
PROPOZÍCIE 
regionálnej postupovej súťaže a prehliadky  

amatérskeho divadla 2017 
 
 

Vyhlasovateľ: 

Vyhlasovateľom regionálnej postupovej súťaže a prehliadky je Považské osvetové stredisko 

v Považskej Bystrici. 

 

 

Termín a miesto: 19. marec  2017 výberom na domácich javiskách  

         

Termín uzávierky:  3. marec 2017 
 

 

Poslanie súťaže a pehliadky:  
1. podporovať  umeleckú úroveň amatérskeho divadla, popularizovať výchovu umením a poukazovať 

na jej význam v komplexnej výchove, 

2. vytvárať priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu amatérskych divadelných 

súborov, 

3. využiť všetky podujatia na školiteľské účely pre  vedúcich a členov súborov.  

 

 

Podmienky účasti:  

a) amatérske divadelné súbory, ktoré vo svojej inscenačnej praxi reflektujú  zákonitosti divadla 

ako umeleckého druhu a ich adresátom je dospelé publikum., 

 

b) divadlá mladých, ktoré vo svojej inscenačnej praxi reflektujú zákonitosti divadla ako 

umeleckého druhu a ich adresátom je dospelé publikum  - od 15 do 26 rokov veku, 

 

c) I. kategória – detské recitačné kolektívy a divadlá poézie – s priemerným vekom 

účinkujúcich členov súboru do 15 rokov, 

II. kategória – divadlá poézie a recitačné kolektívy – s priemerným vekom účinkujúcich 

členov súboru nad 15 rokov. 

 

Na postupovej súťaži sa môže zúčastniť každý neprofesionálny záujemca a neprofesionálne kolektívy 

pôsobiace na území Slovenskej republiky, ktoré inscenujú dramatické predlohy alebo vlastné autorské 

texty v slovenskom jazyku. 

Súťaž sa rozdeľuje na: 

1. Súťaž jednotlivcov 

2. Súťaž kolektívov (súborov) 

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. 

Kolektívy a jednotlivci sa nemôžu prezentovať so súťažným programom, s ktorým sa zúčastnili na 

súťažiach v predchádzajúcich rokoch. 

 

 



Organizačné zabezpečenie a riadenie súťaže: 
Súťaž je organizovaná na niekoľkých stupňoch. 

Z regionálnej úrovne môže za každú kategóriu postúpiť do vyššej úrovne jeden súťažný výkon. (Ak 

regionálne osvetové/kultúrne stredisko usporiada súťaž pre viac okresov, tak v každej kategórii môže 

postúpiť jeden výkon z každého okresu). Vo výnimočných prípadoch si porota vyhradzuje právo 

postup neudeliť. 

 

Spôsob hodnotenia súťaže: 

Organizátor súťaže zostavuje pre objektívne hodnotenie súťažiacich odbornú porotu, podľa svojich 

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

v súťaži. 

Organizátor zabezpečí pre členov odbornej poroty možnosť dôkladnej prípravy na hodnotiacu prácu – 

zabezpečením textov pred začiatkom súťaže. Vzdelávacia časť s rozborovým seminárom je 

neoddeliteľnou súčasťou podujatia. 

Súťažné inscenácie bude hodnotiť odborná porota vymenovaná riaditeľkou Považského osvetového 

strediska v Považskej Bystrici. Hlavným kritériom hodnotenia bude kvalita inscenačného tvaru, 

inšpiratívnosť tvorivej dramatickej a divadelnej činnosti pre ďalší rozvoj amatérskeho divadla v 

rozmanitých druhoch, žánroch a poetikách. 

 

Prihlášky do regionálnej postupovej súťaže a prehliadky posielajte na adresu: 

 Považské osvetové stredisko 

 Ul. slovenských partizánov 1132/52 

 017 01 Považská Bystrica 

 alebo e-mailom  luba.basova@pospb.sk, 

 telefón: 042/432 35 74, 0901/918 816, 0907/710047  

Ľuba Bašová, najneskôr do 3. marca 2017. 
 

Termín a miesto celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky Hviezdoslavov Kubín:   

21. – 24.6. 2017 – Dolný Kubín 

Termín a miesto celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky divadla mladých: 

   jún 2017 – FEDIM, Tisovec  

Termín a miesto celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskeho divadla dospelých:  

   8.-11.6. 2017 – Belopotockého Mikuláš, Liptovský Mikuláš 

 

 

Dátum a miesto premiéry: ......................................................................................................... 

 

K prihláške je potrebné priložiť:   

- osoby a obsadenie 

- textovú predlohu inscenácie (pokiaľ ide o autorský alebo výrazne upravený text) 

- odborné hodnotenie inscenácie porotou 

- fotografie a propagačné materiály z inscenácie 

- protokol o uskutočnení regionálnej prehliadky /príslušné ROS/ 

- program regionálnej prehliadky 

 

 

Dátum a miesto výberu: ........................................................................................................ 
 

 

 

 

V      dňa             podpis zodpovedného zástupcu súboru 

 


