
JAVISKOVÝ ŠKRIATOK 2020  
 

PROPOZÍCIE 
 

regionálna postupová súťaž a prehliadka v detskej dramatickej tvorivosti  
a divadiel dospelých hrajúcich pre deti 

 
Spracované na základe Organizačného poriadku celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej 
tvorivosti, zaregistrovaného na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom 2017-
9684/34359:6-10A0 a nadobudol účinnosť1.1. 2018. 
 
Vyhlasovateľ celoštátnej postupovej súťaže je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva 
kultúry SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.  
 
Organizátor  Krajské osvetové stredisko v Nitre  
Dátum  10. - 11. február 2020 
Miesto  MsKS - Dom Kultúry, Šaľa  
Uzávierka  24. 1. 2020  
 
Charakteristika:  
Regionálna postupová súťaž a prehliadka pre divadelné súbory a jednotlivcov pôsobiacich v okrese 
Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce. Prezentujú sa v nej výsledky dobrovoľnej záujmovej činnosti detí a 
dospelých hrajúcich pre detského diváka. Súťaž je dobrovoľnou činnosťou a napomáha rozvíjať a 
udržiavať amatérsku umeleckú tvorbu v regióne.  
 
Ciele:  
Regionálna postupová súťaž a prehliadka súborov a sólistov divadla hraného deťmi (činoherného, 
bábkového, hudobno-dramatického, pohybového a pantomimického, dramatickej hry detí) a divadla 
dospelých hrajúcich pre deti. Prezentuje a konfrontuje uplatňovanie rôznych štýlov práce s deťmi v 
integrácii majoritných a minoritných skupín (zdravotne postihnutých, národnostných a pod.), 
vytvára priestor na vzájomnú inšpiráciu, vzdelávanie a výmenu skúseností umelecko-
pedagogického vedenia detských súborov a divadiel dospelých hrajúcich pre deti. Súťaž umožňuje 
pedagogickým zamestnancom využívať poznatky zo súťaže na skvalitnenie výchovno-
vzdelávacieho procesu.  
 
Vytvára priestor na prezentáciu a konfrontáciu tvorby dospelých a mládežníckych kolektívov 
hrajúcich divadlo pre deti.  
 
Súťaž sa koná každý rok.  
Môžu sa jej zúčastniť neprofesionálne kolektívy a záujemcovia, ktorí inscenujú literárne, 
dramatické alebo autorské texty.  
 
Do súťaže sa môžu prihlásiť kolektívy (súbory) a jednotlivci, vek účinkujúcich:  
1. kategória je od 6 do 15 rokov vrátane  
2. kategória divadla dospelých a mladých hrajúcich pre deti, vo veku od 16 rokov.  
Súťažiť môžu s inscenáciou alebo so scénickou miniatúrou. V scénickej miniatúre účinkuje  
jedno až tri deti alebo vrátane hudobného sprievodu a v časovom limite do 15 minút.  
V druhej kategórii môžu súťažiť kolektívy i sólisti s výstupmi s bábkou, s divadlom jedného herca a 
pantomímou.  
 
 
 



Štruktúra a odborné, organizačné zabezpečenie:  
Súťaž má postupový charakter, je trojstupňová  
Javiskový škriatok je regionálny stupeň, z ktorého postupujú divadelné inscenácie a sólisti  
Detský javiskový sen je krajské kolo, ktoré organizuje Tríbečské osvetové stredisko v   
   Topoľčanoch v dňoch 24. - 25. 4. 2020 v Topoľčanoch  
Zlatá Priadka je celoštátnym stupňom súťaže 27. - 31. 5. 2020 v Šali 
Divadlo a deti  4. - 5. 6. 2020 v Rimavskej Sobote.  
 
Podmienky účasti:  
1. Zúčastniť sa môžu všetky detské, mládež a dospelé kolektívy ktoré vyvíjajú umeleckú činnosť  
    neprofesionálnu na území Slovenskej republiky.  
2. Do súťaže sa prihlasujú podľa svojho miesta pôsobenia alebo bydliska.  
3. Musia vyplniť, doručiť podpísanú prihlášku so všetkými prílohami (vrátane predloženia textu  
    scenára s uvedením autora, príp. prekladateľa, alebo autorského scenára).  
 
Termín uzávierky je 24. 1. 2020 
Vyplnenú prihlášku, vrátane príloh, odošlite najneskôr do 24. 1. do online cez systém Národného 
osvetového centra, ktoré je vyhlasovateľom súťaže.  
Javiskový škriatok je regionálnym kolom pre okresy Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce celoštátnej prehliadky 
ZLATÁ PRIADKA a celoštátnej prehliadky Divadlo a deti.  
Link na online prihlášku: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/zlata-priadka/ 
(treba kliknúť na Chcem sa prihlásiť)  
V prípade otázok nás kontaktujte na e-mail: silvia.bartakova@kosnr.sk, tel.č. 0911 540 019 
 
Spôsob hodnotenia:  
1. Organizátor súťaže zostavuje na objektívne hodnotenie súťažiacich odbornú porotu v rozsahu  
    3 – 7 členov, podľa svojich možností.  
2. Členmi odbornej poroty nesmú byť inscenátori, ktorí sú prihlásení do súťaže so súborom,  
    resp. sólistom, alebo sa podieľali na ich príprave do súťaže.  
3. Organizátor zabezpečí pre členov odbornej poroty možnosť dôkladnej prípravy na hodnotiacu  
    prácu – zabezpečením textov, scenárov a podkladov pred začiatkom súťaže.  
4. Hlavným hodnotiacim kritériom je kvalita inscenačného tvaru, jeho umelecké a výchovné  
    hodnoty vybudované na princípoch detskej dramatickej tvorivosti.  
5. Novinkou je hodnotenie zaradením všetkých súťažiacich do zlatého, strieborného a bronzového 
    pásma. KOS v Nitre ďalej udeľuje spravidla diplomy a ceny za 1., 2., a 3. miesto na základe  
    návrhu odbornej poroty v oboch kategóriách.  
Do vyššieho kola postupuje ten kto získal 1. miesto.  
 
Súťažiť môžu:  
a/ súťaž kolektívov s inscenáciou – žiaci 1. až 9. ročníka základných škôl a 1. až 4. ročníka  
    osemročných gymnázií (vo veku od 6 do 15 rokov, vrátane).  
b/ súťaž jednotlivcov so scénickou miniatúrou – žiaci 1. až 9. ročníka ZŠ a 1. až 4. ročníka 
    osemročných gymnázií (vo veku od 6 do 15 rokov, vrátane).  
c/ súťaž kolektívov, kde vek účinkujúcich je od 16 rokov, ktorí hrajú pre detského diváka  
d/ súťaž jednotlivcov ako sólistov s výstupmi s bábkou, divadiel jedného herca / aj napr.  
    pantomímou / vo veku od 16 rokov, ktorí hrajú pre detského diváka  
 
Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže:  
1. Bezpečnosť a ochranu zdravia zabezpečuje organizátor súťaže.  
2. Vedúci súboru prehlasuje, že je zodpovedný za všetkých prítomných členov divadelného súboru,  
    vrátane sprevádzajúcich osôb počas Javiskového škriatka 2020 
 
 



Práva a povinnosti súťažiacich  
1. Súťažiaci (súbor, sólista) sú povinní:  
 a) akceptovať pravidlá a podmienky súťaže, 
 b) rešpektovať pokyny organizátora súťaže, 
 c) prechádzať všetkými stupňami súťaže s tou istou inscenáciou, resp. sólovým výstupom, 
     ktoré uvedú v základnom kole súťaže.  
2. Súťažiaci (súbor, sólista) majú právo:  
 a) na dodržanie vopred stanovených podmienok súťaže, 
 b) žiadať potvrdenie o účasti v súťaži, prípadne o umiestnení v súťaži, 
 c) vyjadriť sa a viesť dialóg s odbornou porotou k hodnoteniu inscenačného tvaru  
     a konzultovať svoje javiskové dielo.  
 
Kontaktná osoba:  
Mgr. Silvia Bartáková - odborná pracovníčka pre divadlo  
KOS v Nitre, Fatranská 3, 949 01 Nitra  
e-mail: silvia.bartakova@kosnr.sk,  
telefón: 0911 540 019, 037/ 653 25 44  
www.kosnr.sk, FB  


