
 
Propozície okresnej  súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby  

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2013 
 

 

Výtvarné spektrum je celoštátnou postupovou súťažou s jednoročnou periodicitou určenou pre 
stredoškolskú mládež (od 15 rokov) a dospelých. Súťaž nie je žánrovo ani tematicky vymedzená. 
Podporuje rozvoj  neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti – v kresbe, 
grafike, maľbe, kombinovanej plastike (drevo, kameň, kov a pod.), úžitkovej tvorbe (šperk keramika, 
textil), v prácach intermediálneho charakteru (fotografický záznam akčného umenia, landartu a pod.) 
a v počítačovej grafike. 

Súťažné kategórie:  

Kategória A:   autori vo veku od 15 do 25 rokov bez výtvarného vzdelania  
                                 (nie sú študentmi ani absolventmi stredných a vysokých škôl s výtvarným 

alebo výtvarno-pedagogickým zameraním) 
Kategória B:  autori vo veku od 15 do 25 rokov s výtvarným vzdelaním  
                                 (študenti a absolventi stredných výtvarných škôl, študenti a absolventi 

vysokých škôl s výtvarným a výtvarno-pedagogickým zameraním, s výnimkou 
absolventov VŠVU, Akadémie umení a ekvivalentov týchto škôl v zahraničí)  

Kategória A1:  autori vo veku nad 25 rokov bez výtvarného vzdelania  
                                 (nie sú študentmi ani absolventmi stredných a vysokých škôl  

                                 s výtvarným alebo výtvarno-pedagogickým zameraním)                        
Kategória B1 :  autori vo veku nad 25 rokov s výtvarným vzdelaním  

(študenti a absolventi stredných výtvarných škôl, študenti a absolventi 
vysokých škôl s výtvarným a výtvarno-pedagogickým zameraním, s výnimkou 
absolventov VŠVU, Akadémie umení a ekvivalentov týchto škôl v zahraničí) 

Kategória C:  insitná tvorba, autori nad 15 rokov bez výtvarného vzdelania – výtvarne     
neškolení autori špecifického výtvarného prejavu. 
 

Podmienky účasti : 

-  Súťaž sa vypisuje vo všetkých voľných výtvarných disciplínach: v kresbe, grafike, maľbe, plastike, 
úžitkovej tvorbe, v prácach intermediálneho charakteru (fotografický záznam akčného umenia, 
land-artu a pod.) a počítačovej grafike. 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 

 - do súťaže sa môžu prihlásiť neprofesionálni výtvarníci okresu Rožňava, ktorí v roku 2013 dosiahnu 
vek 15 rokov. Súťaž nie je určená profesionálnym umelcom (absolventom VŠVU, AVU a členom 
profesionálnych výtvarných združení) 

- do súťaže budú prijaté len výtvarné práce realizované v rokoch  2011 a 2012 
- o výbere výtvarných prác, ktoré postúpia do krajského kola rozhodne organizátor súťaže na 

základe odporúčania odbornej poroty 
-  odporúčaný  počet prác pre účasť v súťaži je maximálne 6 prác od jedného autora. 
- všetky výtvarné práce musia byť adjustované (pasparta, rám, prípadne iný spôsob), na zadnej 

strane označené (pri plastike na spodnej)  
- každý autor vyplní prihlášku do súťaže.  
 
Organizácia súťaže : 

Autori doručia práce s prihláškou najneskôr do 25.3.2013 na adresu:     
        Gemerské osvetové stredisko  
        Betliarska 8,  
        048 01 Rožňava  

Odborná porota  súťaže práce vyhodnotí a doporučí na krajskú súťaž Košická paleta 2013. 
 
 

 
Kontakt: Eva Geržová, Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, 048 01 Rožňava tel. 058/7324258,   
              mail: gerzova@gos.sk 
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Výtvarné spektrum 2013 

PRIHLÁŠKA DO OKRESNÉHO KOLA SÚŤAŽE 

___________________________________________________________________ 

 
 
Meno a priezvisko : ............................................................................................................ 
 
Presná adresa  
trvalého bydliska : .............................................................................................................. 
 
vek : ...................... kategória : ........................... telefón : ......................................... 
 
e – mail : ............................................................................................................................ 
 
Súťaže sa zúčastním prácami: 

 
P.č.           Názov                                                                                     technika           rok vzniku 

1.  
 

  

2.  
 

  

3.  
 

  

4.  
 

  

5.  
 

  

6.  
 

  

 
 
 
Podpis autora : ............................................................... 

 
 
 

 
Práce do súťaže odovzdal :  meno .............................................. podpis : 
 
Práce prevzal :  meno .............................................. podpis : 
 

 
 
 
VZOR ŠTÍTKU 
 

Meno autora :                                     Bydlisko : 
 
Názov diela :     Technika :          
                                                          
Súťažná kategória :    Vek : 
 
Rok vzniku diela :    Sídlo  ROS:  Rožňava 
                                                          


