
 DETI  DEŤOM  2020 

regionálna súťažná prehliadka detskej  dramatickej tvorivosti 

 

p r o p o z í c i e  

 

 

Vyhlasovateľ:  
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  Žilinského 

samosprávneho kraja 

 

Organizátor: 

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci 

  

 

Spoluorganizátor: 

Mesto Kysucké Nové Mesto 

Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto  

 

 

Termín konania:  3. apríl  2020   /piatok/ o 9.00  hod. 

 

Miesto konania:   Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto  

 

Poslanie:  

Deti deťom je postupová prehliadka, ktorá konfrontuje a prezentuje rôzne štýly práce 

dramatických súborov a sólistov, vytvára priestor pre vzájomnú inšpiráciu a výmenu 

skúseností. Prehliadka zabezpečuje objektívny postup súborov a sólistov do krajskej súťaže. 

 

Podmienky súťaže (zásady účasti): 

Do súťaže sa môžu prihlásiť kolektívy /súbory/ a jednotlivci – žiaci 1. - 9.  ročníka 

základných škôl a I. – V. ročníka osemročných gymnázií /vo veku od 6 do 15 rokov vrátane/ 

prihlásené z okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto. 

 

Kategorizácia súťaže:  

A/    Postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti /Zlatá priadka/: 

        Súťažia kolektívy a jednotlivci /t.j. scénická miniatúra/ od 6 do 15 rokov  - žiaci 1. – 9.  

        ročníka základných škôl a l. – 4. ročníka osemročných gymnázií.  

        Poznámka:  Scénická miniatúra je hodnotená spolu s kolektívom v jednej kategórii.  

 

B/    Postupová súťaž a prehliadka divadla dospelých hrajúcich pre deti /Divadlo a deti/: 

        Súťažia kolektívy a jednotlivci od 16 rokov a ich inscenácia je adresovaná detskému  

        divákovi.  

 

Naďalej zostáva  ELEKTRONICKÝ SYSTÉM PRIHLASOVANIA cez Národné 

osvetové centrum Bratislava. 

Formulár na prihlásenie sa do súťaže nájdete na stránke NOC-ky.  Celý postup prihlasovania 

sa dočítate  v MANUÁLI PRIHLASOVANIA, ktorý Vám posielam taktiež v prílohe ako 

vzor.    

 

 



Termín zaslania záväznej prihlášky:  najneskôr do 23. marca 2020.  

Odborná hodnotiaca porota: 
Súťažné predstavenia bude hodnotiť odborná  hodnotiaca porota. Menuje ju riaditeľka 

Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci na návrh odborného pracovníka pre detskú 

dramatickú tvorivosť.  

 

Hodnotenie súťaže: 

Porota má právo niektorú z cien neudeliť, prípadne prerozdeliť. Súčasťou prehliadky bude 

hodnotiaci a rozborový seminár inscenácií uvedených na prehliadke formou diskusie tvorcov 

s členmi odbornej poroty. Víťazný súbor resp. sólista  postupuje  na krajskú súťažnú 

prehliadku detskej dramatickej tvorivosti Detský divadelný medveď v Žiline.  

V prípade, že sa  na regionálnej divadelnej prehliadke vyskytne ďalšia kvalitná inscenácia, 

odborná hodnotiaca porota ju môže navrhnúť do širšieho výberu na krajskú divadelnú 

prehliadku (návrh nemusí byť akceptovaný). Ak predstavenia súborov a sólistov na 

regionálnej prehliadke nedosiahnu požadovanú úroveň, má odborná hodnotiaca porota právo 

neodporučiť na krajskú divadelnú prehliadku žiaden súbor či sólistu. 

 

Ocenenia: 

Súťažné kolektívy a jednotlivci dostanú diplomy za účinkovanie v regionálnej súťažnej 

prehliadke  a súbory,  ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach  obdržia diplomy 

a finančné ceny nasledovne:  

1. miesto -  100 € 

2. miesto -    80 € 

3. miesto -    60 € 

 

Výsledky súťaže: 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien sa uskutoční po ukončení prehliadky 

a  po rozborovom seminári.  

 

Finančné a organizačné zabezpečenie:  
Náklady  spojené s regionálnou divadelnou prehliadkou  a občerstvenie  pre účinkujúcich 

hradí organizátor prehliadky. V prípade schválenia projektu organizátor zabezpečí a uhradí aj 

prepravu. V opačnom prípade si všetci účinkujúci hradia náklady spojené s prepravou sami. 

 

 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. V dôsledku nesplnenia akýchkoľvek podmienok a pokynov uvedených v týchto 

propozíciách nemusí byť súťažiaci/súťažný kolektív prijatý do súťaže, alebo môže byť zo 

súťaže vyradený.  

 

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

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

problémy organizačného, či sociálneho charakteru.  

 

3. Súťažiaci prihlásením sa do súťaže udeľuje Kysuckému kultúrnemu stredisku v Čadci  

súhlas na použitie svojho umeleckého výkonu,  a to najmä na vyhotovenie originálu i 

rozmnoženiny záznamu umeleckého výkonu a sprístupňovanie záznamu umeleckého výkonu 

verejnosti, na účely šírenia osvetovej činnosti v pôsobnosti organizátora  Kysuckého 



kultúrneho strediska v Čadci.  Súťažiaci zároveň súhlasí s použitím svojej podobizne na 

propagačné účely.  

 

5. Súťažiaci prehlasujú, že sa oboznámili s podmienkami spracúvania osobných údajov 

Národným osvetovým centrom, ktoré je dostupné na www.nocka.sk  ako aj s podmienkami 

spracúvania osobných údajov Kysuckým  kultúrnym strediskom  v Čadci,  ktoré sú dostupné 

na www.kulturnekysuce.sk . 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt – bližšie informácie: 

Božena Slanináková 

odborná pracovníčka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci  

tel.: 041/4331250, 0907 802 578 

e-mail: bozena.slaninakova@vuczilina.sk 

www.kulturnekysuce.sk 

 

 

                                                   

 

 

 

 


