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DIVADLO OČAMI DETÍ „Hráme sa, že hráme“ 

Regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Trnavského okresu 

 

 
Vyhlasovateľ  
a odborný garant: Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR 
 

Organizátor: Centrum voľného času, V jame 3 Trnava, Trnavské osvetové stredisko Trnava. 
Organizátor krajského kola je Záhorské osvetové stredisko v Senici. 

 

Termín a miesto: 29. marec. 2022      o 930 hod.  (scénické skúšky od 800 h.) 
Divadlo J. Palárika, Trojičné nám. 2, Trnava  
 

Termín prihlásenia: do 11. marca 2020   
 
Podujatie sa bude realizovať za dodržania aktuálne platných protipandemických 

opatrení  v danom termíne. O prípadných zmenách budeme prihlásených  

súťažiacich informovať. 

                                              
Spôsob prihlásenia: Každý prihlasovaný súbor alebo jednotlivec je POVINNÝ do daného termínu 

prihlásenia VYPLNIŤ ELEKTRONICKÝ FORMULÁR na stránke Národného 
osvetového centra : http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/zlata-priadka/, 
v časti „Chcem sa prihlásiť“. 

 
   Podrobné propozície NOC si môžete prečítať na stránke www.nocka.sk/sutaze-a-

prehliadky/zlata-priadka/. 
 

 Všetky údaje uvedené v elektronickom formulári sa zároveň použijú aj v prípade 
postupu na ďalšie stupne súťaže: Krajská súťaž SENICKÁ DIVADELNÁ JAR 
a celoštátna súťaž a prehliadka ZLATÁ PRIADKA 

 
Štruktúra súťaže: Súťaž má postupový charakter a je viacstupňová : regionálne (okresné súťaže) 

a prehliadky s postupom do krajskej súťaže a prehliadky SENICKÁ DIVADELNÁ JAR 
a do celoštátnej súťaže a prehliadky ZLATÁ PRIADKA. 

 
Súťažné kategórie: Súťaž nemá súťažné kategórie. Je určená deťom do 15 rokov a nie je tématicky 

vymedzená. Prihlásiť sa môžu kolektívy a jednotlivci – žiaci 1.-9. ročníkov ZŠ a 1.-4. 
ročníkov osemročných gymnázií (vek 6 – 15 rokov vrátane). 

 
Seminár:  Po súťaži sa uskutoční krátky pracovno-hodnotiaci odborný seminár pre vedúcich 

súborov s porotcami. 
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Súťažné podmienky:  

- Súťaž prebieha v slovenskom jazyku. 

- Kolektív prechádza všetkými stupňami súťaže s tou istou inscenáciou, ktorú uvedie v základnom 
stupni. Medzi stupňami súťaže môže robiť v predstavení úpravy na základe doporučení odbornej 
poroty. 

- Žánre : činohra, bábkové divadlo, hudobno-dramatické divadlo, pohybové a pantomimické divadlo, 
dramatické hry detí. Kolektívy môžu inscenovať literárne, dramatické alebo autorské texty. 

- Nie je možné súťažiť s programom, s ktorým sa súťažiaci zúčastnili na súťažiach vyhlasovaných 
Národným osvetovým centrom v predchádzajúcich rokoch. 

- Predloženie textu s uvedením autora, prekladateľa, alebo scenára inscenácie s uvedením autora, 
autora dramatizácie a režiséra inscenácie. 
 

Kritériá hodnotenia: 

Trojčlenná odborná porota zostavená organizátorom  hodnotí: 

- režijná zložka 
- dramaturgia 
- herecká zložka 
- výtvarná zložka 

 

Porota udelí jeden priamy postup do krajského kola a prípadne 2 - 3 návrhy na postup. 
V odôvodnených prípadoch môže udeliť špeciálne ceny. 

 

 Krajské kolo súťaže -  SENICKÁ DIVADELNÁ JAR sa bude konať v Senici  
12.apríla 2022  

 Celoštátne kolo: 25.-29.mája 2022 v Šali  
 

Záverečné ustanovenia: 

- v dôsledku neplnenia podmienok propozícií nemusia byť súťažiaci prijatí do súťaže 
- deti do 15 rokov sú povinné prísť v sprievode dospelej osoby 
- prihlásením sa do súťaže súťažiaci vyhlasujú, že majú vysporiadané všetky práva, ktoré sa viažu ku 

konkrétnemu dielu, najmä autorské práva 
- súťažiaci vyhlasujú, že sa oboznámili s podmienkami spracovania osobných údajov Národným 

osvetovým centrom, ktoré je dostupné na www.nocka.sk alebo v Národnom osvetovom centre. 
 

 
 

Kontakt : Mária BEHÍLOVÁ,  033  3236 697,  0908 561690 
 

Mgr. Andrej HAVLÍK 
     riaditeľ  CVČ 
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.     DIVADLO OČAMI DETÍ 

    REGIONÁLNE KOLO, 29.3.2022 

 
               PRIHLÁŠKA 

 

 
Názov súboru/sólistu .......................................................................................................................................................... 

 

Názov školy a adresa školy ............................................................................................................................................... 
 

Zodp. pedagóg .......................................................tel. kontakt.....................................E-mail  ..................................... 
 

 
        Autor textu .....................................................................Autor scenára ............................................................................. 

 

        Režisér ............................................... 
 

Názov súťažného predstavenia ........................................................................................................................................ 
 

Žáner ............................................................... Minutáž ............................... Počet účinkujúcich .................................. 
 

        Stavba scény (požadovaný čas)   ................. 
 

        Počet osôb – pedagogický doprovod (meno a kontakt: tel., mail) 
 

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

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

                                                                                                                      podpis riaditeľa školy 
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