
 

 

 
PROPOZÍCIE 

 

Na scénu 

Krajská súťažná prehliadka neprofesionálneho činoherného divadla dospelých a divadla mladých 
Nitrianskeho kraja. 
 

Vyhlasovateľ a odborný garant 
Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže je Národné osvetové centrum z poverenia 

Ministerstva kultúry SR. 

Realizátor a organizačný garant 
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach. 
 

Spoluorganizátor  
Obec Kozárovce  
 

Základná charakteristika 
Krajská súťaž amatérskeho divadla postupová na celoštátnu prehliadku divadla mladých FEDIM - 

Tisovec  2. – 6. jún 2017  a divadla dospelých BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ 8.-11.6. 2017 v Liptovskom 

Mikuláši a s postupom na Scénickú žatvu 2017 v Martine. 

Poslanie súťaže a prehliadky 
Krajská postupová súťaž divadla mladých je koncipovaná ako súťažná prehliadka amatérskych 
divadelných súborov, ktoré vo svojej inscenačnej praxi reflektujú zákonitosti divadla ako umeleckého 
druhu a ich adresátom je dospelé publikum. 
Prehliadka vytvorí priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu mládežníckych 
amatérskych divadelných súborov. 
 

Štruktúra súťaže 
Súťaž je viacstupňová, môže sa jej zúčastniť každý neprofesionálny záujemca a neprofesionálne 
divadelné kolektívy, ktoré inscenujú dramatické, literárne alebo autorské texty.  
Súťaže sa nemôžu zúčastniť inscenácie, ktoré vznikli v profesionálnych divadelných inštitúciách a na 
pôde vysokých umeleckých škôl. 

 
Podmienky účasti v súťaži 
Na súťažnej časti prehliadky sa môžu zúčastniť iba súbory, ktoré:  
· uplatňujú princípy hereckého interpretačného divadla a ich inscenácie vychádzajú z textov 
dramatických autorov alebo vychádzajú z najrôznejších zdrojov tzv. otvorenej dramaturgie 
(dramatizácia, dokumentárne divadlo, autorské divadlo atď.) 
 · využívajú rôzne princípy hereckého divadla, t. j. herec je v samom centre divadelnej udalosti, či už 
hrá rolu, alebo stelesňuje postavu; 
 · využívajú rôzne princípy hereckého divadla, ktoré môžu byť obohatené výrazovými prostriedkami 
divadla pohybového, hudobného, multimediálneho atď. 
a.)divadlo mladých - postup na FEDIM - TISOVEC - súťažnej časti prehliadky sa môžu zúčastniť súbory, 
ktorých členovia hereckého kolektívu spĺňajú vekový interval od 15 do 26 rokov (vek členov 
ostatného tvorivého tímu nie je limitovaný) 
b.)divadlo dospelých – postup na BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ – súťažnej prehliadky sa môžu zúčastniť 
súbory, v ktorých aspoň jeden člen prevyšuje 26 rokov. 

Spôsob hodnotenia súťaže 

1. Organizátor súťaže zostavuje pre objektívne hodnotenie súťažiacich odbornú porotu v rozsahu 3 – 



 

 

5 členov, podľa svojich možností. 

2. Členmi poroty nesmú byť pedagógovia, lektori a tvorcovia, ktorí majú svoj  súbor alebo inscenáciu 

v súťaži.  

3. Organizátor súťaže udeľuje súťažiacim spravidla diplomy a ceny za 1., 2. a 3. miesto na základe 

návrhu odbornej poroty.  

4. Súbor prechádza všetkými stupňami súťaže s tou istou inscenáciou hry, ktorú uvedie v základnom 

stupni súťaže. 

5.Hlavným kritériom hodnotenia je odborná úroveň a umelecká kvalita inscenačného tvaru. 

 

6. Najúspešnejšie inscenácie súborov z krajskej postupovej súťaže Na scénu  organizátor navrhne 
programovej rade celoštátnej prehliadky,  na základe výberu odbornej poroty (v poradí 1.,2., a 3. 
miesto) do celoslovenské kola  FEDIM-TISOVEC 2017 a BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ 2017  

7. Najúspešnejšie súbory z celoslovenskej súťaže a prehliadky FEDIM – TISOVEC 2017 
a BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ 2017 navrhuje odborný garant pre prehliadky do výberu 
účastníkov Scénickej žatvy. 
 
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, 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  
 

K prihláške je potrebné priložiť 
·   osoby a obsadenie, vr. údajov o režisérovi, scénografovi, autorovi hudby ap. 
·   textovú predlohu inscenácie 
·   odborné hodnotenie inscenácie (s menami hodnotiteľov) so stručným, ale výrazným uvedením, 
v čom navrhovatelia vidia výnimočnosť, inšpiratívnosť či iný predpoklad, oprávňujúci zaradiť 
inscenáciu do programu celoštátnej prehliadky 
·   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 
 

Podmienky účasti v súťaži 
Súťaž je organizovaná na niekoľkých úrovniach. 
1) Základné regionálne stupne organizujú osvetové strediská v Leviciach,  Nových Zámkoch, Komárne, 
Topoľčanoch a Nitre, podľa počtu predstavení. 
2) Prihlášky a protokoly z okresných/regionálnych kôl je potrebné doručiť do Regionálneho 
osvetového strediska v Leviciach do 19.marca 2017. 
3) Krajské kolo – Na scénu organizuje Regionálne osvetové stredisko v Leviciach  28.-29. 4. 2017. 
4) Celoštátny stupeň súťaže FEDIM-TISOVEC 2014 v dňoch 2. – 4.  júna 2017 odborne zabezpečuje 
Národné osvetové centrum v Bratislave . 
5)Celoštátny stupeň súťaže BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ 2017 v dňoch 8. – 11. júna 2017 odborne 
zabezpečuje Národné osvetové centrum v Bratislave. 
 
Vyplnené prihlášky prosíme zaslať najneskôr do 3. apríla 2017 na adresu: 
 
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach 



 

 

Slávka Prevendarčíková 
Fr.Hečku 25, 934 47 Levice  
Mobil: 0918 857 371 
Telefón: 037 6318744 
 e-mail:  prevendarcikova@roslevice.sk,slavkaleon@gmail.com 
www.roslevice.sk 
 


