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PROPOZÍCIE 

Trojhlavý drak 
 
okresná súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti, scénických miniatúr a divadla dospelých 
hrajúcich pre deti 
 
Odborný garant okresného kola 
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach 
 

Realizátor a organizačný garant krajského kola Detský javiskový sen 2017 
Krajské osvetové stredisko v Nitre 
15. ročník krajskej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých 
hrajúcich pre deti Nitrianskeho kraja 
 
Základná charakteristika 
Trojhlavý drak patri k postupovým prehliadkam. Víťazné predstavenia v jednotlivých 
kategóriách sú nominované na krajskú prehliadku Detský javiskový sen 2017 a následne na 
celoštátnu Zlatú Priadku 2017 a Divadlo a deti Rimavská Sobota 2017. Dáva priestor na 
prezentáciu výsledkov dobrovoľnej záujmovej činnosti deti, žiakov pedagógov, a dospelých 
hrajúcich pre detského diváka. Účasti na prehliadke predchádza systematická práca 
pedagógov s talentovanými deťmi a mládežou v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Na 
pôde zdravej súťaživosti rozvíja talent, nadanie a odbornosť mladých ľudí v čase 
vyučovacieho a mimo vyučovacieho procesu. 
 
Poslanie súťaže a prehliadky 
Predstavuje a konfrontuje uplatňovanie rôznych štýlov práce s deťmi v integrácii majoritných 
a minoritných skupín (zdravotne postihnutých, národnostných a pod.), vytvára priestor na 
vzájomnú inšpiráciu, vzdelávanie a výmenu skúseností umelecko-pedagogického vedenia 
detských súborov. Je príležitosťou na výmenu skúseností.  
Súčasťou sú rozborové semináre, konfrontácia tvorcov s porotou, osobné stretnutia.  

 
Štruktúra súťaže 
Súťaž je viacstupňová, môže sa jej zúčastniť každý neprofesionálny záujemca 
a neprofesionálne kolektívy, ktoré inscenujú literárne a autorské texty. 
 
Súťaž sa rozdeľuje na: 
a) súťaž jednotlivcov  
b) súťaž kolektívov (súborov)  
 
Súťažnej časti prehliadky sa môžu zúčastniť jednotlivci vo veku od 15 do 26 rokov a súbory, 
ktorých členovia hereckého kolektívu spĺňajú vekový interval od 15 do 26 rokov ( vek členov 
ostatného tvorivého tímu nie je limitovaný). 
Kolektívy a jednotlivci sa nemôžu prezentovať so súťažným programom, s ktorým sa 
zúčastnili na súťažiach v predchádzajúcich rokoch. 
 

 
Podmienky účasti v súťaži 
A. Súťaž je organizovaná na niekoľkých úrovniach. 
1) Základné regionálne stupne organizujú osvetové strediská v Leviciach, Nových Zámkoch,  
    Komárne a Nitre, podľa počtu predstavení. 
2) prihlášky a protokoly je potrebné doručiť do ROS v Leviciach do 1.marca 2017 

3) Okresné kolo (pre okres Levice) organizuje ROS v Leviciach 22.marca 2017 

     v kultúrnom dome v Starom Tekove. 
 
4) Krajské kolo – Detský javiskový sen organizuje Krajské osvetové stredisko v Nitre  



 2 

    19. – 20. apríla 2017 v Starom divadle K. Spišáka v Nitre 
5) Celoštátne kolá odborne zabezpečuje Národné osvetové centrum v Bratislave v  
    spolupráci s mestom Šaľa a Mestským kultúrnym strediskom v Šali a Rimavskou Sobotou.  
     Zlatá Priadka Šaľa sa koná 25. – 28. mája 2017 a  Divadlo a deti  - Rimavská Sobota  
     1. – 4. júna 2017 . 
 
B. Súťaž sa koná v slovenskom jazyku. 
C. Podmienkou účasti jednotlivcov i kolektívov je predloženie textu s uvedením autora,  
     prekladateľa, alebo scenára inscenácie s uvedením: autora a prekladateľa textu a 
     zostavovateľa scenára, režiséra inscenácie, uvedenie veku detí,  
D. Zaslanie vyplnenej prihlášky spolu so scenárom, fotografiou, slovom o súbore a  
     o predstavení. 
E. Súbor, ktorý získal s určitou inscenáciou umiestnenie na celoštátnych kolách iných súťaží,  
     nastupuje do súťaže s inscenáciou inej hry. 
 
Spôsob hodnotenia súťaže 
A. Organizátor súťaže zostavuje pre objektívne hodnotenie súťažiacich odbornú porotu   
     v rozsahu 3 – 5 členov, podľa svojich možností. Pri zostavovaní odborných porôt  dbá  
     na objektívnosť a korektnosť každého člena poroty.                   
B. Členmi odbornej poroty nesmú byť pedagógovia a lektori, ktorí sú prihlásení do súťaže so   
     súborom resp. sólistom alebo sa podieľali na ich príprave do súťaže. 
C. Hlavným hodnotiacim kritériom je kvalita inscenačného tvaru, jeho umelecké a výchovné   
     a hodnoty vybudované na princípoch detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých  
     hrajúcich pre detského diváka  
D. Organizátor prehliadky udeľuje spravidla diplomy a ceny za 1., 2., a 3. miesto na základe  
     návrhu odbornej poroty. Do vyššieho kola súťaže postupuje len jeden súbor a scénická  
     miniatúra (spravidla z 1. miesta).  Organizátor nižšieho kola súťaže však má právo    
     navrhnúť vynikajúce kolektívy, jednotlivcov aj z nižšieho miesta.                                                                                                                                                       
E. Organizátor vyššieho kola rozhodne podľa svojich možností a koncepcie, či je návrh  
     možné návrh prijať alebo nie.  
 
Práva a povinnosti súťažiacich 
1. Súťažiaci (súbor, sólista) sú povinní: akceptovať pravidlá a podmienky súťaže, 
rešpektovať pokyny organizátora súťaže, prechádzať všetkými stupňami súťaže s tou istou 
inscenáciou resp. scénickou miniatúrou, ktorú uvedú v základnom kole súťaže. 
2. Súťažiaci (súbor, sólista) majú právo: na dodržanie vopred stanovených podmienok 
súťaže, žiadať potvrdenie o účasti v súťaži, prípadne o umiestnení v súťaži, vyjadriť sa 
v dialógu s odbornou porotou k hodnoteniu inscenačného tvaru 
 
K prihláške je potrebné priložiť: 
zoznam účinkujúcich (aj s dátumom narodenia), osoby a obsadenie, vr. údajov o režisérovi, 
scénografovi, autorov hudby atď., textovú predlohu inscenácie, odborné hodnotenie 
inscenácie (s menami hodnotiteľov) s uvedením, v čom navrhovatelia vidia výnimočnosť, 
inšpiratívnosť zaradiť inscenáciu do programu vyššieho kola súťaže,  
slovo o súbore do programového bulletinu, slovo o autorovi /autoroch, resp. o inscenačnej 
tradícii do programového bulletinu, fotografie z inscenácie, použiteľné pre tlač a propagáciu 
v emailovej podobe alebo na CD 
 
Vyplnené prihlášky prosíme zaslať najneskôr do 1. marca 2017 na adresu:  
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach 
Slavka Prevendarčíková, Fr.Hečku 25, 934 47 Levice  
Mobil: 0918 857 371 Telefón: 037 6318744 
 e-mail:  prevendarcikova@roslevice.sk 
www.roslevice.sk 
 
 
 


