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Bábkové divadlo Žilina 
a Národné osvetové centrum 
vyhlasujú 11. ročník súťaže 
pôvodných dramatických textov 
pre deti a mládež ARTÚR 2017.

Cieľom súťaže je poskytnúť priestor pre vznik pôvod-
ných dramatických textov a divadelných hier pre deti 
a mládež v slovenskom jazyku. 

Súťažné texty vyhodnotí odborná porota. 
Uzávierka súťaže je 28. apríla 2017. Vyhlásenie 
výsledkov sa uskutoční v rámci festivalu Bábková 
Žilina 2017 (17. - 19. mája 2017). Víťazný text bude 
ocenený finančnou odmenou a v nasledujúcej sezóne 
môže byť inscenovaný v Bábkovom divadle Žilina.

Podmienky súťaže: 
Neoznačené, doposiaľ nikde nepublikované a neinscenované texty, 
v strojopisnej úprave A4 a na CD nosiči posielajte v troch exemplároch na 
adresu: Bábkové divadlo Žilina, Kuzmányho 6, 011 37 Žilina.
Obálku označte heslom ARTÚR 2017. Do obálky s textami vložte 
zalepenú neoznačenú obálku s vašimi údajmi: meno a priezvisko, dátum 
narodenia, adresu trvalého bydliska, telefónne číslo a e-mailový kontakt. 
Texty prijaté do súťaže sa autorom nevracajú.

www.bdz.sk, www.nocka.sk

volanie po autorovi pre deti a mládež

v

p

r

l á d e ž

r e d e t i a

m

o v i p

o o

o l ia

a

n e

tu

Artur_2017OK.indd   1 16.12.16   18:34

JAVISKO / časopis  
pre amatérske divadlo 
a umelecký prednes /  
Ročník 48 /Číslo 3 / 2016

zostavila a zredigovala Jaroslava 
Čajková / zodpovedná za vydanie 
Zuzana Račková / jazyková 
úprava Katarína Vrablicová / 
grafická úprava Zuzana 
Ondrovičová / predná strana 
obálky / Inscenácia Pojednávanie 
vo veci Genesis v podaní súboru 
Uložiť ako z Bratislavy v réžii 
Pavla Viechu dostala na Scénickej 
žatve 2016 Cenu za tvorivý čin 
roka / foto Ctibor Bachratý / 
zadná strana obálky / Inscenácia 
M. v. Mayenburga Mučeník v podaní 
súboru Gasparego z Liptovského 
Mikuláša v réžii Jána Mikuša 
dostala na Scénickej žatve 2016 
mimoriadne a špeciálne uznanie 
poroty / foto Ctibor Bachratý

adresa redakcie Javisko, 
Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava 1 /  
IČO 164 615 / tel +421 (0)2/20471 249
e-mail jaroslava.cajkova@nocka.sk 
internet www.nocka.sk/javisko / 
evidenčné číslo Ministerstvo 
kultúry SR 3055/09 / vydavateľ 
Národné osvetové centrum, 
Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava 
1, www.nocka.sk / tlač Reklamný 
servis, s. r. o. / vyšlo 20. 8. 2016 / 
zaregistrované v Medzinárodnom 
stredisku  
ISDS – ISSN 0323 – 2883.

Cena jedného čísla v roku 2016  
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Predplatné na 3 čísla na rok 2016  
je 8 €, vrátane balného 
a poštovného. 

Scénická žatva 2016
okom Ctibora Bachratého

Objednávka časopisu JAVISKO

Časopis si môžete objednať niekoľkými spôsobmi:

• najrýchlejšie na internete prostredníctvom objednávacích formulárov 
na http://www.nocka.sk/javisko/objednavky. Vyplnené formuláre posielajte na 
e-mailovú adresu jaroslava.cajkova@nocka.sk, prípadne nocka@nocka.sk alebo 
riadnou poštou na adresu Jaroslava Čajková, Národné osvetové centrum, 
Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava 1; 

• vlastnou písomnou objednávkou, ktorú posielajte rovnako ako v predchádzajúcom 
prípade;

• priamo v redakcii časopisu JAVISKO v Bratislave na Nám. SNP 12 alebo pri 
príležitostnom predaji JAVISKA.

Úhradu môžete zrealizovať:

• priamym prevodom z vášho bankového účtu na účet Národného osvetového 
centra na základe objednávky alebo faktúry;

• úhradou prostredníctvom zelenej poštovej poukážky (do správy pre adresáta uviesť 
Javisko 2017, prípadne ročník, ktorý si chcete objednať);

• úhradou v hotovosti v pokladnici NOC alebo pri príležitostnom predaji.

Údaje potrebné k platbe prevodom alebo poštovou poukážkou:

• Adresa: Národné osvetové centrum, 
Nám. SNP 12,  
812 34 Bratislava 1;

• účet číslo 7000069325/8180; IBAN SK63 8180 0000 0070 0006 9325;
• variabilný symbol: 07082017;

• do poznámky uveďte meno a adresu objednávateľa.

Počet čísel za rok 2017: 3. Cena jedného čísla: 2,50 eur. Ročné predplatné: 8,- eur. 
V cene predplatného na rok sú zahrnuté aj poštovné náklady a balenie.
O úhrade predplatného stručne informujte redakciu mailom či telefonicky (02/2047 1249). 


