 
zvieratá stavali dom.

Cenu za najúspešnejšiu scénografiu Miline Chrťanovej a Dobroslavovi Filkovi  
v predstavení Zatúlané sny z Kysáča.

Cenu za najúspešnejšiu réžiu Svetlane Gaškovej v predstavení Malý princ z Kysáča.

Cenu za najúspešnejšieho debutanta prehliadky Sašovi Čizmánskemu za postavu 
biznismena v predstavení Malý princ z Kysáča.

Cenu za najúspešnejšiu debutantku prehliadky Lee Blatnickej za stvárnenie postavy 
Milici v predstavení Bogdan a Milica, z Pivnici.

Cenu za najúspešnejšie stvárnenú mužskú epizódnu postavu Kristiánovi Križanovi za 
stvárnenie postavy Hada v predstavení Malý princ z Kysáča.

Cenu za najúspešnejšie stvárnenú ženskú epizódnu postavu Marine Zorňanovej za 
stvárnenie postavy macochy v predstavení Snehulienka z Erdevíka.



Cenu za najúspešnejšie stvárnenú hlavnú mužskú postavu Jurajovi Jonášovi za 
stvárnenie postavy Báťa Ďura v predstavení Zypa Cupák z Kovačice.

Cenu za najúspešnejšie stvárnenú hlavnú ženskú postavu Marte Kukučkovej za 
stvárnenie postavy Riaditeľky v predstavení Muzikal Annie zo Starej Pazovy.

Tretiu cenu za divadelné predstavenie – bronzovú plaketu predstaveniu Zatúlané sny 
Ustanovizne pre kultúru a vzdelávanie Kultúrneho centra Kysáč, Ochotnicke divadlo KC
Kysáč.

Druhú cenu za divadelné predstavenie – striebornú plaketu predstaveniu Malý princ 
Ustanovizne pre kultúru a vzdelávanie Kultúrneho centra Kysáč, Ochotníckeho divadla 
KC Kysáč.

Prvú cenu za divadelné predstavenie ktoré získava zároveň aj cenu Národnostnej rady 
slovenskej národnej menšiny v Srbsku, sochu Miry Brtkovej, predstaveniu Muzikal 
Annie, ZŠ hrdinu Janka Čmelíka a SKUS hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy.

Odborná porota konštatuje že prehliadka bola organizovaná na nádvorí pred divadlom, 
v divadelnej sále a v predsieni na vysokej úrovni a, s mnohopočetnými akciami a s 
veľkým počtom programov a udalostí vďaka ideovým tvorcom a kostýmovaným  
animátorom a najmä nášmu mnohopočetnému detskému obecenstvu - ktoré sa 
vzájomne o tieto programy starali: kreslenie hrdinov z predstavení, výroba masiek, 
výroba origami bábok, výroba parochní a divadelných rekvizít atď.  Chceme veriť, že v 
Hurbanovej a Našej Starej Pazove tento festival i naďalej bude sa vyvíjať a bude mať 
dlhý život!

Odborná porota všetky ceny udelila jednohlasne.

V Starej Pazove, 5. júna 2016 

Zuzana Tárnociová, členka

Miroslav Fábry, člen



Doc. dipl. režisér Miroslav Benka, významný umelec.


