
ROZPRÁVKOVÉ   JAVISKO  2015 
 

P R O P O Z Í C I E 
regionálnej postupovej súťaže a  prehliadky detskej dramatickej tvorivosti            

 

Termín :  

  13. marec 2015      

Miesto : 

  kino Mier, Považská Bystrica  

Usporiadatelia : 

  Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici 

   PX Centrum, Považská Bystrica  

  Mesto Považská Bystrica 

 

Charakteristika súťaže a jej poslanie : 

1. Rozprávkové javisko -  regionálna postupová súťaž a prehliadka súborov a sólistov divadla 

hraného deťmi / činoherného, bábkového, hudobno-dramatického, pohybového 

a pantomimického, dramatickej hry detí/  je prezentáciou súborov a sólistov v oblasti detskej 

dramatickej tvorivosti.  

2. V súťaži sa prezentujú výsledky dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov na základných školách 

( žiaci 1. až 9. ročníka), na osemročných gymnáziách ( žiaci 1. až 4. ročníka ), základných 

umeleckých školách a kultúrno-výchovných zariadeniach ( vo veku od 6 do 15 rokov vrátane ). 

3. Súťaž sa koná každý rok 

4. Súťaž je dobrovoľnou činnosťou detí a žiakov, napomáha rozvíjať ich záujmy v umeleckej 

činnosti a nehmotnom kultúrnom dedičstve a vzájomnú komunikáciu. Na pôde zdravej 

súťaživosti rozvíja talent (autorský a interpretačný), rozširuje vedomosti o literatúre, dráme 

a umení, spája pedagogické a umelecké skúsenosti pedagogických i nepedagogických 

zamestnancov v čase vyučovacieho a mimo vyučovacieho procesu. 

5. Súťaž umožňuje pedagogickým zamestnancom využívať poznatky zo súťaže na skvalitnenie 

výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

Štruktúra súťaže, počet kôl, počet a charakteristika kategórií 

1. Regionálnej súťaže a  prehliadky sa môžu zúčastniť neprofesionálne súbory / sólisti divadla 

hraného deťmi,  pôsobiace v okresoch Považská Bystrica, Púchov, Ilava, ktoré inscenujú literárne 

dramatické a autorské texty. 



2.  Súťaž pozostáva z programovej časti / predstavenia súborov, sólistov /    a zo vzdelávacej časti 

/ interné a verejné rozbory  inscenácií súborov a sólistov /. 

3. Súťaž je trojstupňová – regionálna, krajská, celoštátna s postupom na Scénickú žatvu. 

4. Jednotlivé stupne súťaže a prehliadky prezentujú a konfrontujú uplatňovanie rôznych štýlov 

práce so žiakmi v integrácii majoritných a minoritných skupín ( so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, so zdravotným znevýhodnením, s mentálnym postihnutím a pod. ). 

5. Súťaž sa  rozdeľuje na: 

- súťaž divadelníkov s inscenáciou – žiaci 1. až 9. ročníka základných škôl a 1. až 4 ročníka 

osemročných gymnázií (vo veku od 6 do 15 rokov, vrátane ) 

- súťaž divadelníkov so scénickou miniatúrou – žiaci 1. až 9. ročníka základných škôl a 1. až 4. 

ročníka osemročných gymnázií ( vo veku od 6 do 15 rokov, vrátane ). 

V scénickej miniatúre účinkuje jedno až tri deti, vrátane hudobného sprievodu a v časovom limite 

do 15 minút. 

6. Súťažiaci sa nemôžu prezentovať so súťažným programom, s ktorým sa zúčastnili na súťažiach 

v predchádzajúcich rokoch. 

 

Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže 

1. Zúčastnené súbory a sólistov bude hodnotiť odborná porota, menovaná riaditeľkou POS. Do 

krajskej súťaže odporučí jeden súbor / sólistu na základe kvality inscenačného výsledku 

rozvinutého na báze dramatickej hry, umeleckej a výchovnej hodnoty inscenácie a jej prínosu pre 

ďalší rozvoj divadla hraného deťmi.  

 V prípade, že sa v súťaži vyskytne ďalšia kvalitná inscenácia, scénická miniatúra odborná porota 

ju navrhne zaradiť do širšieho výberu na krajskú súťaž. Ak na regionálnej súťaži inscenácie, 

scénické miniatúry nedosiahnu želateľnú kvalitatívnu úroveň , odborná porota neodporučí účasť  

v krajskej súťaži.  

2. Organizátor súťaže udelí diplomy a ceny za pozoruhodné inscenácie, scénické miniatúry  na 

návrh odbornej poroty. 

3. Náklady spojené s účasťou na regionálnej súťaži a prehliadke ( doprava, strava ) súťažiacim  

hradí organizátor v zmysle platných predpisov. 

 Krajská postupová súťaž a  prehliadka detskej dramatickej tvorivosti ROZPRÁVKOVÉ 

JAVISKO 2015 sa uskutoční 10. apríla 2015 v Dome kultúry - Divadle, Púchov. 

 

Súbory a sólisti, ktorí sa uchádzajú o účasť v regionálnej súťaži a  prehliadke, zašlú svoje 

prihlášky do 25. februára 2015 na adresu : Mária Martikáňová ,Považské osvetové stredisko 

Ul.slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica, č.t., fax : 042/4323574, mob: 0901 918 

816, e-mail: pospb@pospb.sk 



 
PRIHLÁŠKA 

 

do regionálnej postupovej súťaže a  prehliadky detskej dramatickej tvorivosti 

ROZPRÁVKOVÉ JAVISKO 2015  

 

 

 

SÚBOR / SÓLISTA / : ..................................................................................................................................... 

 

MIESTO, ZRIAĎOVATEĽ................................................................................................................................ 

 

VEDÚCI SÚBORU : ....................................... .......................................................č.t.................................... 

 

ADRESA:.....:......................................................................................................................PSČ..................... 

 

e-mail:.............................................................................................................................................. 
 

ZAMESTNANIE:.............................................................................................................................................. 

 

DÁTUM NARODENIA: .....................................................................ČOP:...................................................... 

 

NÁZOV  HRY :................................................................................................................................................. 

 

AUTOR - UPRAVOVATEĽ : ........................................................................................................................... 

 

RÉŽIA : ........................................................................................................................................................... 

 

HUDBA : ......................................................................................................................................................... 

 

SCÉNOGRAFIA : ............................................................................................................................................ 

 

DĹŽKA TRVANIA PREDSTAVENIA  / min. / : ................................................................................................ 

 

DĹŽKA PRÍPRAVY NA PREDSTAVENIE /min./............................................................................................. 

 

DRUH DIVADLA : .........................................ADRESÁT: ............................................................................... 

 

TECHNICKÉ POŽIADAVKY : ......................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................ 

 

POČET ČLENOV SÚBORU, VRÁTANE PEDAGÓGA.................................................................................... 

 

 

 

          ....................................... 

          vedúci súboru / sólista 

 

S prihláškou prosím zaslať  stručnú charakteristiku súboru a inscenácie,  textovú predlohu inscenácie. 

Adresa: Mária Martikáňová, Považské osvetové stredisko, Ul. slovenských partizánov, 017 01 Považská 

Bystrica 

tel., fax : 042/4323574, mob. : 0901 918 816, e-mail: pospb@pospb.sk 


