
  

 

P r o p o z í c i e 

súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Trnavského kraja – 

Senická divadelná jar 2018 

 

Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR 

Organizátor: Záhorské osvetové stredisko 

Termín: 17. 04. 2018 

Miesto: Dom kultúry Senica 

 

Charakteristika súťaže: 

Senická divadelná jar je krajská postupová súťažná (trojstupňová – regionálna, krajská, 

celoštátna) prehliadka detskej dramatickej tvorivosti súborov a sólistov divadla hraného 

deťmi (činoherného, bábkového, hudobno-dramatického, pohybového a pantomimického, 

dramatickej hry detí) a je prezentáciou najlepších kolektívov a jednotlivcov v oblasti detskej 

dramatickej tvorivosti Trnavského kraja s postupom na celoštátnu súťaž a prehliadku detskej 

dramatickej tvorivosti – Zlatá priadka. Súťaž je určená deťom do 15 rokov , nie je tematicky 

zameraná ani vymedzená, koná sa každý rok. 

 

Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-

odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie 

umeleckej tvorby v oblasti detskej dramatickej tvorivosti. 

Ďalšími cieľmi sú: 

- prezentovať výsledky dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov na školách; 

- na báze zdravej súťaživosti rozvíjať záujmy, talent, nadanie a odbornosť mladých ľudí 

v čase vyučovacieho a mimo vyučovacieho procesu; 

- prezentovať a konfrontovať uplatňovanie rôznych štýlov práce s deťmi v integrácii 

majoritných a minoritných skupín (zdravotne postihnutých, národnostných a pod.); 

- vytvárať priestor na vzájomnú inšpiráciu, vzdelávanie a výmenu skúseností umelecko-

pedagogického vedenia detských súborov; 

- umožniť pedagogickým zamestnancom využívať poznatky zo súťaže na skvalitnenie 

výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

Štruktúra súťaže: 

Súťaž je viacstupňová, môže sa jej zúčastniť každý neprofesionálny záujemca 

a neprofesionálne kolektívy, ktoré inscenujú literárne, dramatické alebo autorské texty. 

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). 

Súťažiť môžu s inscenáciou, sólovým výstupom alebo so scénickou miniatúrou. V scénickej 

miniatúre účinkuje jedno až tri deti vrátane hudobného sprievodu, v časovom limite do 15 

minút. 



Súťaž nemá súťažné kategórie. 

Organizačné zabezpečenie a riadenie súťaže: 

Súťaž je organizovaná na niekoľkých úrovniach. 

1) Základné regionálne kolá organizujú kultúrne a osvetové zariadenia. 

2) Krajské kolo pre Trnavský kraj organizuje Záhorské osvetové stredisko Senica 17. apríla 

2018. 

3) Celoštátne kolo odborne zabezpečuje Národné osvetové centrum v Bratislave v spolupráci 

s organizačným garantom – mestom Šaľa a ďalšími inštitúciami v dňoch 23.-27. 5. 2018. 

 

Podmienky pre súťažiacich 

1.Do základného kola súťaže sa súťažiaci prihlasujú podľa miesta svojho pôsobenia alebo 

bydliska. 

2. Na Senickej divadelnej jari – súťaž. prehliadke DDT Trnavského kraja súťažia víťazi 

regionálnych súťažných prehliadok okresov Trnavského kraja. 

3.Na prihlásenie do súťaže musí kolektív/jednotlivec spĺňať všetky podmienky uvedené  

v týchto propozíciách, kompetentná osoba musí vyplniť prihlášku (príloha propozícií), 

poslať so všetkými prílohami vo verzii Excel, ale aj poštou (resp. priniesť osobne) , 

potvrdenú podpisom na adresu organizátora do požadovaného termínu. 

4. Kolektív prechádza všetkými stupňami súťaže s tou istou inscenáciou hry, ktorú uvedie 

v základnom stupni súťaže. 

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

súťažiach v predchádzajúcich rokoch. 

6. Podmienkou účasti kolektívov a jednotlivcov je predloženie textu s uvedením autora 

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

a režiséra inscenácie. 

 

Spôsob hodnotenia súťaže: 

Organizátor súťaže zostavuje pre objektívne hodnotenie súťažiacich odbornú porotu v rozsahu 

3 – 5 členov, podľa svojich možností. Pri zostavovaní odborných porôt organizátor súťaže dbá 

na objektívnosť a korektnosť každého člena poroty. Členmi poroty nesmú byť inscenátori, 

ktorí majú svoj súbor, resp. sólistu na prehliadke alebo sa podieľali na ich príprave do súťaže. 

Organizátor zabezpečí pre členov odbornej poroty možnosť dôkladnej prípravy na hodnotiacu 

prácu – zabezpečením textov pred začiatkom súťaže. Hlavným hodnotiacim kritériom je 

kvalita inscenačného tvaru, jeho umelecké a výchovné hodnoty vybudované na princípoch 

detskej dramatickej tvorivosti. 

Hodnotenie prebieha zaradením všetkých súťažiacich do zlatého, strieborného a bronzového 

pásma. 

Organizátori prehliadok udeľujú spravidla diplomy a ceny za 1., 2., a 3. miesto na základe 

návrhu odbornej poroty. 

Na Senickú divadelnú jar – súťaž detskej dramatickej tvorivosti Trnavského kraja 

postupujú z regionálnych kôl za každý okres v Trnavskom kraji 1 súbor, resp. 

jednotlivec. 

Do vyššieho kola súťaže postupuje len jeden súbor resp. jednotlivec (spravidla z 1. 

miesta). 



Organizátori nižšieho stupňa súťaže však môžu odporúčať vynikajúce inscenácie kolektívov 

a sólové výstupy jednotlivcov aj z nižšieho miesta. Organizátor vyššieho kola rozhodne podľa 

svojich možností a koncepcie, či je možné návrh prijať alebo nie. 

Organizátor zabezpečí pre účinkujúcich udelenie diplomov, podľa svojich možností aj 

udelenie cien. 

 

Záverečné ustanovenia: 

Počas celého priebehu podujatia sú všetci účastníci k dispozícii vyhlasovateľovi a môžu byť 

podľa potrieb využití na propagačné a spoločenské sprievodné vystúpenia v mieste konania i 

v blízkom okolí. 

Finančné zabezpečenie, priebeh a finančná participácia účastníkov podujatia závisí od výšky 

finančných prostriedkov získaných z dotačného systému FPU a z iných zdrojov. 

Deti do 15 rokov sú povinné prísť na súťaž v sprievode dospelej osoby (režiséra, pedagóga, 

vedúceho, rodiča alebo inej dospelej osoby), ktorá chráni ich bezpečnosť a rieši ich problémy 

organizačného či sociálneho charakteru. 

Súťažiaci (kolektív, jednotlivec) svojím prihlásením sa do súťaže vyhlasuje, že jeho súťažné 

dielo má vysporiadané všetky práva viažuce sa k tomuto dielu najmä autorské práva 

a nevzťahujú sa na ne práva tretích osôb. 

Súťažiaci udeľuje prihlásením do súťaže NOC licenciu v neobmedzenom územnom či 

vecnom rozsahu na celý čas trvania jeho majetkových práv k súťažným dielam, a to na tieto 

spôsoby použitia: vyhotovenie rozmnoženiny diel , zaradenie diel do databázy, sprístupnenie 

diel verejnosti, verejné vystavenie diel. Súťažiaci udeľuje túto licenciu bezodplatne a na účely 

propagácie Zlatá priadka a Národného osvetového centra.  

Súťažiaci dáva prihlásením do súťaže Národnému osvetovému centru súhlas so spracovaním 

údajov uvedených v prihláške na účely spojené so súťažou Zlatá priadka 2018, na všetky kolá 

tejto súťaže a na cely čas jej trvania.  


