
PROPOZÍCIE 
regionálnej postupovej súťaže a prehliadky divadla mladých 

a v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie 
 

Vyhlasovateľ :  
Vyhlasovateľ om regionálnej postupovej súťaže je Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici. 
 
Poslanie súťaže a prehliadky: 
1. podporovať  rozvoj divadla mladých, zvyšovať  umeleckú úroveň, popularizovať  výchovu umením a 
poukazovať  na jej význam v komplexnej výchove; 
2. vytvárať  priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu mládežníckych amatérskych 
divadelných súborov a divadiel poézie.. 
3. využiť  všetky podujatia na školiteľ ské účely vedúcich a členov súborov a pedagógov základných 
umeleckých škôl 
 
 
Organizačné zabezpečenie a riadenie súťaže 
Súťaž je organizovaná na niekoľ kých stupňoch. 
 
Regionálna súťaž sa uskutoční výberom na domácich javiskách súborov dňa 29. marca 2015. 
Krajská súťaž Thalia pod Bojnickým zámkom sa uskutoční 16. – 18.4.2015. 
Krajská súťaž divadiel poézie sa uskutoční v Novom Meste nad Váhom 28.4.2015. 
Celoštátne stupne súťaží odborne zabezpečuje Národné osvetové centrum. 
Podmienky účasti v súťaži: 
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. 
Súťažnej časti prehliadky sa môžu zúčastniť  jednotlivci vo veku od 15 do 26 rokov a súbory, 
ktorých členovia hereckého kolektívu spĺ ňajú vekový interval od 15 do 26 rokov (vek členov 
ostatného tvorivého tímu nie je limitovaný). 
- divadlá poézie a recitačné kolektívy  – s priemerným vekom účinkujúcich členov súboru nad 15 
rokov 
 



Kolektívy a jednotlivci sa nemôžu prezentovať  so súťažným programom, s ktorým sa zúčastnili na 
súťažiach v predchádzajúcich rokoch. 
 
Práva a povinnosti súťažiacich 
1. Súťažiaci sú povinní: 
a) akceptovať  pravidlá a podmienky súťaže, 
b) rešpektovať  pokyny organizátora súťaže, 
c) prechádzať  všetkými stupňami súťaže s tou istou inscenáciou hry, resp. sólovým výstupom, ktorý 
uvedú v základnom kole súťaže. 
2. Súťažiaci majú právo: 
a) na dodržanie vopred stanovených podmienok súťaže, 
b) žiadať  potvrdenie o účasti v súťaži, prípadne o umiestnení v súťaži. 
 
Spôsob hodnotenia súťaže 
Organizátor súťaže zostavuje pre objektívne hodnotenie súťažiacich odbornú porotu podľ a svojich 
možností. 
Pri zostavovaní odborných porôt organizátor súťaže dbá na objektívnosť  a korektnosť  každého 
člena poroty. Členmi poroty nesmú byť  pedagógovia, lektori 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 
neoddeliteľ nou súčasťou podujatia.  
Organizátori súťaží a prehliadok udeľ ujú súťažiacim spravidla diplomy a ceny za 1., 2. a 3. miesto 
na základe návrhu odbornej poroty a podľ a svojich možností aj udelenie cien. 
Do vyššieho stupňa súťaže sú navrhované súbory a inscenácie programovej rade, ktorá na svojom 
zasadnutí nominuje inscenácie do programu vyššieho stupňa súťaže. 
 
Hodnotenie: 
Súťažné inscenácie bude hodnotiť  odborná porota vymenovaná riaditeľ kou Považského osvetového 
strediska v Považskej Bystrici. Hlavným kritériom hodnotenia je kvalita inscenačného tvaru, 
inšpiratívnosť  tvorivej dramatickej a divadelnej činnosti pre ďalší rozvoj 
amatérskeho divadla mladých v rozmanitých druhoch, žánroch a poetikách. 
  
 
 



Kontakt: 
Ľudmila Bašová 
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici 
Ul. slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica 
tel. 042/4323574, 0917 787 062 
e-mail:  luba.basova@pospb.sk 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PRIHLÁŠKA  

do regionálnej postupovej súťaže a prehliadky divadla mladých 

a v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie 

 

 

 

 

Názov súboru /úplný/:................................................................................................................. 

 

Zriaďovateľ:....................................................................................  č. tel.:................................ 

 

Vedúci súboru:................................................................................. E – mail: .......................... 

 

Adresa /PSČ/:................................................................................. č. tel.:.................................. 

 

 

Názov hry:.................................................................................................................................... 

 

Autor:........................................................................   Prekladateľ:................................. 

 

Dramatizácia, úprava :..............................................  Dramaturgia: ............................... 

 

Réžia:........................................................................   Hudba:........................................... 

 

Scénografia: .............................................................  Choreografia: ............................... 

 

 

Predstavenie súbor uvedie   a/ v tradičnom divadelnom priestore:  ..................................... 

 

    b/ v netradičnom priestore:       ............................................... 

 

 

Súbor prehlasuje, že je nositeľom všetkých práv spojených s verejným predvádzaním diela. 

Zaväzuje sa uhradiť škodu, ktorá by vznikla ich porušením. 

 

 

Počet členov súboru:.......................  z toho žien:  .....................  mužov:............................... 

 

 

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

Osoby a obsadenie / účinkujúci/ uveďte v prílohe 

  

 

 

 

V...................................... dňa   ..........................  podpis zodpovedného zástupcu súboru

    

 


