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VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2019 
regionálna postupová súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby 

PROPOZÍCIE 

 

Vyhlasovateľ:                                   

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci z poverenia Žilinského samosprávneho kraja 

 

Organizátor:                                    

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci 

Žilinský samosprávny kraj  

 

Spoluorganizátor:   

Dom kultúry v Čadci 

 

Uzávierka súťaže: 25. 3. 2019  

Termín konania vernisáže: 5. 4. 2019 o 15.00 hod.  

Termín výstavy: 5. 4. – 28. 4. 2019 

Miesto konania: Dom kultúry v Čadci 

 

POSLANIE SÚŤAŽE 

Poslaním  Výtvarného spektra  je aktivizovať a  podporovať  amatérsku  výtvarnú tvorbu  v celej  

jej žánrovej  rozmanitosti,  objavovať  a podporovať mladé talenty, poskytovať  priestor  

prezentácii a konfrontácii   výsledkov  tejto tvorby  na  regionálnej,  krajskej a celoštátnej úrovni 

a tým pomáhať kultúrnemu rozvoju všetkých vrstiev obyvateľstva i kultivovaniu ich životného 

štýlu s umožnením vzájomnej konfrontácie výtvarných prác ocenených v regionálnych, 

krajských a celoštátnych súťažiach.  

ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE 

Súťaž má postupový charakter a je trostupňová: regionálna, krajská, celoštátna. Základným 

stupňom súťaže je regionálne kolo, z ktorého postupujú víťazi do krajskej súťaže a z krajských 

kôl postupujú do celoštátneho kola. Súťaž pozostáva z interného hodnotenia poroty, výtvarnej 

výstavy, odborného seminára a môže byť obohatená o tvorivé dielne alebo iné aktivity. 

 

 

 

 

 



 

Adresa:  Moyzesova 50, 022 01 Čadca                                 e-mail: lubica.ligocka@vuczilina.sk 

IČO: 36145203                                                                      Telefón:  + 421 41/ 433 12 50                                                 

DIČ: 2021437143                                                                  www.kulturnekysuce.sk 

Súťažné kategórie: 

Súťažiaci autori môžu byť v rámci regionálneho kola zaradení do štyroch súťažných 

kategórií1 nasledovne:  

Kategória A: autori vo veku od 15 do 25 rokov;  

Kategória B: autori vo veku od 25 do 60 rokov; 

Kategória C: autori vo veku nad 60 rokov;  

Kategória D: insitná tvorba (výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným prejavom – art 

brute, naivné umenie, umenie outsiderov atď.) 

 

PODMIENKY PRE SÚŤAŽIACICH 

Prihlasovanie 

 1.Prihlásiť sa môžu neprofesionálni výtvarníci (jednotlivci alebo členovia 

združení/spolkov/klubov neprofesionálnych výtvarníkov), občania Slovenskej republiky 

a občania s trvalým pobytom na Slovensku.  

 2. Do základného - regionálneho kola súťaže sa súťažiaci prihlasuje podľa miesta 

svojho bydliska a pôsobenia. Do regionálneho kola sa môže prihlásiť aj súťažiaci z iného 

regiónu Žilinského kraja, pokiaľ sa v mieste jeho pôsobenia regionálne kolo neuskutoční 

a pokiaľ s tým budú súhlasiť organizátori.  

 3. Do regionálneho kola súťaže sa prihlasuje vyplnením elektronického formulára na 

stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vytvarne-

spektrum/ v časti „Chcem sa prihlásiť“.  

 

Súťažné podmienky 

 1. súťaž sa vypisuje vo všetkých voľných výtvarných disciplínach: v kresbe, grafike, 

maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe a v prácach intermediálneho charakteru (fotografický 

alebo video 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. Do súťaže budú prijaté výtvarné práce, realizované v rokoch 2015 až 2019 pričom 

autori nemôžu predložiť práce, s ktorými už súťažili v rámci súťaže Výtvarné spektrum 

v predchádzajúcich ročníkoch. 

 4. Maximálny počet výtvarných prác prihlásených od jedného autora je 5 a rozmer 

súťažného diela nesmie presahovať 200 x 150 cm (tzv. čistý formát, bez rámu).  

 5. Každý autor je povinný svoje súťažné práce na rube čitateľne označiť 

identifikačným štítkom (príloha propozícií) s údajmi: meno, priezvisko, adresa, vek, názov 

výtvarného diela, rok jeho vzniku, technika, rozmer diela, zaradenie do súťažnej kategórie, 

sídlo regionálneho kultúrno-osvetového zariadenia a organizátora regionálneho kola, do 

ktorého bola práca prihlásená.  

                                                           
1 vek sa viaže na rok konania súťaže 

http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vytvarne-spektrum/
http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vytvarne-spektrum/
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 6. Všetky prihlásené výtvarné práce musia byť už pri odovzdávaní adjustované. Nie je 

nutné diela rámovať, pokiaľ je možné ich zavesenie aj bez rámu. Na zadnej strane každého 

diela sa musí nachádzať funkčný háčik alebo iný systém, ktorý umožňuje dielo bezproblémovo 

nainštalovať.  

HODNOTENIE SÚŤAŽE 

Porota 

 1. na objektívne hodnotenie súťažných prác sa zostavujú odborné poroty z aktívnych 

odborníkov z radov výtvarných umelcov a pedagógov odborných škôl s adekvátnou viacročnou 

praxou. 

 2. porota môže mať 3 až 5 členov. 

 3. porotu vymenuje riaditeľka KKS v Čadci. 

 4. člen odbornej poroty nesmie byť v konflikte záujmov, t. j. v porote nemá pôsobiť 

porotca, ktorý sa podieľal na príprave súťažných diel, alebo je so súťažiacimi v blízkom 

príbuzenskom vzťahu. 

  

Hodnotenie súťaže 

 1. hodnotenie súťaže prebieha udelením ocenení a čestných uznaní. 

 2. porota súťaže určí, ktoré výtvarné práce budú tvoriť obsah výstavy neprofesionálnej 

výtvarnej tvorby. Počet vybraných prác do vystavenej kolekcie sa riadi priestorovými 

možnosťami organizátora. 

 3. „Protokol o udelení cien a výsledkov“ a „Hodnotiacu správu predsedu poroty“ zašle 

KKS v Čadci zodpovednému pracovníkovi NOC do 7 dní po ukončení súťaže.  

 

Kritériá hodnotenia: 

 sila výpovede diela, 

 celkový výraz práce, 

 osobitosť výtvarného stvárnenia a myšlienka diela, 

 autenticita, originalita rukopisu a podanie myšlienky, 

 proporčná stavba zobrazovaného predmetu, 

 technické zvládnutie diela, 

 kompozičné riešenie diela, 

 farebné cítenie, 

 odolnosť voči komerčnému tlaku a vizuálnej povrchnosti. 

Ocenenie regionálneho kola 

- vecné ceny a diplomy. 

 

Výsledky súťaže: 

Výsledky súťaže budú vyhlásené počas slávnostnej vernisáže:  

5. apríla  2019 o 15.00 hod. vo výstavných priestoroch (foyer) Domu kultúry v Čadci.  
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ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

V dôsledku nesplnenia akýchkoľvek podmienok uvedených v týchto propozíciách nemusí byť 

súťažiaci prijatý do súťaže, alebo môže byť zo súťaže vyradený. 

Súťažiaci prihlásením do súťaže vyhlasuje, že jeho súťažné dielo má vysporiadané všetky práva 

viažuce sa k tomuto dielu, najmä autorské práva a nevzťahujú sa na ne práva tretích osôb. 

Súťažiaci prihlásením sa do súťaže udeľuje Národnému osvetovému centru a KKS v Čadci 

bezodplatný súhlas na použitie súťažných diel v zmysle § 19 a nasl. Zákona č. 185/2015 Z. z. 

Autorského zákona v rámci realizácie Výtvarného spektra a za účelom šírenia osvetovej 

činnosti v pôsobnosti KKS v Čadci a Národného osvetového centra.  

Súťažiaci prehlasujú, že sa oboznámili s podmienkami spracúvania osobných údajov NOC, 

ktoré je dostupné na www. nocka.sk alebo v Národnom osvetovom centre. 

 

 

 

Kontakt- bližšie informácie: 

Ľubica Ligocká 

manažér pre výtvarníctvo, fotografiu a film 

KYSUCKÉ KULTÚRNE STREDISKO V ČADCI 

041/433 12 50, 0902 261 067  

e-mail: lubica.ligocka@vuczilina.sk 

www.kulturnekysuce.sk 
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