Národné osvetové centrum
Nám. SNP 12
812 34 Bratislava
www.nocka.sk

Propozície

Výtvarné spektrum
54. ročník
celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky
neprofesionálnej výtvarnej tvorby

15.12.2016

A.
VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA
I. Charakteristika súťaže
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálnej výtvarnej tvorby sa vyhlasuje a
realizuje každoročne, nadväzuje na viacročnú úspešnú tradíciu súťažného podujatia Výtvarná
Dubnica, ktoré vzniklo v roku 1963 v Dubnici nad Váhom. Súťaž a výstava je určená pre
mládež (od 15 rokov) a dospelých, nie je žánrovo ani tematicky vymedzená. Každoročne
zahŕňa cca. 30 okresných/regionálnych a 8 krajských súťaží a výstav neprofesionálnej
výtvarnej tvorby v rámci SR. Pravidelne vyvrcholí záverečnou slávnostnou vernisážou
celoštátnej výstavy pod názvom Výtvarné spektrum, spojenou s odovzdávaním ocenení a
odborným seminárom.

II. Ciele súťaže
Súťaž podporuje rozvoj neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti –
v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe a v prácach intermediálneho charakteru
(fotografický záznam akčného umenia, land-artu a pod.). Je založená na dobrovoľnej činnosti
jednotlivcov alebo členov združení (klubov) a spolkov amatérskych výtvarníkov. Napomáha
rozvíjať ich záujmy a talent v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby, oceňovať ich
výtvarné aktivity, vyhľadávať, podporovať nové výrazné talenty z radov mládeže a dospelých
a zapájať ich do tohto súťažného hnutia v rámci celého Slovenska.

III. Riadenie súťaže
Vyhlasovateľ:

Národné osvetové centrum

Odborný garant: Národné osvetové centrum
Organizátori:

Regionálne osvetové a kultúrne zariadenia, Krajské osvetové
zariadenia
Organizačný garant celoštátneho kola: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne

B.
ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE
Súťaž je postupová a trojstupňová, pozostáva z vyhodnotenia jednotlivých kôl súťaže
(vyhodnotenie súťažných prác odbornou porotou), prezentácie výsledkov súťaže - vernisáže a
výstavy výtvarných diel, spojenou so slávnostným odovzdávaním cien, a zo vzdelávacej časti,
t.j. odborného (hodnotiaceho a rozborového) seminára.
Autori sa zaraďujú do troch súťažných kategórií podľa veku (A, B, C). Osobitnú štvrtú
kategóriu D tvoria autori nad 15 rokov.
Súťažné kategórie:
Kategória A: autori vo veku od 15 do 25 rokov;
Kategória B: autori vo veku od 25 do 60 rokov;
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Kategória C: autori vo veku nad 60 rokov;
Kategória D: autori vo veku od 15 rokov výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným
prejavom – insitná tvorba (art brute, naivné umenie, umenie outsiderov atď.).
Tematická kategória: Logo Výtvarné spektrum
Pre rok 2017 Národné osvetové centrum vyhlasuje tematickú kategóriu na návrh loga
celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum s cieľom propagovať
súťaž a ďalšie aktivity projektu modernou symbolikou – logom.
Do tematickej kategórie sa môžu svojimi návrhmi zapojiť občania Slovenskej republiky ako
aj občania žijúci v Slovenskej republike – neprofesionálni výtvarníci od 15 rokov –
jednotlivci alebo členovia združení/spolkov/klubov neprofesionálnych výtvarníkov v SR.
Práce prihlásené do tematickej kategórie nekopírujú trojstupňovú postupnosť kategórií A, B,
C, D.
Požiadavky na logo:
Logo bude slúžiť pre propagáciu súťaže a ďalších sprievodných podujatí Výtvarného spektra.
Logo má byť univerzálnym znakom používaným na dokumentoch, webovej stránke,
sociálnych sieťach, tlačovinách, na všetkých sprievodných podujatiach (seminári, tvorivých
dielach, výstavách). Navrhnuté logo musí byť jednoznačne identifikovateľný grafický výraz
použiteľný samostatne ako aj s textom Výtvarné spektrum. Nie je stanovená povinná
farebnosť nového loga, logo sa má niesť v duchu výtvarnej tematiky. Základným kritériom
hodnotenia kvality súťažných návrhov je originalita kreatívneho nápadu. Ďalšími kritériami
sú významová zrozumiteľnosť, jednoduchá farebná a čiernobiela reprodukovateľnosť a
zachovanie vysokej rozoznateľnosti pri zmene veľkosti loga.
Každý z prihlásených autorov môže do súťaže predložiť najviac dva kompletné návrhy.
Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci vyhlasovateľa súťaže, členovia poroty a ich rodinní
príslušníci. Do súťaže môžu byť prihlásené iba také návrhy, ktorých autorské práva vlastní
prihlasovateľ a zároveň neporušujú autorské práva iných autorov. Ak vyhlasovateľ súťaže
zistí, že boli porušené autorské práva iných osôb, vyhradzuje si právo vyradiť zo súťaže
takýto podaný návrh. Odovzdaním návrhu loga prechádza vlastnícke právo k návrhu na
Národné osvetové centrum v Bratislave. Autor návrhu udeľuje NOC výhradný a bezodplatný
súhlas na jeho využitie k využívaniu a prezentovaniu všetkými známymi spôsobmi použitia, v
neobmedzenom rozsahu a na neobmedzený čas.
Organizácia súťaže v tematickej kategórii:
• Dátum na odovzdanie návrhov loga (dizajn manuálu) je 10. 7. 2017.
• Spôsob odovzdania – v zalepenej obálke s označením „Súťaž – neotvárať – LOGO
VÝTVARNÉ SPEKTRUM“ poštou alebo osobne na adresu vyhlasovateľa súťaže v dvoch
vyhotoveniach: A/ formou tlače na výtlačok papiera A3 formátu s vyššou gramážou a to vo
farebnej aj čiernobielej verzii v dvoch rozmerových alternatívach: väčšia alternatíva v
rozmeroch 15 x 15 cm, menšia alternatíva v rozmeroch 2 x 2 cm; B/ v digitálnej forme na CD
nosiči v grafickom rastrovom formáte (JPG, TIFF), alebo formát PDF v minimálnom rozlíšení
300 dpi. Pre identifikáciu je potrebné odovzdať druhú zalepenú obálku vo formáte A5 s
identifikačnými údajmi spracovateľa návrhu (meno, priezvisko, adresa, mailová adresa a
telefónne číslo). Druhá obálka bude vložená do prvej obálky.
• Dizajn manuál s musí obsahovať tieto náležitosti:
1. objasnenie symboliky loga (krátky vysvetľujúci popis a zdôvodnenie daného návrhu)
2. špecifikáciu loga – použité odtiene farieb (základné a doplnkové farby podľa
vzorkovníka PANTONE, v stupnici CMYK, RGB, HTML, RAL)
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3. ochrannú zónu - priestor, do ktorého by nemal zasahovať iný grafický prvok,
4. minimálnu veľkosť loga,
5. správne a nesprávne používanie loga (uviesť aj príklady nesprávneho používania loga),
6. kompozíciu loga – komunikačné tlačoviny (pozvánka, plagát, katalóg a. i.), použitie
logana reklamných predmetoch (napr. pero, CD nosič vrátane obalu, tričko, pohár, taška).
Reklamné predmety, resp. tlačoviny nie je potrebné doložiť. Postačí foto-dokumentácia, resp.
vizualizácia ako súčasť návrhu v tlačenej forme.
•

Cena za víťazný návrh: 150 eur

Podmienky účasti v súťaži:
1. Súťaž sa vypisuje vo všetkých voľných výtvarných disciplínach: v kresbe, grafike, maľbe,
plastike, úžitkovej tvorbe a v prácach intermediálneho charakteru (fotografický záznam
akčného umenia, land-artu a pod.).
2. Do súťaže sa nezaradia práce z oblasti ľudového remesla, priemyselného dizajnu,
diplomové a ročníkové práce študentov škôl s výtvarným zameraním a práce na úrovni škíc a
štúdií.
3. Prihlásiť sa môžu neprofesionálni výtvarníci, občania SR a občania žijúci v SR od 15 rokov
(v roku 2017 dosiahnu vek 15 rokov). Súťaž nie je určená profesionálnym umelcom –
absolventom vysokej školy výtvarného zamerania – VŠVU, Akadémie umení a ekvivalentov
týchto škôl v zahraničí.
4. Do súťaže budú prijaté výtvarné práce, realizované v rokoch 2013 až 2017, pričom autori
nemôžu predložiť práce, s ktorými už súťažili v rámci súťaže Výtvarné spektrum v
predchádzajúcich ročníkoch.
5. Autori z regiónov, kde sa neuskutoční nižšie kolo súťaže, môžu svoje výtvarné práce zaslať
prostredníctvom príslušného regionálneho kultúrno-osvetového zariadenia (podľa miesta
svojho bydliska) do regionálneho (základného) stupňa súťaže v inom regióne svojho kraja.
6. O zaradení tvorcov a ich prác do súťažnej časti celoštátneho kola podujatia rozhodujú
jednotlivé krajské poroty formou protokolov zo zasadnutia krajskej poroty.
7. Do celoštátneho kola súťaže postupujú výtvarné práce z ôsmich krajských súťaží, ktoré
organizátori nominujú formou protokolu na návrh krajských odborných porôt. Vyhlasovateľ
súťaže môže určiť maximálny počet výtvarných diel z jednotlivých krajských súťaží, ktoré
môžu postúpiť do celoštátneho kola súťaže.
Práva a povinnosti súťažiacich:
1. Každý autor je povinný svoje súťažné práce na rube výtvarného diela čitateľne označiť
všetkými potrebnými údajmi: meno, priezvisko, adresa, rok narodenia, názov výtvarného
diela, rok jeho vzniku, zaradenie do súťažnej kategórie, sídlo regionálneho kultúrnoosvetového zariadenia, organizátorom okresného/regionálneho kola, do ktorého bola práca
prihlásená. Práce, ktoré nebudú spĺňať potrebné požiadavky, budú zo súťaže vyradené.
2. K zaslaným prácam autor priloží čitateľne vyplnenú prihlášku a uvedené údaje potvrdí
svojím podpisom.
3. Všetky výtvarné práce, ktoré postúpia do celoštátneho kola, musia byť adjustované
(pasparta, rám a pod.), na zadnej strane (plastika na spodnej strane) označené identifikačnými
štítkami s predtlačou na tieto údaje: meno a vek autora, kategória, názov diela a výtvarná
technika, presná adresa trvalého bydliska autora, okres a sídlo organizátora regionálneho kola
súťaže.
4. Pre účasť v krajskom a celoštátnom kole je optimálny počet 3 – 5 prác od jedného autora.
5. Ocenené a vystavené práce môže organizátor so súhlasom autora použiť na propagáciu
podujatia a to bez nároku na honorár.
6. Každý autor má právo byť včas informovaný o výsledkoch súťaže.
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7. Výsledky celoštátneho kola budú zverejnené do 14 dní od rozhodnutia celoštátnej poroty na
internetovej stránke www.nocka.sk.
C.
ORGANIZAČNÉ A ODBORNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE
I. Organizačné zabezpečenie
1. Organizátorov jednotlivých kôl súťaže poverujú ich usporiadaním na krajskej a
regionálnej úrovni úrady samosprávnych krajov, na celoštátnej úrovni prostredníctvom
zmluvy o spolupráci Národné osvetové centrum.
2. Autor prihlasuje svoje práce do základného okresného/resp. regionálneho stupňa súťaže a
to podľa svojho bydliska (trvalého alebo prechodného). Ak sa v niektorom regióne
neuskutoční základné kolo súťaže, môže autor zaslať svoje práce do inej regionálnej súťaže,
príslušného kraja, do ktorého patrí podľa miesta svojho bydliska.
3. Regionálne a krajské kolá súťaže a výstavy Výtvarné spektrum 2017 organizujú osvetové
strediská a kultúrne zariadenia. Regionálne postupové súťaže sa musia uskutočniť do 28.
apríla 2017, krajské postupové súťaže do 30. júna 2017. Odborným garantom je Národné
osvetové centrum. Termíny zaslania výsledkov resp. protokolov jednotlivých kôl súťaží do
30. júna 2017. Spolu s protokolom o priebehu a výsledkoch súťaže zasielajú organizátori
jednotlivých kôl organizátorovi vyššieho kola informačný list postupujúceho súťažiaceho
jednotlivca. V roku 2017 sú hlavnými usporiadateľmi krajských kôl súťaže Malokarpatské
osvetové stredisko v Modre, Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede,
Regionálne osvetové stredisko Nové Zámky, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne,
Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci,
Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, Vihorlatské múzeum v Humennom.
4. Celoštátne kolo súťaže organizuje vybraná regionálna inštitúcia alebo subjekt s finančnou
podporou z Fondu na podporu umenia v spolupráci s ďalšími krajskými a miestnymi
inštitúciami a s odbornou garanciou Národného osvetového centra. V roku 2017 bude
celoštátne kolo súťaže a výstavy Výtvarné spektrum 2017 organizovať Trenčianske osvetové
stredisko 8.9.2017
5. V Bratislavskom samosprávnom kraji sa zatiaľ okresné/resp. regionálne kolá súťaže
neorganizujú, preto autori môžu zaslať svoje súťažné práce priamo do krajského kola súťaže
usporiadateľovi súťaže – Strediska kultúry Bratislava – Nové Mesto, Vajnorská 21. V
prípade, že sa niektoré z kultúrno-osvetových zariadení v Bratislavskom samosprávnom kraji
rozhodne uskutočniť l. stupeň súťaže – okresnú/regionálnu súťaž, hlavný organizátor
okresnej súťaže a výstavy vymenuje 3 člennú odbornú porotu, ktorá navrhne organizátorovi
súťaže udeliť ceny a čestné uznania a postupujúce výtvarné diela na krajskú súťaž. Hlavní
usporiadatelia 1. stupňa súťaže zašlú zápis poroty Malokarpatskému osvetovému stredisku v
Modre do 10 dní od realizácie súťaže.
6. V ďalších krajoch SR majú zo základných kôl súťaže právo na postup do krajského kola
súťaže výtvarné práce iba na základe návrhu okresných/resp. regionálnych odborných porôt.
Výber prác na celoštátnu súťaž Výtvarné spektrum 2017 z krajských súťaží je úlohou
krajských odborných porôt.
II. Odborné zabezpečenie
1. Výtvarné práce, prihlásené do nižších kôl súťaže, hodnotia odborné poroty – minimálne 3
členné, vymenované príslušnými regionálnymi osvetovými strediskami. Krajské poroty
menujú riaditelia ROS, ktoré organizujú krajské kolá. Členmi poroty sú odborníci z radov
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výtvarných umelcov a pedagógov odborných škôl, členovia Poradného zboru NOC pre
výtvarnú tvorbu.
2. Členovia poroty súťaže vyhotovia zápis (protokol) z rokovania, podpísaný predsedom
poroty. V ňom navrhnú hlavnému usporiadateľovi súťaže udelenie hlavnej ceny, ďalších cien
a čestných uznaní. Regionálne a krajské poroty zároveň určia, ktoré výtvarné práce budú
tvoriť obsah výstavy z regionálnej, resp. krajskej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby a
vyberú kolekciu výtvarných diel súťažiacich autorov na postup do vyššieho kola súťaže.
3. Odbornú porotu celoštátneho kola súťaže vymenuje generálna riaditeľka Národného
osvetového centra z členov Poradného zboru NOC pre výtvarnú tvorbu a ďalších odborníkov
– teoretikov a profesionálnych výtvarných umelcov.
4. Celoštátna porota posúdi umeleckú úroveň výtvarných prác, ktoré postúpili do
celoštátneho kola súťaže z krajských súťaží, a navrhne odbornému garantovi súťaže –
Národnému osvetovému centru udelenie cien a čestných uznaní vo všetkých súťažných
kategóriách. Zároveň vyberie kolekciu diel pre celoštátnu výstavu Výtvarné spektrum 2016.

D.
FINANČNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE
Okresné/regionálne a krajské kolá súťaže (zber výtvarných prác, zasadnutie poroty, výber
prác postupujúcich na vyšší stupeň súťaže a výstavy vybraných diel, ďalej návrh a tlač
pozvánok a katalógov z výstav, rozborové semináre finančne zabezpečujú príslušné
okresné/regionálne osvetové strediská a vyššie územné celky zo svojho rozpočtu a z
príspevkov získaných z Fondu na podporu umenia na základe výsledkov výberu komisie.
Celoštátne kolo tejto postupovej súťaže Výtvarné spektrum 2017 bude financované z Fondu
na podporu umenia, z rozpočtu Národného osvetového centra, hlavného organizátora,
spoluorganizátorov, z príspevkov partnerov podujatia a sponzorov.
E.
TERMÍNY A KONTAKTY
I. Celoštátne kolo
Miesto konania: Trenčiansky hrad v Trenčíne
Dátum konania: 8. 9. 2017
Vyhlasovateľ a odborný garant: Národné osvetové centrum
Kontakt: Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava, www.nocka.sk
Zodpovedná osoba: Mgr. Lucia Mináčová, lucia.minacova@nocka.sk, 0907 112 178
Organizačný garant celoštátneho kola: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
Zodpovedná osoba: Mgr. Janka Masárová, janka.masarova@tnos.tsk.sk, 032/6555 323

II. Krajské stupne súťaže a prehliadky
Miesto konania: Múzeum SNP, Kapitulská 282/23, 974 01 Banská Bystrica
Dátum konania: 4. 4. 2017
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Organizátor: Stredoslovenské osvetové stredisko, Dolná ulica 35, 975 25 Banská Bystrica
Kontakt: zatko@sosbb.sk, tel.: 048/412 52 06
Zodpovedná osoba: Mgr. Miroslav Zaťko

Miesto konania: Výstavná sieň Strediska kultúry Bratislava - Nové Mesto, Vajnorská 21, 831
03 Bratislava
Dátum konania: máj 2017
Organizátor: Malokarpatské osvetové stredisko, Horná 20, 900 01 Modra
Kontakt: zatlukal@moska.sk, tel.: 033 643 34 89, 0917200075
Zodpovedná osoba: Roman Zatlukal
Miesto konania: Kulturpark, Kukučínova 2, 040 01 Košice
Dátum konania: 17.5. o 16.30h
Organizátor: Kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja, Hlavná 48, 040 01 Košice
Kontakt: helga.tomondyova@kcubar.sk, tel: 055/72 99 606, 0910 924 823
Zodpovedná osoba: Mgr. Helga Tomondyová
Miesto konania: ešte nie je známy, bude doplnený čoskoro
Dátum konania: apríl 2017
Organizátor: Regionálne osvetové stredisko Nové Zámky
Kontakt: rosnz@rosnz.sk, 0911901348
Zodpovedná osoba: Bc. Zoltán Mátyus
Miesto konania: Výstavná sieň Vihorlatského osvetového strediska, Sokolovská ul. 11, 066
01 Humenné
Dátum konania: 1. 6. 2017
Organizátor: Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom, Sokolovská ul. 11, 066 01
Humenné
Kontakt: sekretariat@muzeumhumenne.sk, tel. 057/775 22 40
Zodpovedná osoba: Mgr. Mária Mišková
Miesto konania: Výstavné priestory kasárne na Trenčianskom hrade, Matušova 19, 912 50
Trenčín
Dátum konania: jún 2017
Organizátor: Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20 A, 911 01
Trenčín
Kontakt: janka.masarova@tnos.sk, tel.: 032/6555 323
Zodpovedná osoba: Mgr. Janka Masárová
Miesto konania: Žitnoostrovské múzeum, Múzejná 2, 929 01 Dunajská Streda
Dátum konania: 4. 5. 2017
Organizátor: Žitnoostrovské osvetové stredisko, Biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská
Streda,
Kontakt: borosova.gabriela@zupa-tt.sk, tel: 031/ 552 27 62, fax: 031/ 552 47 92
Zodpovedná osoba: Bc.Gabriela Borosová
Miesto konania: Kultúrne a spoločenské stredisko, R. Jašíka, 023 54 Turzovka
Dátum konania: 2. 6. 2017
Organizátor: Kysucké osvetové stredisko, Moyzesova 50, 022 01 Čadca 1
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Kontakt: ivana.chmurova@vuczilina.sk, tel. 041/433 12 50
Zodpovedná osoba: Mgr. Ivana Chmúrová
F.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo publikovania reprodukcií výtvarných diel pri
propagácii a dokumentácii podujatia a neprofesionálnej výtvarnej tvorby bez nároku autorov
na honorár (aj v elektronickej podobe na internetovej stránke Národného osvetového centra a
internetovej stráne organizátora celoštátneho kola). Toto ustanovenie sa týka aj použitia
reprodukcií na tlačoviny k celoštátnej výstave (pozvánku, katalóg, diplomy, čestné uznania).
Každé iné použitie reprodukcie výtvarného diela bude konzultované s autorom.
Poznámka: V prípade nejasností kontaktujte odbornú pracovníčku/odborného pracovníka:
Mgr. Lucia Mináčová
Národné osvetové centrum
Nám. SNP 12,
812 34 Bratislava 1
tel.: 02/204 71 246, 0907 112 178
e-mail: lucia.minacova@nocka.sk
web-stránka: www.nocka.sk
Mgr. Janka Masárová
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
K dolnej stanici 7282/20 A, 911 01 Trenčín
tel.: 032/6555 323
e-mail: janka.masarova@tnos.tsk.sk
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