
Bratislavský samosprávny kraj 
vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum v Bratislave   
organizátor: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 
spoluusporiadateľ: Zichyho palác, Ventúrska 9, Bratislava 

 
Propozície pre Bratislavský kraj  

 
 
 
 

Krajské kolo 
celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby 

 
Do krajského kola sa môžu prihlásiť neprofesionálni výtvarníci od 15 rokov (v roku 2018 
dosiahnu vek 15 rokov), s trvalým bydliskom alebo pôsobiskom v Bratislavskom kraji, občania SR.  

 
Uzávierka súťaže:  13.4. 2018     Hodnotenie poroty:  17.4.2018 

Vernisáž a vyhlásenie výsledkov: 4.5. 2018       Výstava krajského kola:  4.5. - 2.6.2018 

Miesto konania vernisáže a výstavy: Zichyho palác, Ventúrska 9, Bratislava !POZOR ZMENA! 

 
 

Práce treba dopraviť po telefonickom alebo e-mailovom dohovore 
do Malokarpatského osvetového strediska, Horná 20, 900 01 Modra  

v termíne od: 12.3.2018 do: 13.4.2018 
 

V Bratislave - !POZOR ZMENA! - Diela nenosiť na Vajnorskú 21! 
 

Ak Vám je jednoduchšie priniesť diela do Bratislavy, potom do: 
Národného osvetového centra, Nám. SNP 12, Bratislava 

v termíne od: 13.3. do 12.4.2018  
utorok až štvrtok - od 9:30 do 14:30 

po telefonickom alebo e-mailovom dohovore 
 

 
 

Súťažné kategórie podľa veku*: 
 

A. kategória: autori vo veku od 15 do 25 rokov  

B. kategória: autori vo veku od 25 do 60 rokov  

C. kategória: autori vo veku nad 60 rokov  

D. kategória: insitná tvorba - autori, od 15 rokov, výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným 
prejavom (art brute, naivné umenie, umenie outsiderov atď.), 

E. kategória: logo Výtvarného spektra - špeciálna tematická kategória len na rok 2018 
(podrobnejšie info – samostatná časť týchto propozícií.) 

 

                                                           
* vek dosiahnutý v roku 2018 



Podmienky pre súťažiacich: 
 

1. Súťaže sa môžu sa zúčastniť neprofesionálni výtvarníci od 15 rokov – jednotlivci alebo 
členovia združení neprofesionálnych výtvarníkov v SR so svojimi výtvarnými prácami, resp. 
kolekciou výtvarných prác (3 – 5 prác od jedného autora). Výtvarné práce do krajského kola 
prihlasujú samotní autori – jednotlivci podľa miesta svojho trvalého bydliska, výnimočne podľa 
prechodného, napr. podľa  mesta, v ktorom súťažiaci autor v súčasnosti študuje alebo pracuje. 

2. 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.). Do súťaže budú prijaté výtvarné práce, realizované v rokoch 2014 až 
2018, pričom autori nemôžu predložiť práce, s ktorými už súťažili v rámci súťaže Výtvarné 
spektrum v predchádzajúcich ročníkoch. 
 
3. 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. (Súťaž nie 
je určená profesionálnym umelcom – absolventom vysokej školy výtvarného zamerania – VŠVU, 
Akadémie umení a ekvivalentov týchto škôl v zahraničí.) 

Technické podmienky: 
 

1. Na prihlásenie do súťaže musí autor !POZOR ZMENA! vyplniť prihlášku – formulár vo verzii 
Excel a poslať e-mailom (príloha k propozíciám). Prihlášku treba následne aj vytlačenú a 
potvrdenú podpisom poslať naskenovanú e-mailom, alebo poštou (resp. priniesť osobne 
spolu s dielami), na adresu organizátora do termínu uzávierky súťaže – t.j. najneskôr do: 
13.4.2018 
 
2. Všetky výtvarné práce musia byť adjustované (pasparta, rám, prípadne iný spôsob), na 
zadnej strane (pri plastike na spodnej strane), opatrené identifikačným štítkom: meno a vek 
autora, kategória, názov diela a výtvarná technika, adresa trvalého bydliska autora a názov 
osvetového strediska, ktoré organizuje krajské kolo do ktorého sa autor prihlasuje – v tomto 
prípade MOS Modra (identifikačné štítky na označenie výtvarných prác nájdete v prílohe k týmto 
propozíciám). Plastiky  musia byť stabilné 
 
3. Práce autorov, ktorí nedodržia podmienky propozícií, budú zo súťaže vyradené. 
 
Doplňujúce informácie: 
O postupe výtvarných prác z BA kraja do celoštátneho kola rozhodne odborná porota. Práce, ktoré 
nepostúpia do celoštátneho kola budú vrátené po ukončení krajskej výstavy. Postupujúce 
práce hodnotí celoštátna porota, ktorá menuje víťazov (bez určenia poradia). Tie spolu s vybranými 
prácami sa predstavia na výstave v Trenčíne.  
Termín celoštátneho kola: 7.9.2018 v Trenčíne   
Výstava potrvá do: 5.10.2018 – Trenčiansky hrad 
Po ukončení celoštátnej výstavy sa kolekcia diel presunie z Trenčína do Kasární/Kulturparku v 
Košiciach, kde bude vystavená od polovice novembra do konca decembra 2018. 
 

Informácie Vám poskytne: 
Malokarpatské osvetové stredisko,  
Horná 20, 900 01 Modra 
Ing. Jana Krajčovičová 
krajcovicova@moska.sk, 033/643 34 89, 
0905 777 968 

Národné osvetové centrum  
Námestie SNP č. 12, 812 34 Bratislava 
Mgr. Daniela Klimantová 

daniela.klimantova@nocka.sk,                   
02/204 71 246, utorok až štvrtok



E kategória - tématická pre rok 2018 
Logo Výtvarné spektrum 

  
Kritériá hodnotenia: 

 originalita kreatívneho nápadu,  
 významová zrozumiteľnosť,  
 jednoduchá farebná a čiernobiela reprodukovateľnosť  
 zachovanie vysokej rozoznateľnosti pri zmene veľkosti loga.  

 
₋ Logo bude slúžiť pre propagáciu súťaže a ďalších sprievodných podujatí Výtvarného spektra.        
₋ 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, má sa niesť v duchu výtvarnej tematiky.  
 
₋ Návrh môžu podať autori – neprofesionálni výtvarníci, ktorí majú v roku 2018 minimálne 15 

rokov, a každý z prihlásených autorov môže do súťaže predložiť najviac 2 kompletné návrhy. 
(Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci vyhlasovateľa súťaže, členovia poroty a ich rodinní 
príslušníci.) 

 
₋ Práce prihlásené do tematickej kategórie E nekopírujú kategórie A, B, C, D.  

 
₋ 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: 

 Termín na odovzdanie návrhov loga (dizajn manuálu) je 6. 7. 2018.  
 

 Spôsob odovzdania – poštou alebo osobne na adresu vyhlasovateľa súťaže*, v zalepenej 
obálke s označením: „Súťaž – neotvárať – LOGO VÝTVARNÉ SPEKTRUM“ 
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.  

 
 Autor spolu s logom predkladá aj dizajnmanuál, ktorý musí obsahovať tieto náležitosti:  
₋ objasnenie symboliky loga (krátky vysvetľujúci popis a zdôvodnenie daného návrhu)  
₋ špecifikáciu loga – použité odtiene farieb (základné a doplnkové farby podľa vzorkovníka 

PANTONE, v stupnici CMYK, RGB, HTML, RAL)  
₋ ochrannú zónu - priestor, do ktorého by nemal zasahovať iný grafický prvok,  



₋ minimálnu veľkosť loga,  
₋ správne a nesprávne používanie loga (uviesť aj príklady nesprávneho používania loga),  
₋ kompozíciu loga  
₋ komunikačné tlačoviny (pozvánka, plagát, katalóg a. i.), použitie loga na 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.  

₋ v obálke sa musí nachádzať vyplnená a podpísaná prihláška, (nájdete v prílohe) 
 

Cena za víťazný návrh: 150,- EUR 
 

 
*Vyhlasovateľ súťaže:   Národné osvetové centrum 
Adresa:   Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava 1  
Kontaktná osoba:  Mgr. Daniela Klimantová tel.: 02/204 71 246 
e-mail:    daniela.klimantova@nocka.sk  
www.nocka.sk 
 
 
 
 
 


