
 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SR, MINISTERSTVO KULTÚRY SR, REKTORÁT PU 

V PREŠOVE, MESTO PREŠOV, OZ AP 

 

vyhlasujú Súťaž amatérskej umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska 

51. ročník Akademického Prešova (24. 4. - 28. 4. 2017)                                       

 

v kategóriách 

 

1. Pôvodná literárna tvorba (poézia, próza a esej) 

Prijímajú sa ucelené texty, prípadne úryvky z dosiaľ nepublikovaných rozsiahlejších prác, výlučne 

v slovenskom jazyku bez tematického a žánrového obmedzenia. Rukopisy príspevkov v troch 

exemplároch je potrebné odovzdať na organizačnom štábe Akademického Prešova alebo poslať 

mailom na martasouckova@gmail.com najneskôr do 17. apríla 2017. Súčasťou podujatia sú odborné 

semináre, individuálne rozbory a hodnotenia. 

 

2. Študentské divadlá 

   Súťažná kategória poskytuje priestor pre realizáciu divadelnej kreativity vysokoškolákov 

v širokom žánrovom spektre. Súbory by mali tvoriť minimálne z dvoch tretín vysokoškoláci 

študujúci na slovenských vysokých školách. Ak dĺžka predstavenia presahuje 60 minút je potrebná 

konzultácia s organizačným štábom. Súťažiaci zašlú svoje prihlášky na organizačný štáb alebo 

mailom na miron.pukan@gmail.com alebo daniela.cehelska@unipo.sk do 4. apríla 2017. 

Subkategóriou sú inojazyčné divadelné inscenácie slovenských vysokoškolákov. Súčasťou festivalu 

sú individuálne rozbory a hodnotenia renomovaných teatrológov a divadelných kritikov,  ako aj 

tvorivé dielne. 

     3. Umelecký preklad 

Účastník súťaže v translácii (z jazyka anglického, nemeckého, francúzskeho, poľského a ruského do 

slovenčiny) zašle preklad uceleného umeleckého textu (nie úryvku z románu, novely a pod.) v troch 

exemplároch – próza max. 10 strán, poézia 100 veršov – najneskôr do 18. apríla 2017 na 

miroslav.balaz@unipo.sk. Súčasťou podujatia sú aj individuálne hodnotenia preložených textov 

členmi poroty. 

4. Film 

Súťažná kategória má prezentovať krátkometrážny umelecký film s aktuálnou témou zo života 

súčasnej mladej generácie. Jej autormi by mali byť predovšetkým študenti odboru masmediálnej 

komunikácie (malo by ísť o film amatérsky s rozsahom 10 min.) 

Súťažiaci zašlú svoje filmové diela v digitálnej podobe na adresu: CCKV PU v Prešove, Ul. 17. 

novembra 15, 080 01 Prešov, do 18. apríla 2017. 

 

5. Hra – tvorivosť – improvizácia  

Súťažná kategória je určená študentom pedagogických fakúlt (študijný odbor Predškolská 

a elementárna pedagogika). Súťaž sa uskutoční v dvoch častiach, trojčlenné družstvá by mali 

demonštrovať kreativitu budúcich pedagógov. Trojčlenný tím:  

a) rieši situáciu na zvolenú tému (študenti sa štylizujú do pozície učitelia a dieťa, pomer 2:1). 

V polovici si úlohy vymenia. Navrhované témy: „Vonku prší, musíme sa hrať doma.“ „Mamka, 

nechcem čítať Dubkáčika, daj mi iPad.“ „V škole je dobre, ale... je lepšie.“ 

b) animuje neživý predmet (hračku) a tému rešpektujúcu osobitosti detí predškolského a mladšieho 

školského veku. Navrhované témy: „Čo s tebou, drahá?“ „No, toto?!“ „Mohlo by to byť aj horšie.“  

  

Všeobecné pokyny 

   Na Akademickom Prešove sa môžu zúčastniť študenti slovenských vysokých škôl bez ohľadu na 

typ školy a odbor štúdia. Účastníci majú zabezpečené ubytovanie. Súťaže  sa  konajú  v  priestoroch  

vysokoškolského  areálu Prešovskej  univerzity v Prešove, v Divadle Alexandra Duchnoviča, v 

Divadle Jonáša Záborského v Prešove a v iných organizátorom určených priesto-roch. Hosťami 

Akademického Prešova budú tiež domáce, zahraničné profesionálne i amatérske súbory, 

spisovatelia, herci, prekladatelia a predstavitelia viacerých umenovedných disciplín.  
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Adresa organizačného štábu Akademického Prešova 2016: 

Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania PU v Prešove,  

Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov 

 

akademickypresov51@gmail.com 

akademickypresov51@unipo.sk 
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