
Princípy realizácie postupových súťaží a prehliadok záujmovej umeleckej činnosti 
 
1. Vyhlasovateľom je z poverenia Ministerstva kultúry SR Národné osvetové centrum, 

ktoré zverejňuje propozície súťaže/prehliadky vo vybraných oblastiach na príslušný 
kalendárny rok na svojom webovom sídle. 
 

2. Súťaž/prehliadka pozostáva spravidla z troch stupňov: z regionálneho, z krajského         
a z celoštátneho. Minimálne však z dvoch stupňov postupového výberu – krajského       
a celoštátneho - z príslušnej oblasti záujmovej umeleckej činnosti. 

 
3. Odborným garantom súťaže/prehliadky je Národné osvetové centrum. Odborný garant 

pripravuje súťaž/prehliadku z odborného hľadiska a organizátori - organizační garanti - 
z organizačného hľadiska a spoločne s vyhlasovateľom z ekonomického hľadiska.  
 

4. Vyhlásenie postupovej súťaže/prehliadky sa vzťahuje aj pre príslušné nižšie stupne 
súťaže a prehliadky v zmysle propozícií. Organizátori nižších stupňov aktivujú zložky   
a základňu záujmovej umeleckej činnosti na participáciu v súťaži/prehliadke vo svojej 
miestnej a regionálnej pôsobnosti. Súťaž/prehliadka sa vyhlasuje v súlade so záujmom 
súťažiť/zúčastniť sa súťaže/prehliadky, ekonomickými možnosťami vyhlasovateľov, 
najviac však v 5-ročnej periodicite. 

 
5. Celoštátny stupeň súťaže sa uskutoční za predpokladu, že krajský stupeň súťaže 

prebehol najmenej v piatich krajoch. 
 

6. Národné osvetové centrum koordinuje vyhlásené súťaže/prehliadky, sleduje súlad           
s propozíciami a hodnotí ich priebeh. Vyššie územné celky a obce poverujú 
organizovaním nižších kôl súťaže/prehliadky nimi vybrané subjekty. Zabezpečujú ich 
organizačne, spolufinancujú a vyhodnocujú ich na svojej úrovni. Odborné vyhodnotenie 
krajských súťaží/prehliadok po ukončení dodajú vyhlasovateľovi. 

 
7. Organizátor zabezpečuje finančné prostriedky na súťaž/prehliadku a zodpovedá           

za ich efektívne čerpanie z príspevku Dotačného systému Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky. 

 
8. Súťaž/prehliadka sa organizuje formou verejnej prezentácie, spravidla s ďalším 

podujatím, napríklad festivalového charakteru alebo inou formou verejnej prezentácie. 
 

9. Súčasťou súťaže/prehliadky je vzdelávací blok, ktorý umožní všetkým prihláseným 
frekventantom zvýšiť si svoju odbornú úroveň v príslušnej oblasti. 

 
10. Pri prihlásení sa viacerých uchádzačov v Dotačnom systéme Ministerstva kultúry 

Slovenskej republiky o organizovanie súťaže/prehliadky v príslušnej oblasti vystupuje 
Národné osvetové centrum ako odborný konzultant pre výber uchádzača. 

 
11. Organizátori celoštátnej a krajskej súťaže/prehliadky zabezpečia vyhotovenie zvukovej 

alebo obrazovej dokumentácie (podľa charakteru umeleckej činnosti) so stanovenou 
formou odborného popisu, ktorá bude doručená vyhlasovateľovi súťaže. Národné 
osvetové centrum je povinné ich zaradiť do svojej odbornej dokumentácie.                   
Po odbornom spracovaní dokumentov Národné osvetové centrum zabezpečí                
ich zverejnenie v elektronickej forme pre odbornú a širokú verejnosť. 



Zoznam všetkých celoštátnych postupových súťaží záujmovej umeleckej činnosti 
vyhlásených Národným osvetovým centrom z poverenia Ministerstva kultúry SR 
 

1. ZLATÁ PRIADKA - celoštátna postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej 
tvorby - (každoročne), 

2. DIVADLO A DETI -celoštátna postupová súťaž a prehliadka ochotníckeho divadla 
dospelých hrajúcich pre deti - (každoročne), 

3. Celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskeho činoherného divadla - 
(každoročne), EXIT 2014 

4. Celoštátna postupová súťaž a prehliadka divadla mladých - (každoročne), 
ČINOHRANIE 2014 

5. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – DOLNÝ KUBÍN 2014 - celoštátna postupová súťaž 
a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, a v tvorbe divadiel poézie 
a detských recitačných kolektívov - (každoročne), 

6. SCÉNICKÁ ŽATVA  - celoštátna postupová súťaž divadelných súborov a jednotlivcov 
s medzinárodnou účasťou - (každoročne), 

7. Celoštátna postupová súťaž folklórnych súborov 2014 - (trojročná periodicita) 
8. Celoštátna postupová súťaž a prehliadka ľudových hudieb, spevákov 

a inštrumentalistov (detí) - (dvojročná periodicita), 
9. Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci 

s medzinárodnou účasťou - (každoročne), 
10. Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských a mládežníckych dychových hudieb - 

(dvojročná periodicita), 
11. MLÁDEŽ SPIEVA 2014 - celoštátna postupová súťaž a prehliadka zborového spevu 

(mládež) – (dvojročná periodicita), 
12. Krajské postupové súťaže a prehliadky malých dychových hudieb - (dvojročná 

periodicita), 
13. Celoštátna postupová súťaž a prehliadka country, folk, bluegrass a trampskej hudby 

STRUNOBRANIE 2014 
14. AMFO  – celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografie - (každoročne), 
15. CINEAMA - celoštátna postupová súťaž amatérskej filmovej tvorby - (každoročne), 
16. VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2014 - celoštátna postupová súťaž a výstava 

neprofesionálnej výtvarnej tvorby - (každoročne), 
17. Krajské postupové súťaže a prehliadky komornej (klasickej) hudby, DIVERTIMENTO 

MUSICALE 2015  
18. Celoštátna postupová súťaž a prehliadka veľkých dychových orchestrov (trojročná 

periodicita) 
 

 
 

Poznámka: Súťaže sú postupové. Na celoštátnu súťaž  vyhlasovanú Národným osvetovým 
centrom postupujú kolektívy z okresných (organizovaných regionálnymi osvetovými 
strediskami, prípadne miestnymi kultúrnymi strediskami) a krajských kôl (organizovaných 
vybranými osvetovými/kultúrnymi strediskami) na základe odporúčania odborných porôt. 
Počet postupujúcich je ovplyvnený kapacitnými a finančnými možnosťami organizátorov. 
Zoznam obsahuje podujatia na  rok 2014. 
Navrhovaná periodicita je pre optimálne podmienky vrátane finančného zabezpečenia; 
periodicitu je možné znížiť v nadväznosti na odsúhlasenú výšku finančného príspevku. 

 



Zoznam celoštátnych postupových a krajských postupových súťaží a prehliadok 
záujmovej umeleckej činnosti vyhlásených Národným osvetovým centrom z poverenia 
Ministerstva kultúry SR na rok 2014 

 
1. a 
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorby 
ZLATÁ PRIADKA - ŠAĽA 2014 
1. b 
Krajské postupové súťaže a prehliadky 2014 
Bratislavský samosprávny kraj 
Trnavský samosprávny kraj 
Trenčiansky samosprávny kraj 
Nitriansky samosprávny kraj 
Banskobystrický samosprávny kraj 
Žilinský samosprávny kraj 
Prešovský samosprávny kraj 
Košický samosprávny kraj 
 
 
2. a 
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka ochotníckeho divadla dospelých hrajúcich 
pre deti 
DIVADLO A DETI - RIMAVSKÁ SOBOTA 2014 
2. b 
Krajské postupové súťaže a prehliadky 2014 
Bratislavský samosprávny kraj 
Trnavský samosprávny kraj 
Trenčiansky samosprávny kraj 
Nitriansky samosprávny kraj 
Banskobystrický samosprávny kraj 
Žilinský samosprávny kraj 
Prešovský samosprávny kraj 
Košický samosprávny kraj 
 
 
3. a 
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskeho činoherného divadla 
EXIT - LEVOČA 2014 
3. b 
Krajské postupové súťaže a prehliadky 2014 
Bratislavský samosprávny kraj 
Trnavský samosprávny kraj 
Trenčiansky samosprávny kraj 
Nitriansky samosprávny kraj 
Banskobystrický samosprávny kraj 
Žilinský samosprávny kraj 
Prešovský samosprávny kraj 
Košický samosprávny kraj 
 
 



4. a 
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka divadla mladých 
ČINOHRANIE 2014 
4. b 
Krajské postupové súťaže a prehliadky 2014 
Bratislavský samosprávny kraj 
Trnavský samosprávny kraj 
Trenčiansky samosprávny kraj 
Nitriansky samosprávny kraj 
Banskobystrický samosprávny kraj 
Žilinský samosprávny kraj 
Prešovský samosprávny kraj 
Košický samosprávny kraj 
 
5. a 
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, 
a v tvorbe divadiel poézie a detských recitačných kolektívov 
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - DOLNÝ KUBÍN 2014 
5. b 
Krajské postupové súťaže a prehliadky 2014 
Bratislavský samosprávny kraj 
Trnavský samosprávny kraj 
Trenčiansky samosprávny kraj 
Nitriansky samosprávny kraj 
Banskobystrický samosprávny kraj 
Žilinský samosprávny kraj 
Prešovský samosprávny kraj 
Košický samosprávny kraj 
 
6. a 
Celoštátna postupová súťaž divadelných súborov a jednotlivcov s medzinárodnou 
účasťou 
SCÉNICKÁ ŽATVA 2014 - MARTIN 
Je vyvrcholením sezóny amatérskeho divadla, zavŕšením celoročného tvorivého úsilia 
jednotlivcov, súborov vo všetkých druhoch a žánroch činoherného, alternatívneho divadla, 
divadiel poézie, detskej dramatickej tvorivosti, recitátorov a sólistov so scénickými 
miniatúrami. Na Scénickej žatve sa udeľuje: 

- Cena za tvorivý čin roka, ktorú získa najlepšia inscenácia divadelnej sezóny; 
- Cena Jozefa Kronera za celoživotný prínos v hereckej tvorbe v neprofesionálnom 

divadle. 
6. b 
Postup 
a) z celoštátnych postupových prehliadok vyhlasovaných Národným osvetovým centrom 
z poverenia Ministerstva kultúry SR, 
b) z divadelných prehliadok s celoštátnou pôsobnosťou, ktorých vyhlasovateľom nie je 
Národné osvetové centrum, ale dobrovoľný organizátor (tzv. tematické prehliadky), 
c) zo zahraničia – nesúťažné vystúpenia amatérskych súborov zo zahraničia s inšpiratívnymi 
inscenáciami. Inscenácie amatérskych divadelných súborov zo zahraničia odporúčajú 
programovej rade Scénickej žatvy Slovenské stredisko AITA/IATA a Matica slovenská. 
 



7. a 
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka folklórnych súborov 2014 
(trojro čná periodicita) 
7. b 
Krajské postupové súťaže a prehliadky 2014 
Bratislavský samosprávny kraj 
Trnavský samosprávny kraj 
Trenčiansky samosprávny kraj 
Nitriansky samosprávny kraj 
Banskobystrický samosprávny kraj 
Žilinský samosprávny kraj 
Prešovský samosprávny kraj 
Košický samosprávny kraj 
 
 
8. a 
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka ľudových hudieb, spevákov 
a inštrumentalistov (detí), (dvojročná periodicita) 
VIDIEČANOVÁ HABOVKA 2014 
8. b 
Krajské postupové súťaže a prehliadky 2014 
Bratislavský samosprávny kraj 
Trnavský samosprávny kraj 
Trenčiansky samosprávny kraj 
Nitriansky samosprávny kraj 
Banskobystrický samosprávny kraj 
Žilinský samosprávny kraj 
Prešovský samosprávny kraj 
Košický samosprávny kraj 

 
 

9. a 
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci 
s medzinárodnou účasťou (každoročne) 
ŠAFFOVA OSTROHA 2014 – DLHÉ KLČOVO 
9. b 
Krajské postupové súťaže a prehliadky 2014 
Bratislavský samosprávny kraj 
Trnavský samosprávny kraj 
Trenčiansky samosprávny kraj 
Nitriansky samosprávny kraj 
Banskobystrický samosprávny kraj 
Žilinský samosprávny kraj 
Prešovský samosprávny kraj 
Košický samosprávny kraj 
 
 
 
 
 



10. a 
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských a mládežníckych dychových hudieb 
(dvojročná periodicita) 2014 
10. b 
Krajské postupové súťaže a prehliadky 2014 
Bratislavský samosprávny kraj 
Trnavský samosprávny kraj 
Trenčiansky samosprávny kraj 
Nitriansky samosprávny kraj 
Banskobystrický samosprávny kraj 
Žilinský samosprávny kraj 
Prešovský samosprávny kraj 
Košický samosprávny kraj 
 
 
11. a 
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka zborového spevu (mládež), (dvojročná 
periodicita) 
MLÁDEŽ SPIEVA 2014 – RIMAVSKÁ SOBOTA 
11. b 
Krajské postupové súťaže a prehliadky 2014 
Bratislavský samosprávny kraj 
Trnavský samosprávny kraj 
Trenčiansky samosprávny kraj 
Nitriansky samosprávny kraj 
Banskobystrický samosprávny kraj 
Žilinský samosprávny kraj 
Prešovský samosprávny kraj 
Košický samosprávny kraj 
 
 
12. a 
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka malých dychových hudieb 2015 (dvojročná 
periodicita) 
(celoštátnu postupovú súťaž a prehliadku nie je možné podporiť v rámci aktuálnej 
výzvy) 
12. b 
Krajské postupové súťaže a prehliadky 2014 
Bratislavský samosprávny kraj 
Trnavský samosprávny kraj 
Trenčiansky samosprávny kraj 
Nitriansky samosprávny kraj 
Banskobystrický samosprávny kraj (2015) 
Žilinský samosprávny kraj 
Prešovský samosprávny kraj 
Košický samosprávny kraj 
(Krajskú postupovú súťaž v Banskobystrickom samosprávnom kraji nie je možné podporiť 
v rámci aktuálnej výzvy) 
 
 



13. a 
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka country, folk, bluegrass a trampskej hudby 
(trojro čná periodicita)  
STRUNOBRANIE 2014 
 
 
14. a 
Celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografie 
AMFO 2014 
14. b 
Krajské postupové súťaže a prehliadky 2014 
Bratislavský samosprávny kraj 
Trnavský samosprávny kraj 
Trenčiansky samosprávny kraj 
Nitriansky samosprávny kraj 
Banskobystrický samosprávny kraj 
Žilinský samosprávny kraj 
Prešovský samosprávny kraj 
Košický samosprávny kraj 
 
 
15. a 
Celoštátna postupová súťaž amatérskej filmovej tvorby 
CINEAMA 2014 
15. b 
Krajské postupové súťaže a prehliadky 2014 
Bratislavský samosprávny kraj 
Trnavský samosprávny kraj 
Trenčiansky samosprávny kraj 
Nitriansky samosprávny kraj 
Banskobystrický samosprávny kraj 
Žilinský samosprávny kraj 
Prešovský samosprávny kraj 
Košický samosprávny kraj 
 
 
16. a 
Celoštátna postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby 
VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2014 
16. b 
Krajské postupové súťaže a prehliadky 2014 
Bratislavský samosprávny kraj 
Trnavský samosprávny kraj 
Trenčiansky samosprávny kraj 
Nitriansky samosprávny kraj 
Banskobystrický samosprávny kraj 
Žilinský samosprávny kraj 
Prešovský samosprávny kraj 
Košický samosprávny kraj 
 



17.a 
 Celoštátna postupová súťaž a prehliadka komornej (klasickej) hudby, 
DIVERTIMENTO MUSICALE 2015 
(celoštátnu postupovú súťaž a prehliadku nie je možné podporiť v rámci aktuálnej 
výzvy) 
17. b 
Krajské postupové súťaže a prehliadky 2014 
Bratislavský samosprávny kraj 
Trnavský samosprávny kraj 
Trenčiansky samosprávny kraj 
Nitriansky samosprávny kraj 
Banskobystrický samosprávny kraj 
Žilinský samosprávny kraj 
Prešovský samosprávny kraj 
Košický samosprávny kraj 
 
 
18. a 
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka veľkých dychových orchestrov 2014 
(trojro čná periodicita)  
18. b 
Krajské postupové súťaže a prehliadky 2014 
Bratislavský samosprávny kraj 
Trnavský samosprávny kraj 
Trenčiansky samosprávny kraj 
Nitriansky samosprávny kraj 
Banskobystrický samosprávny kraj 
Žilinský samosprávny kraj 
Prešovský samosprávny kraj 
Košický samosprávny kraj 


