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 TLAČOVÁ SPRÁVA  -   ZEMPLÍNSKA SCÉNICKÁ JAR 2023   
                                 
 Usporiadateľ :  Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum Michalovce 
                          - kultúrne zariadenie KSK 
 
Miesto: Veľká sála MsKS Michalovce 
 
Riaditeľka KHaZKC: Mgr. Alena Navrátilová, alena.navratilova@zosmi.sk 
 
Názov podujatia: Zemplínska scénická jar – Zlatá priadka regionálne kolo 

postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti 
 
Termín podujatia:   24.marca 2023 o 9.00 
 
Informácie k podujatiu: Mgr. Dana Čičáková, dana.cicakova@zosmi.sk,  
     www.zkcah.sk, mobil: 0918 908 310 
  
 Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum Michalovce, kultúrne zariadenie 
Košického samosprávneho kraja, je z poverenia Národného osvetového centra v Bratislave 
organizátorom regionálneho kola postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti 
Zemplínska scénická jar – Zlatá priadka. Regionálna prehliadka a súťaž sa bude konať 
v priestoroch veľkej sály MsKS v Michalovciach 24.3. 2023 o 9,00 hod. 
  
 Do našej regionálnej súťaže sa prihlásilo  päť  detských divadelných kolektívov z  regiónov 
Michalovce a Sobrance. Detský divadelný súbor Slniečko pri Základnej škole Lastomír sa ako 
nováčik v tejto súťaži odprezentuje  predstavením Červená Čiapočka v réžii Mgr. Dany Rosolovej. 
Ďalej sa nám predstaví školské divadlo Rukavička, ktoré pracuje pri ZŠ Júlie Bilčíkovej v 
Budkovciach inscenáciou Priateľstvo v slovách skryté v réžii Mgr. Martiny Bajužikovej. Tretím 
divadelným súborom, ktorý bude reprezentovať michalovský okres je divadelný súbor pri ZUŠ 
Michalovce Asi tak s predstavením v réžii vedúcej súboru Anny Ledžinskej DiS. art. – Je tam toho! 
Sobranský okres budú reprezentovať detský divadelný súbor Lienky pracujúci pri ZŠ  s MŠ 
Porúbka, divadelnou inscenáciou Na dvore  v réžii vedúcej súboru Mgr. Lenky Triščákovej a 
divadelný súbor No totó pri ZŠ Komenského 12, Sobrance, inscenáciou Zaseknutá húsenica (autor 
Marián Lacko), ktorú režijne upravila  vedúca súboru Mgr. Mária Kasičová. 
  
 Všetky detské divadelné kolektívy vystúpia pod odborným dohľadom poroty v zložení Mgr. 
Alžbeta Verešpejová PhD,  Mgr. Ľubica Bekéniová a Mgr. Martina Doričová. Podľa slov Mgr. Dany 
Čičákovej zo KHaZKC Michalovce „je súťažná prehliadka neoddeliteľnou súčasťou podpory a vyhľadávania 
talentov neprofesionálneho dramatického umenia“. 

Regionálne kolo súťaže z verejných zdrojov podporilo Národné osvetové centrum v 
Bratislave, ktoré je vyhlasovateľom a garantom súťaže.  
 
 Najlepšie detské divadlá postúpia na krajskú súťaž Detské divadelné Košice. Celoštátna 
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postupová súťaž sa uskutoční v Šali. Vyhlasovateľom celoštátnej súťažnej postupovej prehliadky 
detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka je Národné osvetové centrum v Bratislave.  Tento rok 
sa bude konať už 50.ročník tejto súťaže. Jej hlavným cieľom je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie 
zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, 
realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti detskej dramatickej tvorivosti. 

V Michalovciach 20.3. 2023 
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