
 

 

 

PROPOZÍCIE 
 

Na Scénu 2020 
krajská postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla mladých 

a neprofesionálneho divadla dospelých Nitrianskeho kraja 
vypracované podľa Propozícií č. 72/2018-130/1766 FEDIM a Belopotockého Mikuláš č. 11/2019-210/81 

 
Vyhlasovateľ a odborný garant  
Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR  
Realizátor projektu a organizátor  
Krajské osvetové stredisko v Nitre  
Spoluorganizátor  
Obec Močenok  
 
Všeobecná charakteristika  
1. Krajská súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla mladých a dospelých je postupovou 
súťažou na dve celoštátne prehliadky: divadla mladých FEDIM, 15.-17.11., Tisovec a divadla 
dospelých BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ, 5. - 7. 11., Liptovský Mikuláš. 
Víťazný kolektív, alebo jednotlivec z celoštátneho kola súťaže bude navrhnutý na účinkovanie na 
Scénickej žatve 2020, Bratislava a na Festival neprofesionálneho umenia TVOR•BA 2020 
v Bratislave - Starom Meste.  
2. Súťaž je určená dospelým  
3. Súťaž je určená mládeži od 15 do 26 rokov.  
3. Súťaž nie je tematicky zameraná, ani vymedzená.  
4. Súťaž je postupová sa koná sa každý rok.  
 
Poslanie súťaže a prehliadky  
Hlavný cieľ: nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a 
jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti 
divadla.  
Ďalšie ciele: prezentovať a konfrontovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti dospelých 
a mládežníckych neprofesionálnych divadelných súborov a zároveň sledovať a odborne usmerniť 
túto oblasť záujmovej umeleckej činnosti; zvyšovať odbornú a umeleckú úroveň súborov 
prostredníctvom vzdelávacej časti súťaže; umožniť neprofesionálnym divadelným súborom hrať 
pred odborníkmi i širokou verejnosťou; vytvárať priestor na získavanie cenných skúseností z 
oblasti neprofesionálneho divadla.  
 
Štruktúra a riadenie súťaže  
 
Súťaž má postupový charakter a je viacstupňová:  
 
1. regionálne súťaže, výbery a prehliadky; - prihlášky pre divadlo mladých sú 
http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/fedim/ 
- prihlášky pre divadlo dospelých http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/belopotockeho-
mikulas/ 
 
2. krajské súťaže a prehliadky, prihlášky pošlite emailom na silvia.bartakova@kosnr.sk, do 17. 8. 
2020 
3. celoštátna súťaž a prehliadka   
 
Súťaž na vyšších stupňoch pozostáva zo súťažných vystúpení, interného hodnotenia 
 



 

 

 
Súťažné kategórie:  
1. NEPROFESIONÁLNE DIVADLO MLADÝCH  
 
Do súťaže sa môžu prihlásiť kolektívy alebo jednotlivci, ktorí majú v roku konania celoštátnej 
súťaže od 15 do 26 rokov. 
Na súťaži sa môžu zúčastniť všetky mládežnícke divadelné súbory a jednotlivci, ktorí vyvíjajú svoju 
umeleckú činnosť na území Slovenskej republiky. Do základného – regionálneho kola súťaže sa 
kolektívy prihlasujú podľa miesta svojho pôsobenia.  
 
2. NEPROFESIONÁLNE DIVADLO DOSPELÝCH 
Súťaž je určená dospelým.  
 
Súťaží sa v dvoch kategóriách:  
I. Prúdy súčasného divadla Moderné a experimentálne inscenačné postupy v oblasti 
réžie, dramaturgie, scénografie, hudby a herectva. Zámer kategórie: Podporiť 
neprofesionálne divadelné súbory a divadelníkov v hľadaní netradičných a invenčných divadelných 
foriem. 
II. Prúdy tradičného divadla Klasická a tradičná divadelná tvorba (textové predlohy 
interpretované klasickým a tradičným inscenačným postupom). Klasické inscenačné 
postupy a divadlo nadväzujúce na ochotnícku tradíciu a inscenačné dedičstvo. Zámer kategórie: 
Podporiť skvalitňovanie tvorby neprofesionálnych divadelných súborov, využívajúcich klasické 
inscenačné postupy. Zároveň podnietiť tradičné ochotnícke súbory k účasti na divadelných 
postupových prehliadkach. 
 
!!!!!!Do základného – regionálneho kola súťaže sa súbory prihlasujú vyplnením elektronického 
formulára na stránke Národného osvetového centra. 
prihlášky pre divadlo mladých sú http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/fedim/ 
prihlášky pre divadlo dospelých http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/belopotockeho-mikulas/ 
 
Súťažné podmienky 
1. Súťaž sa koná v slovenskom jazyku.  
2. Kolektív/jednotlivec prechádza všetkými stupňami súťaže s tou istou inscenáciou, ktorú 
uvedie v základnom stupni súťaže. 
3. Kolektívy/jednotlivci môžu inscenovať literárne, dramatické alebo autorské texty.  
4. Na súťaži sa nemôžu zúčastniť inscenácie, ktoré vznikli v profesionálnych divadelných 
inštitúciách a na pôde stredných a vysokých umeleckých škôl – konzervatórií, VŠMU a AU.  
5. Súťažiaci sa nemôžu prezentovať s inscenáciou, s ktorou sa zúčastnili na divadelných súťažiach 
vyhlasovaných Národným osvetovým centrom v predchádzajúcich rokoch.  
6. Súťažné kolektívy/jednotlivci musia uplatňovať princípy hereckého interpretačného 
divadla a ich inscenácie musia vychádzať z textov dramatických autorov alebo z najrôznejších 
zdrojov tzv. otvorenej dramaturgie (dramatizácia, dokumentárne divadlo, autorské divadlo a 
pod.). Tiež musia využívať rôzne princípy hereckého divadla (herec je v samotnom centre 
divadelnej udalosti, či už hrá rolu, alebo stelesňuje postavu), ktoré môžu byť obohatené 
výrazovými prostriedkami divadla pohybového, hudobného, multimediálneho a pod.  
7. Podmienkou účasti kolektívov/jednotlivcov je predloženie textu s uvedením autora a 
prekladateľa alebo scenára inscenácie s uvedením autora, resp. zostavovateľa scenára a režiséra 
inscenácie.  
8. Na prihlásenie do krajského kola súťaže musí kolektív/jednotlivec spĺňať všetky 
podmienky uvedené v týchto propozíciách, kompetentná osoba – metodik príslušného 
osvetového strediska vyplní prihlášku, pošle ju so všetkými prílohami emailom na adresu 
silvia.bartakova@kosnr.sk  



 

 

 
Prihlášku a pokyny sú na www.kosnr.sk  
 
Organizátorom Na scénu 2020 je Krajské osvetové stredisko v Nitre.  
Prihlášky elektronicky s prílohami doručí príslušné osvetové stredisko podľa okresov, kde divadelný 
súbor pôsobí, do 17.8.  
 
Poroty 
Poroty môžu mať 3 až 7 členov, pričom odporúčaný počet porotcov je kvôli hlasovaniu nepárny.  
Poroty menuje organizátor daného kola alebo výberu. Na objektívne hodnotenie súťažných 
predstavení sa zostavujú odborné poroty z aktívnych odborníkov z radov divadelníkov 
(praktikov, teoretikov, publicistov a pedagógov vysokých škôl a konzervatórií s adekvátnou 
viacročnou praxou, odporúčané zloženie poroty je režisér, scénograf, dramaturg, divadelný kritik, 
divadelný teoretik).  
 
Hodnotenie súťaže  
1. Na celoštátnej úrovni porota zaraďuje súťažiacich podľa celkovej úrovne inscenácie do 
zlatého, strieborného a bronzového pásma, resp. mimo nich. Okrem toho porota udeľuje jednu 
hlavnú cenu.  
2. Na krajskej úrovni porota udeľuje jeden priamy postup. 
3. Na regionálnej úrovni porota udeľuje jeden priamy postup a ďalšie návrhy na postup.  
4. V odôvodnených prípadoch môže porota udeliť špeciálne ceny.  
5. Každý člen poroty píše a odovzdá organizátorovi hodnotiacu správu   
 
Kritériá hodnotenia 
1. režijná zložka – schopnosť budovať dramatickú situáciu, stavbu mizanscén, koherentnosť a 
vyspelosť režijnej koncepcie, schopnosť režiséra viesť hercov a celkový temporytmus inscenácie,  
2. dramaturgia – aktuálnosť textu, jeho prípadná aktualizácia, jazyková úprava a iné možné 
zásahy do textu súvisiace s inscenáciou,  
3. herecká zložka – vyspelosť hereckého prejavu, miera korešpondovania s režijnou koncepciou 
inscenácie (v závislosti od inscenácie prirodzenosť či štylizácia hereckého prejavu), čistota 
javiskovej reči (artikulácia, hlas), narábanie s gestikou, mimikou a posturikou, schopnosť hercov 
presvedčivo (v závislosti od inscenácie) budovať/udržať dramatickú situáciu,  
4. výtvarná zložka – scénografia inscenácie, kostýmová zložka, prác  
5. pohybová zložka – prípadné použitie choreografie v inscenácii, pohybová úroveň hereckého 
prejavu,  
6. hudobná zložka – zvládnutie hudobnej dramaturgie inscenácie, miera podpory hudby pri 
budovaní temporytmu inscenácie, či ako hudobná zložka pomáha jednotlivým situáciám,  
7. celkový dojem – súlad jednotlivých zložiek, výpoveď inscenácie a jej čitateľnosť, autentickosť 
inscenácie  
 
 
Hlavný partner:  

  
Projekt Na Scénu 2020 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 
Súčasťou krajskej súťaže a prehliadky Na Scénu 2020 budú aj divadelná dielňa a rozborové 
semináre.  
 



 

 

Kontaktná osoba a autorka projektu:  
Mgr. Silvia Bartáková  
Krajské osvetové stredisko v Nitre  
Fatranská 3 
949 01 Nitra  
t.č. 0911 540 019 
email: silvia.bartakova@kosnr.sk 
www.kosnr.sk  
 
 
 
 
 


