
 

MESTO STROPKOV - ODBOR ŠKOLSTVA A KULTÚRY 
 

PROPOZÍCIE VÝTVARNEJ SÚŤAŽE  
 

 

 

 

VÝTVARNÝ STROPKOV 2017 
 

     Mesto Stropkov - odbor školstva a  kultúry pripravuje aj v tomto roku výstavu 

neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÝ STROPKOV 2017. Súťaž je postupová                   

a určená pre mládež (od 15 rokov) a dospelých. Nie je žánrovo ani tematicky vymedzená.  

     Ocenené práce postupujú na krajskú súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné 

spektrum 2017. 
 

Vyhlasovateľ:  Národné osvetové centrum v Bratislave 

Usporiadateľ :  Mesto Stropkov – odbor školstva a kultúry 

Miesto konania :  spoločenská sála kultúrneho strediska 

Termín vernisáže :  24. február 2017 o 16. 30 hod. 

Termín výstavy:  od 24. februára 2017 do 17. marca 2017 

Uzávierka prijímania výtvarných prác: 17. február 2017 
  
Základná charakteristika a poslanie súťaže: 
 

     Výtvarné spektrum je celoštátnou postupovou súťažou neprofesionálnej výtvarnej tvorby             

s jednoročnou periodicitou. Súťaž nie je žánrovo ani tematicky vymedzená. Poslaním tohto 

podujatia je aktivizovať a podporovať oblasť neprofesionálnej výtvarnej tvorby na Slovensku 

(mládež a dospelých) v celej jej žánrovej rozmanitosti, poskytovať priestor pre prezentáciu                

a konfrontáciu jej výsledkov v regionálnom i celoštátnom kontexte, získavať prehľad o 

celkovej úrovni výtvarnej tvorby v SR za konkrétne obdobie a využívať túto platformu na 

ďalšie vzdelávanie amatérskych výtvarníkov. Súťaž je založená na dobrovoľnej činnosti 

jednotlivcov a rôznych združení – klubov, spolkov amatérskych výtvarníkov. Napomáha 

rozvíjať ich talent a záujmy v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby oceňovať ich výtvarné 

aktivity a zároveň stále vyhľadávať, podporovať nové výrazné talenty z radov mládeže a 

zapájať ich do súťaže. 
 

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 designu,  

diplomové a ročníkové práce študentov škôl s výtvarným zameraním a práce na úrovni  

škíc a štúdií. 

3.  Prihlásiť sa môžu neprofesionálni výtvarníci zo Slovenskej republiky od 15 rokov  

(ktorí v roku 2017 dosiahnu vek 15 rokov). Súťaž nie je určená profesionálnym  

umelcom. 

4.  Do súťaže budú prijaté výtvarné práce, realizované v rokoch 2015 a 2016. 
 

Kategorizácia účastníkov súťaže: 
 

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 atď.). 



Tematická kategória: Logo Výtvarné spektrum 

Pre rok 2017 Národné osvetové centrum vyhlasuje tematickú kategóriu na návrh loga 

celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum s cieľom propagovať 

súťaž a ďalšie aktivity projektu modernou symbolikou – logom. Do tematickej kategórie sa 

môžu svojimi návrhmi zapojiť občania Slovenskej republiky ako aj občania žijúci                                 

v Slovenskej republike – neprofesionálni výtvarníci od 15 rokov – jednotlivci alebo členovia 

združení/spolkov/klubov neprofesionálnych výtvarníkov v SR. Práce prihlásené do tematickej 

kategórie nekopírujú trojstupňovú postupnosť kategórií A, B,C, D. 
 

Požiadavky na logo: 

Logo bude slúžiť pre propagáciu súťaže a ďalších sprievodných podujatí Výtvarného spektra.   

Logo 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, logo sa má niesť v duchu výtvarnej tematiky. Základným kritériom 

hodnotenia kvality súťažných návrhov je originalita kreatívneho nápadu. Ďalšími kritériami 

sú významová zrozumiteľnosť, jednoduchá farebná a čiernobiela reprodukovateľnosť                               

a zachovanie vysokej rozoznateľnosti pri zmene veľkosti loga.  
 

Každý z prihlásených autorov môže do súťaže predložiť najviac dva kompletné návrhy. 

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci vyhlasovateľa súťaže, členovia poroty a ich rodinní 

príslušníci. 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: 
 

Dátum na odovzdanie návrhov loga (dizajn manuálu) je 10. 7. 2017. 
 

Spôsob odovzdania: 

V zalepenej obálke s označením „Súťaž – neotvárať – LOGO VÝTVARNÉ SPEKTRUM“ 

poštou alebo osobne na adresu vyhlasovateľa súťaže 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. Pre identifikáciu je 

potrebné odovzdať druhú zalepenú obálku vo formáte A5 s  identifikačnými údajmi 

spracovateľa návrhu (meno, priezvisko, adresa, mailová adresa a  telefónne číslo). Druhá 

obálka bude vložená do prvej obálky.  
 

Dizajn manuál s musí obsahovať tieto náležitosti:  

1. objasnenie symboliky loga (krátky vysvetľujúci popis a zdôvodnenie daného návrhu) 

2. špecifikáciu loga – použité odtiene farieb (základné a doplnkové farby podľa  vzorkovníka 

    PANTONE, v stupnici CMYK, RGB, HTML, RAL) 

3. ochrannú zónu - priestor, do ktorého by nemal zasahovať iný grafický prvok, 

4. minimálnu veľkosť loga, 

5. správne a nesprávne používanie loga (uviesť aj príklady nesprávneho používania loga), 

6.kompozíciu loga – komunikačné tlačoviny (pozvánka, plagát, katalóg a. i.), použitie  

logana 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. 

 

Cena za víťazný návrh: 150 eur 



 Podmienky účasti v súťaži:  

    

 výtvarné práce prihlásené do súťaže musia byť vhodne upravené pre inštaláciu 

(pasparta, rám s úchytným háčikom na zavesenie a pod.) Zadná strana  výtvarnej 

práce (u plastiky spodná), musí byť opatrená čitateľnou nálepkou s nasledovnými 

údajmi: meno a priezvisko autora, adresa, rok narodenia, názov diela, rok vzniku, 

súťažná kategória, technika, 

 každý autor je povinný svoje súťažné práce na rube výtvarného diela čitateľne označiť  

všetkými potrebnými údajmi: meno, priezvisko, presná adresa, vek autora, názov  

výtvarného diela, rok jeho vzniku, súťažná kategória, sídlo regionálneho  

kultúrno-osvetového zariadenia, v opačnom prípade nebudú výtvarné diela do 

súťaže prijaté, 

 k zaslaným prácam autor priloží čitateľne 2 x vyplnenú prihlášku, v ktorej bude 

uvedený zoznam jeho diele prihlásených do súťaže  a uvedené údaje potvrdí svojím 

podpisom, 

 ocenené a vystavené práce môže organizátor so súhlasom autora použiť na propagáciu 

podujatia bez nároku na honorár, 

 autor prác, prijatých do jednotlivých kôl súťaže, má nárok získať jeden výtlačok 

katalógu z príslušného kola súťaže. 

 

    Súťažné práce bude hodnotiť odborná porota, ktorú menuje vedúci odboru školstva 

a kultúry. Víťazné práce budú ocenené a spolu s doporučenými prácami porotou vystavené  

na okresnej výstave VÝTVARNÝ STROPKOV 2017 v spoločenskej sále kultúrneho 

strediska.  

 

 

Výtvarné práce doručte na odbor školstva a kultúry Mestského úradu v Stropkove                

do budovy kultúrneho strediska, p. Madzinovej, p. Kohutovej v termíne                                            

od 13. - 17. februára 2017. 
 

Bližšie informácie získate na č. t. 054 4868892 ( p. Madzinová ) 

 

 

V Stropkove:  13. 1. 2017 

 

 

                          Mgr. Tibor Kubička, v. r. 

                          vedúci OŠK  

 

 

 


