
57. ročník 
celoštátnej postupovej súťaže a výstavy 

neprofesionálnej výtvarnej tvorby  
 
 
 

Krajské kolo 

celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby 
 

Bratislavský samosprávny kraj 
vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum v Bratislave  organizátor: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 

spoluusporiadateľ: Zichyho Palác,  Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Ventúrska 9, Bratislava 
 

Propozície pre Bratislavský kraj: 
Do krajského kola sa môžu prihlásiť neprofesionálni výtvarníci od 15 rokov (v roku 2020 dosiahnu vek 15 
rokov), s trvalým bydliskom alebo pôsobiskom v Bratislavskom kraji, občania SR.  

 
Uzávierka súťaže: 9. 3. 2020              

Hodnotenie poroty: 13. 3. 2020 

Vernisáž a vyhlásenie výsledkov a vernisáž výstavy: 2. 4. 2020   

Výstava krajského kola: 3. 4. - 29. 4. 2020 

Miesto konania vernisáže a výstavy: Zichyho Palác,  Staromestské centrum kultúry a vzdelávania,          
Ventúrska 9, Bratislava 

 

Práce treba doručiť a odovzdať na základe telefonického alebo e-mailového dohovoru  
pani Mgr. Daniele Fodorovej (kontakt na konci propozícií)  
do Národného osvetového centra, Nám. SNP 12, Bratislava 

v termíne od:  od 21. 1. do 14. 2. 2020 a od 2. 3. do 9. 3. 2020 
(pozor - 13. 3. 2019 je zasadnutie poroty!!! diela po tomto termíne nie je možné zaradiť do súťaže)  

 

I. veková skupina: autori vo veku od 15 do 25 rokov  
 A. kategória: maľba (olej, akryl, tempera, akvarel, pastel, kombinované techniky a pod.);  

 B. kategória: kresba a grafika (kresba ceruzkou, uhľom, kriedou, rudkou, perokresba, kresba štetcom, 
pastelom, voskovou ceruzkou, pastelkami, lavírovaná kresba, kolorovaná kresba, kombinácie kresliarskych 
techník, tlač z výšky, tlač z hĺbky, lept, monotypia, úžitková grafická tvorba, kombinácie grafických techník a pod.);  

 C. kategória: plastika (skulptúra, plastika, reliéf, úžitkové umenie, keramika, šperk, textil a pod.);  

II. veková skupina: autori vo veku nad 26 rokov  
 A. kategória: maľba (olej, akryl, tempera, akvarel, pastel, kombinované techniky a pod.);  

 B. kategória: kresba a grafika (kresba ceruzkou, uhľom, kriedou, rudkou, perokresba, kresba štetcom, 
pastelom, voskovou ceruzkou, pastelkami, lavírovaná kresba, kolorovaná kresba, kombinácie kresliarskych 
techník, tlač z výšky, tlač z hĺbky, lept, monotypia, úžitková grafická tvorba, kombinácie grafických techník a pod.);  

 C. kategória: plastika (skulptúra, plastika, reliéf, úžitkové umenie, keramika, šperk, textil a pod.);  

Samostatné kategórie určené pre všetky vekové skupiny: 

D. kategória: insitná tvorba (výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným prejavom – art brut, naivné 
umenie, umenie outsiderov a pod.); nemožno kombinovať s ostatnými kategóriami (jeden autor - všetky 
diela len insita, alebo všetky diela vo vekovej skupine a kategóriách nie v insite) 



E. kategória: intermédiá (objekt, digitálna maľba alebo fotografický záznam/videozáznam akčného 
umenia, land-artu, inštalácie, site-specific art, street art, video art, light art, sound art a pod.)  

 

 
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. Súťaž nie je určená profesionálnym umelcom – študentom a absolventom vysokých škôl 
výtvarného zamerania (VŠVU, Akadémie umení, Fakulta umení TUKE a ich ekvivalentov v zahraničí). 

 

2. Do krajského kola súťaže sa súťažiaci prihlasujú podľa miesta svojho bydliska alebo pôsobenia.  
(miesto pôsobenia - podľa prechodného bydliska, napr. podľa  mesta, v ktorom súťažiaci autor v 
súčasnosti študuje alebo pracuje). 
 
3. Do krajského 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“.  Netreba ho vytláčať.  

 

4. Súťažné práce sa doručujú pani Mgr. Daniele Fodorovej do Národného osvetového centra, Nám. 
SNP 12, Bratislava - spoluorganizátora krajského kola súťaže, najneskôr do 9. 3. 2020, kde podpíšete 
preberací/odovzdávací protokol. Netýka sa to kategórie E. (viac v bode Súťažné podmienky E. kategórie).   
  
Súťažné podmienky: 
 
1. Do súťaže sa prihlasujú autori jednotlivo, nie je možné prihlásiť kolektívne práce. 
 
2. Súťažiaci sa prihlasuje do kategórií podľa veku, ktorý dosiahol v roku vzniku diela, pričom platí 
minimálna hranica 15 rokov. 
 
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 skíc a štúdií. 
 
4. Do súťaže budú prijaté originály výtvarných prác, realizované v rokoch 2016 až 2020, pričom autori 
nemôžu predložiť práce, s ktorými už súťažili v rámci súťaže Výtvarné spektrum v predchádzajúcich 
ročníkoch. 
 
5. Súťažiaci môžu diela prihlasovať do viacerých kategórií, s výnimkou súťažiacich v D. kategórii, ktorá 
nie je kombinovateľná s inými kategóriami. 
 
6. Maximálny počet výtvarných prác prihlásených od jedného autora je 5 (spolu vo všetkých 
kategóriách). 
 
7. Rozmer súťažného diela nesmie presahovať 200 x 150 cm (tzv. čistý formát, bez rámu). 
 
8. 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 skupiny a kategórie, sídlo krajského kultúrno-osvetového zariadenia 
a organizátora krajského kola, do ktorého bola práca prihlásená – MOS Modra. 
 



9. 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. Plastiky  musia byť 
stabilné. 
 
10. Práce autorov, ktorí nedodržia podmienky propozícií, budú zo súťaže vyradené. 
 
Súťažné podmienky E. kategórie:  

1. Termín na odovzdanie je 3. júl 2020.  

2. Výtvarné diela, ktoré nie sú v digitálnej podobe (napr. objekt, tlač digitálnej maľby atď.) sa doručujú 
do sídla organizátora celoštátneho kola súťaže (Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne).  

3. Výtvarné diela v digitálnej podobe je možné odovzdávať ako:  

1. fotografický záznam – vo forme tlače v zalepenej obálke s označením „Súťaž – VÝTVARNÉ 
SPEKTRUM“ poštou alebo osobne na adresu vyhlasovateľa súťaže (Národné osvetové centrum) 
alebo v digitálnej forme vo formáte JPG v rámci elektronickej prihlášky (v maximálnej veľkosti 
100 MB).  

2. videozáznam – v digitálnej forme v MP4 pomocou internetového úložiska (WeTransfer, 
Uschovna.cz a pod.) na e-mailovú adresu odborného pracovníka NOC pre výtvarnú tvorbu 
(kontakt v bode 6) v odporúčanom formáte H.264 a v kvalite Full HD (1080 p HD).  

 
 

Doplňujúce informácie: 
 
O postupe výtvarných prác z BA kraja do celoštátneho kola rozhodne odborná porota. V krajskom kole 
porota udelí maximálne 30 ocenení, z toho pomer cien a čestných uznaní nie je daný. Porota má právo 
ocenenia prerozdeliť nerovnomerne medzi kategórie podľa vlastného uváženia a kvality diel v 
jednotlivých kategóriách. Práce, ktoré nepostúpia do celoštátneho kola budú vrátené autorom po 
ukončení krajskej výstavy. Postupujúce práce vyberá celoštátna porota, ktorá menuje víťazov (bez 
určenia poradia). Tie spolu s vybranými prácami sa predstavia na výstave v Dubnici nad Váhom.  
 
Termín celoštátneho kola: 11. – 12. septembra 2020 v Dubnickom kaštieli. 
 
Vybraná kolekcia najúspešnejších výtvarných diel sa po skončení celoštátnej výstavy v Dubnickom 
kaštieli presunie na Dni neprofesionálneho umenia TvorBA 2020 v Bratislave-Starom Meste a následne 
bude usporiadaná ďalšia repríza výstavy ocenených diel vo vybranej lokalite. 
 

Informácie Vám poskytne: 
Malokarpatské osvetové stredisko,  
Horná 20, 900 01 Modra 
Ján Honza 
honza@moska.sk   033/643 34 89,  
0905 777 968 

Národné osvetové centrum  
Námestie SNP č. 12, 812 34 Bratislava 
Mgr. Daniela Fodorová 
daniela.fodorova@nocka.sk,                       
02/204 71 246

 
 

 

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