VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2020
57. ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby
propozície regionálnej súťaže ZUČ
Riadenie súťaže:
Vyhlasovateľ:
Národné osvetové centrum
Organizátor:
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Odborný garant celej súťaže:
Národné osvetové centrum
Termín konania vernisáže:
12. marca 2020 o 16.00 h
Uzávierka súťaže:
26. februára 2020
Miesto konania:
Klubové priestory Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine
Prihlásenie do súťaže:
/www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vytvarne-spektrum/
Charakteristika súťaže:
1. Celoštátna postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum
je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku.
2. Súťaž nadväzuje na viacročnú úspešnú tradíciu súťažného podujatia Výtvarná Dubnica,
ktoré vzniklo v roku 1963 v Dubnici nad Váhom.
3. Súťaž je určená mládeži od 15 rokov a dospelým.
4. Súťaž sa koná každý rok.
Ciele súťaže:
1. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umeleckoodborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie
výtvarnej tvorby.
Ďalšími cieľmi sú:
1. prezentovať a konfrontovať súčasnú neprofesionálnu tvorbu;
2. podporovať rozvoj neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti
– v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe a v prácach intermediálneho charakteru;
3. rozvíjať záujmy a talent v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby, oceňovať výtvarné
aktivity;
4. vyhľadávať a podporovať nové výrazné talenty z radov mládeže a dospelých a zapájať ich
do tohto súťažného hnutia v rámci celého Slovenska.

Podmienky súťaže:
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
regionálneho kultúrno-osvetového zariadenia a organizátora regionálneho kola, do ktorého
bola práca prihlásená.
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.
Prihlasovanie:
Prihlásiť
sa
môžu
neprofesionálni
výtvarníci
(jednotlivci
alebo
členovia
združení/spolkov/klubov neprofesionálnych výtvarníkov), občania Slovenskej republiky
a občania s trvalým pobytom na Slovensku.
Do základného kola súťaže sa súťažiaci prihlasujú podľa miesta svojho bydliska alebo
pôsobenia. Ak sa v mieste bydliska alebo pôsobenia neuskutoční regionálne kolo, prihlásia sa
do regionálneho kola v inom regióne daného kraja, ak s tým budú súhlasiť organizátori.
V ostatých prípadoch sa stáva základným stupňom súťaže krajské kolo.
Do základného kola súťaže sa prihlasuje vyplnením elektronického formulára na stránke
Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vytvarnespektrum/, v časti „Chcem sa prihlásiť“.
Súťažné práce sa doručujú do sídla organizátora regionálneho kola súťaže, do ktorého bola
práca prihlásená, netýka sa kategórie E.

Súťažné kategórie:
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.);
D. kategória: insitná tvorba (výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným prejavom – art
brut, naivné umenie, umenie outsiderov a pod.);
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.).
Kategória E:
Termín na odovzdanie je 3. júl 2020.
1.. 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).
2. Výtvarné diela v digitálnej podobe je možné odovzdávať ako:
2.1. 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).
2.2. 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).
Termín zaslania záväznej prihlášky na adresu NOC a dodania prác do TKS v Martine:
Sústreďovanie prác do regionálneho kola bude možné najneskôr do 26. februára 2020 v
čase od 8.00 do 15.00 h v priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine,
Divadelná 656/3, P. O. Box 104, 036 01 Martin.
Zaslanie prihlášky na adresu NOC bude možné najneskôr do 26. februára 2020.
Vrátenie výtvarných prác po ukončení výstavy sa uskutoční podľa individuálnej dohody
s odborným pracovníkom TKS.

Zozbieranie výtvarných prác a ich reprezentačný výber do krajskej súťaže zabezpečia
regionálne kultúrne strediská v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
v príslušnom regióne a doručia ich Kysuckému kultúrnemu stredisku v Čadci.
Hodnotenie súťažnej výstavy:
Výtvarné práce v regionálnom kole vyhodnotí trojčlenná odborná porota, ktorú menuje
Turčianske kultúrne stredisko v Martine - na návrh riaditeľky TKS, organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Porotou vybraná kolekcia prác
postupuje na krajskú súťaž Výtvarné spektrum 2020, ktorá sa uskutoční 22. 5. 2020. Miesto
konania Kultúrne a spoločenské stredisko v Turzovke, Jašíková 179, Turzovka.
Kritéria hodnotenia:
A. – E. kategória:
• 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:
Na návrh odbornej poroty budú udelené ocenenia bez určenia poradia v každej kategórii
a čestné uznania. Porota môže navrhnúť aj iné rozdelenie ocenení, vyplývajúce z rôznej
kvality a úrovne prác v jednotlivých kategóriách, alebo niektorú z cien vôbec nenavrhnúť.
Výsledky súťaže:
Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční na SLÁVNOSTNEJ VERNISÁŽI,
dňa 12. marca 2020 o 16.00 h. v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho
strediska v Martine.
Finančné zabezpečenie:
Turčianske kultúrne stredisko v Martine zabezpečuje režijné náklady spojené s prehliadkou priestory, služby, propagáciu, odbornú porotu, diplomy a ceny.
Náklady spojené s účasťou na regionálnej prehliadke si hradí každý účastník sám.
Záverečné ustanovenia:
1. Organizátor regionálnej súťaže si vyhradzuje právo pri propagácii podujatia publikovať
jednotlivé súťažné diela bez nároku autora na honorár.
2. Súťažiaci prihlásením do súťaže udeľuje Národnému osvetovému centru a Turčianskemu
kultúrnemu stredisku v Martine licenciu v neobmedzenom územnom či vecnom rozsahu

na celý čas trvania jeho majetkových práv k súťažným dielam, a to na tieto spôsoby
použitia: zaradenie diel do databázy, sprístupnenie diel verejnosti, verejné vystavenie diel.
Súťažiaci udeľuje túto licenciu bezodplatne a na účely propagácie súťaže Výtvarné
spektrum.
3. Súťažiaci prihlásením do súťaže dáva Národnému osvetovému centru a Turčianskemu
kultúrnemu stredisku v Martine súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených
v prihláške na účely spojené so súťažou Výtvarné spektrum 2020, na všetky kolá tejto
súťaže a na celý čas jej trvania.

Kontakt – Bližšie informácie:
Mgr. Radoslav Pančík
odborný pracovník Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine
tel. číslo: 043/413 23 94, mobil: 0917 494 708
e-mail: radoslav.pancik@gmail.com
www.tks.sk

