Zámok a okolie 1, 971 02 Bojnice
tel.: 046/5430 624, 633, e-mail: sekretariat@bojnicecastle.sk
www.snm.sk, www.bojnicecastle.sk

Vyhlasuje v zmysle ust. § 847 a následných ustanovení zák. č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov verejnú neanonymnú
súťaž na scenár, réžiu a komplexné zabezpečenie podujatia
Rozprávkový zámok 2019
Vyhlasovateľ súťaže:
Vyhlasovateľom súťaže je Slovenské národné múzeum – Múzeum Bojnice (ďalej len SNMMBo), so sídlom Zámok a okolie 1, 972 01 Bojnice ako organizačná jednotka Slovenského
národného múzea so sídlom Vajanského nábrežie 2, P. O. BOX 13, 810 06 Bratislava.
Predmet súťaže:
SNM-MBo vyhlasuje súťaž na námet, scénosled, literárny scenár, technický scenár, réžiu
a produkciu podujatia vrátane zabezpečenia účinkujúcich, výplaty honorárov účinkujúcich
predkladateľom, choreografie, kostýmov, kulís, rekvizít, hudby, osvetlenia, autorského
dozoru a mediálnej kampane (vrátane návrhu, tlače a výlepu plagátov) na podujatie
Rozprávkový zámok 2019.
Základné informácie o podujatí:
Rozprávkový zámok vznikol ako reakcia na predstavy návštevníkov, spojených s filmovými a
televíznymi rozprávkami realizovanými v interiéroch a exteriéroch Bojnického zámku. Toto
podujatie v sebe spája rozprávkové predispozície romantickej kultúrnej pamiatky s čarom
slovenských ľudových rozprávok. Je to náučná a ušľachtilá zábava pre deti a mládež určená
ako odmena za ich vynaložené úsilie počas školského roku.
Technické informácie o podujatí:
Toto podujatie navštívi každoročne 16 000 až 26 000 návštevníkov. Aj vzhľadom na vysoký
záujem o prehliadku zámku je potrebné, aby bol scenár prispôsobený skutočnosti, že
návštevníci budú vstupovať do zámku v 10 minútových intervaloch v počte 50 – 60 osôb na
výpravu.
Návštevníci vstupujú do zámku vstupnou bránou a prehliadku začínajú na prvom nádvorí. Zo
zámku vychádzajú po schodoch do hradnej priekopy.
Prehliadková trasa zahŕňa priestory Grófskeho bytu (bez využitia Orientálneho salónu), 3.
nádvoria, Stredného hradu, 4. nádvoria, Huňadyho traktu, 2. nádvoria, hrobky rodiny
Pálfiovcov a Francúzskeho parku. Z prehliadkovej trasy je vyňaté druhé poschodie Stredného
hradu. Pri prechode expozíciou je nutné zamedziť stretávaniu sa výprav na schodoch – t.j.

návštevníci môžu ísť po schodoch len v jednom smere. Podujatie Rozprávkový zámok sa
odohráva v priestoroch národnej kultúrnej pamiatky.
Termín podujatia:
Podujatie Rozprávkový zámok 2019 bude prebiehať v termíne od 12.6.2019 do 16.6.2019
a od 19.6.2019 do 23.6.2019 v čase od 8:00 do 18:00 (+/- 1 hodina). Generálna skúška sa
musí uskutočniť najneskôr v predvečer otvorenia podujatia (t.j. 11.6.2019).
Obsah súťažného návrhu:
A / Identifikácia uchádzača
Profesijný životopis zameraný na skúsenosti s prípravou podobných podujatí.
B / Námet
Stručné predstavenie námetu podujatia Rozprávkový zámok 2019.
C / Dejová osnova (Scénosled)
Scénosled v časovej následnosti podľa jednotlivých zastavení v konkrétnych miestnostiach a
na nádvoriach. Dejová osnova musí obsahovať plánovaný počet účinkujúcich postáv.
D / Mediálna podpora, plán PR podpory
Návrh invenčného prístupu k podpore podujatia ako i postavenia múzea v očiach verejnosti
prostredníctvom komunikácie s médiami za aktívnej účasti režiséra a účinkujúcich vrátane
podrobného rozpisu jednotlivých častí kampane.
E / Špeciálne požiadavky
Prípadné špeciálne požiadavky predkladateľa v súvislosti so zabezpečením podujatia
Rozprávkový zámok 2019.
Typ súťaže a termín jej vyhlásenia:
Neanonymná verejná súťaž pre fyzické osoby alebo právnické osoby registrované na
Slovensku so zameraním na réžiu, scenár a produkciu vyhlásená v súlade s ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon).
Podmienky zaradenia do súťaže:
Uchádzač nesmie prihlásiť scenár, ktorý už získal grant.
Uchádzač nesmie návrh predložiť do žiadnej inej súťaže.
Každý uchádzač môže prihlásiť len jeden návrh.
Do súťaže budú zaradené návrhy jednotlivcov i kolektívov v zalepenej obálke, doručené
osobne alebo poštou najneskôr do 4.2.2019 na adresu:
Slovenské národné múzeum – Múzeum Bojnice
Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
V prípade osobného podania je potrebné návrhy dodať do 4.2.2019 do 12:00 hod. na
sekretariáte riaditeľa SNM-MBo.
Odosielateľ na zalepenej obálke viditeľne uvedie text:
„Súťaž – Rozprávkový zámok 2019 NEOTVÁRAŤ“

Hodnotiaca porota:
O výsledku súťaže rozhodne porota tvorená zástupcami vyhlasovateľa súťaže. Členovia
poroty nesmú byť účastníkmi súťaže.
Kritéria hodnotenia:
- nevšednosť príbehu
- žánrová inovácia
- interaktivita s detským návštevníkom
- úroveň umeleckého spracovania
- využitie autentického prostredia NKP – Zámok Bojnice
- finančné krytie projektu
Odmena pre víťaza:
Autor víťazného návrhu získa právo na uzavretie Zmluvy o vytvorení diela v zmysle zákona
č. 185/2015 Z.z. alebo Zmluvy o spolupráci v zmysle zákona č. 513/1991 Z.z. Autorská
odmena za vytvorenie a použitie diela bude stanovená dohodou v zmysle zákona 18/1996 Z.
z. ako podiel na tržbách - t.j. 40 percent z tržieb zo vstupného počas trvania podujatia
Rozprávkový zámok 2019.
Zverejnenie:
O výsledku súťaže budú účastníci informovaní písomne najneskôr do 13.2.2019.
Záverečné ustanovenia:
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž bez nároku na odškodnenie súťažiacich.
Odovzdaním súťažného návrhu súťažiaci prejavuje súhlas so znením súťažných pokladov
a s podmienkami súťaže.
Vyhlasovateľ sa zaväzuje, že v súlade s autorskými právami nezneužije žiadny zo súťažných
návrhov pre iné účely.
Víťazný návrh sa stáva majetkom vyhlasovateľa súťaže.
Víťaz sa zaväzuje k uzavretiu licenčnej zmluvy s vyhlasovateľom súťaže.
Technickú obhliadku priestorov je možné zo strany uchádzača vykonať na základe písomnej
alebo e-mailovej žiadosti doručenej minimálne 24 hodín pred požadovaným termínom.
Obhliadku priestorov je možné zrealizovať počas pracovných dní denne od 8:00 do 15:00 h.
Kontaktné údaje:
Bc. Renata Vážanová
Slovenské národné múzeum – Múzeum Bojnice
Oddelenie múzejnej komunikácie, marketingu a služieb návštevníkom
Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice
e-mail: rezervacie@bojnicecastle.sk
tel.: 046 / 5430 633, 624
mobil: 0918 905 923
V Bojniciach dňa 2.1.2019

