
 

Propozície regionálnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby 

 
 

       Výtvarné  spektrum 2018 
 

 

 
 

Základná charakteristika súťaže:  
          Výtvarné spektrum je najstaršou súťažou v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby 
na Slovensku.  Je celoštátnou postupovou súťažou s jednoročnou periodicitou, určenou pre  
mládež (od 15 rokov) a dospelých.  Organizuje sa na troch úrovniach – regionálne, krajské 
a celoštátne kolo súťaže. Súťaž nie je žánrovo ani tematicky vymedzená. Podporuje rozvoj 
záujmovej umeleckej činnosti mládeže i dospelých  v celej  žánrovej rozmanitosti 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby – v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe a  
v prácach intermediálneho charakteru  (fotografický záznam akčného umenia, land-artu  
a pod.). Osobitne sledovanou je kategória insitných výtvarníkov, t.j. neškolených výtvarníkov, 
ktorí majú osobitý výtvarný prejav a ich diela svojím obsahom                                                                          
i výtvarným stvárnením presahujú rámec ostatných súťažných kategórií. Súťaž je založená na 
dobrovoľnej činnosti jednotlivcov alebo členov združení, klubov, spolkov amatérskych 
výtvarníkov a poskytuje zaujímavý a jedinečný priestor pre rozvoj tvorivých výtvarných 
aktivít mládeže, dospelých i seniorov.  
 
 
 

Organizátor regionálneho kola súťaže: 
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 
 
 
Spoluorganizátor:      Dom kultúry, Ilava 
Miesto konania výstavy:           Dom kultúry, Ilava 
 
 
Časový harmonogram súťaže: 
Uzávierka súťaže:      19. 1. 2018  
Zasadnutie poroty:       do 22. 1. 2018 
Vernisáž výstavy a rozborový seminár:  25. 1. 2018 o 17,00 h 
Termín výstavy:        25. 1.  – 13. 2. 2018  

 
 
 



Výtvarné práce do regionálneho kola súťaže môžete odovzdať : 
 
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici  
Ulica slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica / budova SPŠ/  
Kontakt:   Mgr. Lucia Budajová 
  Tel.: 042/ 4323574, 0917 787 062, 0901 9180 816 
  pospb@pospb.sk, lucia.budajova@pospb.sk 
 
Dom kultúry, Ilava 

Kontakt: Mgr. Alena Teicherová 
  Tel.: 042/ 44 555 70 – 72, 0918 396 616 
  alena.teicherova@ilava.sk 
 

 
 
Kategorizácia účastníkov súťaže: 
Súťaže sa môžu sa zúčastniť občania Slovenskej republiky – neprofesionálni výtvarníci od 15 
rokov - jednotlivci alebo členovia združení  neprofesionálnych výtvarníkov z okresov 
Považská Bystrica, Púchov a Ilava so svojimi výtvarnými prácami, resp. kolekciou výtvarných 
prác (3 – 5 prác od jedného autora). Výtvarné práce do základného- regionálneho stupňa 
súťaže prihlasujú samotní autori podľa miesta svojho trvalého bydliska, výnimočne podľa 
prechodného, napr. podľa  mesta, v ktorom súťažiaci autor v súčasnosti študuje alebo 
pracuje. 
 
 
Súťažné kategórie: 
Súťažiaci autori môžu byť zaradení do štyroch súťažných kategórií 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: autori nad 15 rokov (výtvarne neškolení) špecifického výtvarného prejavu – 
             insitné umenie, art brute, naivné umenie, umenie outsiderov a pod. 
 

 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 Slovenskej republiky od 15 
rokov (v roku 2018 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 posledných dvoch rokoch, 
pričom autori nemôžu predložiť práce, s ktorými už súťažili v rámci súťaže Výtvarné 
spektrum v predchádzajúcich ročníkoch. 
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5. O zaradení tvorcov a ich prác do súťažnej časti regionálneho kola podujatia 
a o postupe do krajského kola súťaže rozhoduje odborná porota, menovaná 
riaditeľkou Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici.  

 

 
 Práva a povinnosti súťažiacich: 

1. Každý autor je povinný svoju súťažnú výtvarnú prácu, resp. práce, označiť na rube  
čitateľne všetkými potrebnými údajmi: meno a priezvisko, adresa, email, tel. 
kontakt,  rok narodenia, názov výtvarného diela, rok jeho vzniku, zaradenie do 
súťažnej kategórie. 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. Ocenené a vystavené práce môže organizátor súťaže so súhlasom autora použiť na 
nekomerčné účely, napr. propagáciu podujatia a to bez nároku na honorár.  

4. Každý autor má právo byť včas informovaný o výsledkoch súťaže. Autor prác, 
postupujúcich do vyšších kôl súťaže /krajské, celoslovenské/, má nárok získať 
bezplatne jeden výtlačok katalógu z príslušného kola súťaže. 

5. Výsledky celoštátneho kola budú zverejnené do 14 dní od rozhodnutia celoštátnej 
poroty na internetovej stránke www.nocka.sk 

 

 Záverečné ustanovenia: 
 
 Organizátor 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, Trenčianskeho osvetového strediska a Považského osvetového strediska v Považskej 
Bystrici • www.pospb.sk; www.tnos.sk; www.nocka.sk). 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. 
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