
Propozície regionálnej súťažnej prehliadky dramatickej tvorivosti detí a  dospelých 

ROZPRÁVKOVÁ SKRINKA 2020 
 

 

 

Vyhlasovateľ:   BBSK – Novohradské osvetové stredisko Lučenec 

Organizátor:     BBSK – Novohradské osvetové stredisko Lučenec 

Spoluorganizátor:  Mesto Lučenec 

Termín:             31.  marec 2020 (utorok) 

Miesto:  Divadlo B. S. Timravy Lučenec 

 

Poslanie prehliadky: 

 Prezentácia kolektívov a jednotlivcov z okresov Lučenec a Poltár v oblasti dramatickej 

tvorivosti detí a dospelých hrajúcich pre deti, nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností 

a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a 

prezentácie umeleckej tvorby v oblasti detskej dramatickej tvorivosti. Cieľom prehliadky je 

tiež prezentovať výsledky dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov na školách; konfrontovať 

rôzne štýly práce s detskými súbormi, vytvára priestor pre vzájomnú inšpiráciu a výmenu 

skúseností  žiakov  MŠ, ZŠ, ZUŠ a rôznych integrovaných skupín (zdravotne postihnutých, 

národnostných a pod.). Súťaž umožňuje  pedagogickým zamestnancom využívať poznatky zo 

súťaže  vo  výchovno-vzdelávacom  procese. Prehliadka vytvára tiež priestor na 

zhodnocovanie tvorby dospelých a mládežníckych kolektívov a jednotlivcov hrajúcich pre 

deti, ktorí vo svojej inscenačnej praxi reflektujú zákonitosti divadla a dramatickej hry pre deti. 

 

Účastníci: 
 Na prehliadke sa môžu zúčastniť jednotlivci a kolektívy (detské divadelné súbory, 

literárno-dramatické krúžky, literárno-dramatické odbory ZUŠ), ktoré pracujú v oblasti 

detskej dramatickej tvorivosti,  divadlá poézie a detské recitačné kolektívy, dospelí hrajúci pre 

deti z okresov Lučenec a Poltár. 

 

Podmienky pre účastníkov súťažnej prehliadky: 
   

- detské divadlá - do súťaže sa môžu prihlásiť kolektívy (súbory) a jednotlivci – žiaci 

1. až 9. ročníka základných škôl a 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií (vo veku  

od 6 do 15 rokov vrátane) a prezentovať sa môžu v týchto žánroch divadelného 

umenia: bábkové divadlo, hudobno-dramatické divadlo, pohybové a pantomimické 

divadlo, dramatické hry detí. 

- detské recitačné kolektívy a divadlá poézie -  vek účinkujúcich členov súboru do 15 

rokov  

- divadlá dospelých hrajúcich pre deti - do súťaže sa môžu prihlásiť kolektívy 

(súbory) s členmi vo veku od 16 rokov a jednotlivci ako sólisti s výstupmi s bábkou, s 

divadlom jedného herca a pantomímou vo veku od 16 rokov. 

- podmienkou účasti kolektívov/jednotlivcov je predloženie textu s uvedením 

autora a prekladateľa alebo scenára inscenácie s uvedením autora, resp. 

zostavovateľa scenára, autora dramatizácie a režiséra inscenácie. 

  

Prihlasovanie:  

 

Do súťaže sa súbory prihlasujú vyplnením elektronického formulára na stránke 

Národného osvetového centra http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/zlata-priadka/, v 

časti „Chcem sa prihlásiť“ najneskôr do 19. 3. 2020. 



Detské recitačné kolektívy sa prihlasujú do regionálneho kola prostredníctvom 

elektronického formulára na webovej stránke Národného osvetového centra: 

http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/hviezdoslavov-kubin/, v časti „Chcem sa 

prihlásiť“. Prihlasuje ich vedúci alebo zriaďovateľ súboru.   
Prosíme Vás, aby ste vypísali aj naše prihlášky a poslali ich na adresu Novohradského 

osvetového strediska do 19. 3. 2020. 

 bolyosova@noslc.sk   

 

K prihláške je potrebné priložiť: 

- osoby a obsadenie vrátane údajov o pripravovateľoch inscenácie 

- slovo o súbore do programového bulletinu 

- slovo o inscenácii, autoroch a pod. 

- fotografie z inscenácie (nie je povinné) 

 

Finančné zabezpečenie: 

Cestovné náklady zúčastneným súborom hradí Novohradské osvetové stredisko Lučenec 

   

Hodnotenie – odborná porota: 

 súťažné inscenácie bude hodnotiť odborná porota vymenovaná riaditeľkou 

Novohradského osvetového strediska 

 hlavným kritériom bude kvalita inscenačného tvaru, jeho umelecké a výchovné 

hodnoty vybudované na princípoch dramatickej tvorivosti     

 víťazné inscenácie postupujú na krajskú prehliadku dramatickej tvorivosti deti              

a dospelých Rozprávkové javisko  v Žiari nad Hronom, divadlá poézie na 

Sládkovičovu Radvaň v Banskej Bystrici        

 organizátori udelia diplomy a ceny za pozoruhodné výkony 

 

 

 

 

Kontakt:  

Mgr. Milada Bolyošová 

J. Kármána 2 

Novohradské osvetové stredisko 

984 01 Lučenec 

bolyosova@noslc.sk 

047/ 45 12 704 

0917 561 658 

 

 

                 

                                                                                           

                                                                                            Mária Ambrušová 

                                                                                            riaditeľka NOS 
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