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Vyhlasovateľom celoštátnych postupových súťaží je Národné osvetové centrum z poverenia 
Ministerstva kultúry SR. 
    
Odborným garantom celoštátnych postupových súťaží a prehliadky – Scénická žatva 2017 je 
Národné osvetové centrum. 
  
Realizátorom vrcholnej celoštátnej divadelnej prehliadky s medzinárodnou účasťou – Scénická 
žatva 2017 je Národné osvetové centrum v spolupráci s mestom Martin, Žilinským 
samosprávnym krajom, Turčianskym kultúrnym strediskom v Martine, občianskym združením – 
Slovenským strediskom medzinárodnej organizácie amatérskeho divadla AITA/IATA 
a Maticou slovenskou. 

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
  
Základná charakteristika: 
Scénická žatva 2017 je vyvrcholením sezóny amatérskeho divadla a umeleckého prednesu, 
zavŕšením celoročného tvorivého úsilia súborov/jednotlivcov vo všetkých druhoch a žánroch 
činoherného divadla, divadla mladých, divadla poézie, detskej dramatickej tvorivosti a 
recitátorov. 
Scénická žatva 2017 je vrcholná celoštátna divadelná prehliadka so zahraničnou účasťou s 
jednoročnou periodicitou. 
  
Poslanie prehliadky: 
Scénická žatva 2017 (ďalej SŽ) vytvára optimálne tvorivé prostredie: 

- na dôstojnú prezentáciu, konfrontáciu najlepších umeleckých výsledkov jednotlivcov a       
súborov amatérskeho divadla a umeleckého prednesu dosiahnutých v aktuálnej divadelnej 
sezóne, 

- na spoznanie súčasného stavu, úrovne odbornej a umeleckej pripravenosti súborov a 
jednotlivcov s cieľom vytvoriť účinný poradenský servis, 

- na získanie nových teoretických vedomostí a dramaturgických poznatkov i praktických 
zručností,  

- na motivovanie záujmu verejnosti o divadlo a umelecký prednes, 
- na inšpirovanie sa výsledkami práce popredných profesionálnych a amatérskych súborov  
- na stretnutie sa tvorcov, divadelných kritikov a divákov nad pozitívami a problémami 

predstavení uvedenými na SŽ, 
- na nadviazanie bezprostredných kontaktov s domácimi, zahraničnými tvorcami 

a pozorovateľmi. 

B. PRIEBEH SÚŤAŽÍ A PREHLIADKY 
 
Štruktúra súťaží 
Súťaže sú viacstupňové, môže sa ich zúčastniť každý neprofesionálny záujemca a 
neprofesionálne divadelné kolektívy, ktoré inscenujú dramatické alebo autorské texty, prípadne 
dramatizácie literárnych diel. 
 
Organizačné zabezpečenie a riadenie súťaží 
Súťaže sú organizované na niekoľkých stupňoch. 
1. Základné stupne organizujú školské a kultúrno-osvetové zariadenia (ďalej KOZ). 
2. Krajské stupne súťaže organizujú vybrané KOZ do 11. mája 2017. 
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3. Celoštátne stupne súťaží odborne zabezpečuje Národné osvetové centrum v spolupráci s  
organizátormi celoštátnych prehliadok a súťaží do 24. júna 2017. 
4. Celoštátny stupeň prehliadky s účasťou zástupcov zo všetkých celoštátnych prehliadok a 
súťaží vyhlásených Národným osvetovým centrom, prípadne dobrovoľným organizátorom, 
s účasťou zahraničných divadelných súborov realizuje Národné osvetové centrum v spolupráci 
s mestom Martin, Žilinským samosprávnym krajom, Turčianskym kultúrnym strediskom v 
Martine, občianskym združením – Slovenským strediskom medzinárodnej organizácie 
amatérskeho divadla AITA/IATA a Maticou slovenskou v dňoch 25. – 29. augusta 2017.  
 
Podmienky účasti v súťažiach: 
Súťaží sa môžu zúčastniť amatérske divadelné súbory a jednotlivci, ktorí rešpektujú propozície 
amatérskeho divadla, divadla mladých, detskej dramatickej tvorivosti, divadla dospelých 
hrajúcich pre deti, divadla poézie, umeleckého prednesu a prehliadok národnostných menšín 
a etnických skupín na Slovensku.  

Finančné zabezpečenie súťaží: 
1. Súťaž (regionálna, krajská) sú spravidla financované z rozpočtu vybraných KOZ poverených 
organizáciou súťaží, z finančného príspevku samosprávneho kraja alebo obce, z dotácie Fondu 
na podporu umenia. 
2. Celoslovenské kolá súťaží sú spravidla financované z rozpočtu hlavných usporiadateľov 
súťaží, dotácie z Fondu na podporu umenia, príspevku Národného osvetového centra. 
3. Scénická žatva 2017 je financovaná z rozpočtu Národného osvetového centra a z rozpočtov 
spoluorganizátorov. 
4. Organizátori všetkých stupňov súťaží sa môžu uchádzať o sponzorské príspevky a o podporu z 
iných grantových a dotačných schém. 
 
Spôsob hodnotenia súťaží: 
1. Organizátori súťaží zostavujú pre objektívne hodnotenie súťažiacich súborov a jednotlivcov  
odborné poroty v rozsahu 3 – 5 členov, podľa svojich možností. 
2. Pri zostavovaní odborných porôt organizátori súťaží dbajú na objektívnosť a korektnosť 
každého člena poroty. Členmi porôt by nemali byť pedagógovia a lektori, ktorí majú svoj súbor 
alebo jednotlivca v súťaži.  
3. Organizátori zabezpečia pre členov odborných porôt možnosť dôkladnej prípravy na 
hodnotiacu prácu – zabezpečením textov pred začiatkom súťaže. Vzdelávacie časti s 
rozborovými seminármi sú neoddeliteľnou súčasťou podujatí.  
4. Organizátori súťaží a prehliadok udeľujú súťažiacim súborom a jednotlivcom spravidla 
diplomy za 1., 2. a 3. miesto na základe návrhu odborných porôt a podľa svojich možností aj 
ceny. 

Práva a povinnosti súťažiacich: 
1. Súbory a jednotlivci prechádzajú všetkými stupňami súťaže s tou istou inscenáciou hry a 
prednesom, ktoré uviedli v základnom stupni súťaže. 
2. Hlavným kritériom hodnotenia je odborná úroveň a umelecká kvalita inscenačného tvaru a 
prednesu. 

C. CELOŠTÁTNE SÚŤAŽE A PREHLIADKY 

 46. ZLATÁ PRIADKA 2017, celoštátna postupová súťaž a prehliadka detskej 
dramatickej tvorivosti, Šaľa, 25. – 28. 5. 2017, 

 26. DIVADLO A DETI 2017, celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskeho 
divadla dospelých hrajúcich pre deti, Rimavská Sobota, 1. – 3. 6. 2017, 
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 FeDiM 2017, celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskeho divadla mladých 
Tisovec, 2. – 4. 6. 2017, 

 43. BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ 2017, celoštátna postupová súťaž a prehliadka 
amatérskeho divadla dospelých, Liptovský Mikuláš, 8. – 11. 6. 2017, 

 63. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, Dolný Kubín, 21. – 24. 6. 2017, celoštátna postupová 
súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných 
kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. 

Navrhovatelia (vyhlasovatelia a realizátori celoštátnych divadelných prehliadok) navrhnú 
programovej rade SŽ 2017 inscenácie a prednesy (v poradí – 1., 2., 3. miesto) súborov a 
jednotlivcov prostredníctvom protokolov a evidenčných listov, ktoré doručia na adresu: 

 
Národné osvetové centrum 
Mgr. art. Martina Majerníková Kovaľ 
Nám. SNP 12 
812 34 Bratislava 1 

 
a odošlú elektronicky na e-mailovú adresu: martina.koval@nocka.sk 
 

Uzávierka doručenia návrhov je 27. júna 2017. 
  
K návrhu je potrebné priložiť: 

- osoby a obsadenie, vr. údajov o režisérovi, scénografovi, autorovi hudby,  
- textovú predlohu inscenácie, 
- odborné hodnotenie inscenácie (s menami hodnotiteľov) so stručným, ale výrazným 

uvedením, v čom navrhovatelia vidia výnimočnosť, inšpiratívnosť či iný predpoklad, 
oprávňujúci zaradiť inscenáciu/prednes do programu prehliadky, 

- slovo o súbore /jednotlivcovi (do programového bulletinu), 
- slovo o autorovi/autoroch, resp. o inscenačnej tradícii (do programového bulletinu), 
- fotografie z inscenácie/prednesu (použiteľné pre tlač a propagáciu). 

Za prijaté sa budú považovať iba kompletne spracované návrhy a doručené do 27. júna 
2017. 
 
D.  95. ROČNÍK SÚŤAŽÍ SLOVENSKÝCH DIVADELNÝCH SÚBOROV A 
      PREHLIADKA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU 
 
Vyhlasovateľom celoštátnych postupových súťaží v roku 2017  je Národné osvetové centrum  
z poverenia Ministerstva kultúry SR. 
Odborným garantom celoštátnych postupových súťaží a prehliadky – Scénická žatva 2017 je 
Národné osvetové centrum. 
 Realizátorom vrcholnej celoštátnej divadelnej prehliadky s medzinárodnou účasťou – Scénická 
žatva 2017 je Národné osvetové centrum a mesto Martin. 
 
Organizátormi Scénickej žatvy 2017 sú: 
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Národné osvetové centrum, mesto Martin, Žilinský samosprávny kraj, Turčianske kultúrne 
stredisko v Martine, občianske združenie – Slovenské stredisko medzinárodnej organizácie 
amatérskeho divadla AITA/IATA a Matica slovenská. 
 
Termín: 25. – 29. augusta  2017 
  
Miesta: 
Slovenské komorné divadlo, Martin; Dom odborov Strojár, Martin; Festivalový stan; 
Divadelné námestie; voľné priestranstvá v Martine a okolí. 
 
 
PROGRAM: 
I. časť základná: 
Prezentácia inscenácií/prednesov súborov a jednotlivcov nominovaných výlučne programovou 
radou Scénickej žatvy 2017 (ďalej PR) formou protokolu. PR rozhoduje o nomináciách na 
základe kvality navrhovaných produkcií, t. j. nemusí byť akceptovaný návrh jednotlivých 
prehliadok, proporčne môže byť jedna prehliadka zvýhodnená pred inou. Na Scénickú žatvu 
2017 nie je možný priamy postup zo žiadnej prehliadky. 
 
Na prehliadke sa môžu zúčastniť súbory a jednotlivci nominovaní PR: 
  
a) z celoštátnych postupových súťaží a prehliadok vyhlasovaných NOC z poverenia Ministerstva 
kultúry SR (uvedené v bode C); 
b) z divadelných prehliadok národnostných menšín a etnických skupín na Slovensku;  
Organizátor prehliadky odporúča inscenácie zo svojho festivalu PR Scénickej žatvy 2017 
prostredníctvom protokolu z prehliadky, DVD záznamu odporúčanej inscenácie, písomného 
hodnotenia a odporúčania inscenácie festivalovou porotou (napr.: XXXX II. PODUNAJSKÁ 
JAR, celoslovenská súťaž detských divadelných a bábkarských súborov v jazyku maďarskom, 
54. JÓKAIHO DNI, celoslovenský festival maďarských študentských a amatérskych 
divadelných súborov, ...). 
Inscenácie z tohto typu prehliadok nominuje do programu Scénickej žatvy 2017 výlučne PR 
Scénickej žatvy 2017. 
c) zo zahraničia – vystúpenia amatérskych súborov zo zahraničia s inšpiratívnymi inscenáciami. 
Inscenácie amatérskych divadelných súborov zo zahraničia odporúčajú PR SŽ:  
Slovenské stredisko AITA/IATA a Matica slovenská; 
d) PR môže rozhodnúť aj o účasti inscenácie zo slovenskej profesionálnej scény alebo 
nezávislých divadiel. 
         
II. časť vzdelávacia: 
Rozborové semináre, diskusné kluby, tematické semináre a tvorivé dielne. 

III. časť doplňujúca: 

- prezentácia výsledkov divadelných tvorivých dielní,  
- sprievodné akcie: pouličné vystúpenia, výstavy, divadelné, hudobné, literárne a filmové 

produkcie,  
- pracovné stretnutia a zasadnutia organizácií - občianskych iniciatív v oblasti amatérskeho 

divadla,  
- otvárací ceremoniál a slávnostné ukončenie festivalu s využitím multižánrových 

a multimediálnych technológií. 
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Program SŽ zostavuje PR SŽ 2017, ktorá je zložená predovšetkým z lektorov nominovaných 
NOC pre krajské a celoštátne súťaže a prehliadky. PR SŽ nominuje inscenácie/prednesy súborov 
a jednotlivcov navrhovaných organizátormi celoštátnych prehliadok. PR SŽ rozhoduje o 
nomináciách na základe kvality navrhovaných produkcií tzn. nemusí byť akceptovaný návrh 
jednotlivých prehliadok, proporčne môže byť jedna prehliadka zvýhodnená pred inou. 
PR SŽ môže rozhodnúť aj o zaradení inscenácie zo slovenskej profesionálnej scény resp. 
nezávislých divadiel. PR SŽ má právo nezaradiť do programu SŽ 2017 inscenácie/prednesy,  
ktoré nerešpektujú propozície SŽ 2017. 
  
Hodnotenie: 
Inscenácie a prednesy bude hodnotiť päť členný lektorský zbor vymenovaný generálnym 
riaditeľom Národného osvetového centra. Hlavným kritériom hodnotenia bude umelecká kvalita 
inscenačného tvaru a prednesu a ich prínos pre ďalšie smerovanie amatérskeho divadla.  
  
Ocenenie: 
Všetky účinkujúce súbory, sólisti a recitátori získajú účastnícke diplomy NOC.  
 
Kontakt: 
Mgr. art. Martina Majerníková Kovaľ,  
projektová manažérka Scénickej žatvy 
 
Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12,  
812 34 Bratislava 1 

e-mail: martina.koval@nocka.sk 
telefón: 02 204 71 244 
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