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Výtvarné spektrum 2022 
regionálna postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby 

- P R O P O Z Í C I E - 

 

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže:  Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne 

Odborný garant súťaže:  Národné osvetové centrum  

Uzávierka súťaže:   25. apríla 2022 

Výstava vybraných prác:  19. mája 2022 – 16. júna 2022  

Miesto konania výstavy:  Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne 

Poslanie súťaže: 

• Nadobúdať vedomosti, rozvíjať zručnosti a umelecko-odborný rast kolektívov a 

jednotlivcov  

• Prezentovať a konfrontovať súčasnú neprofesionálnu tvorbu v celej jej žánrovej 

rozmanitosti 

• Vyhľadávať a podporovať nové výrazné talenty z radov mládeže a dospelých  

• Zapájať mladých umelcov do súťažného hnutia v rámci celého Slovenska 

Podmienky súťaže: 

• Základným stupňom súťaže je regionálne kolo , víťazi postupujú do krajskej súťaže.  

Tí následne postupujú do celoštátneho kola. 

• Súťaž na regionálnom stupni pozostáva z interného hodnotenia poroty, výstavy, 

odborného seminára.  

• Doručenie súťažných prác je možné poštou alebo osobne do 25. apríla 2022  

• Odporúčané témy pre rok 2022 sú: PAMÄŤ A KRAJINA 

Súťažné kategórie:  
I. veková skupina: autori vo veku od 15 do 25 rokov 

• A . kategória: maľba (olej, akryl, tempera, gvaš, 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, tlač z plochy, monotypia, 
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pečiatková grafika, dekalk, frotáž, koláž a jej iné podoby, dekoláž, úžitková grafická tvorba, 

kombinácia grafických techník a pod.) 

• C. kategória: plastika (skulptúra, plastika, reliéf, asambláž, objekt, inštalácia, úžitkové 

umenie, keramika, sklo, šperk, textil, priemyselný dizajn, land art, site-specific art, street 

art, light art a pod.) 

II. veková skupina: autori vo veku nad 25rokov 

• A. kategória: maľba 

• B. kategória: kresba a grafika 

• C. kategória: plastika 

III. bez rozlíšenia veku 

• D. kategória: insitná tvorba (výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným prejavom–art 

brut, naivné umenie, umenie outsiderov a pod.); nie tradičná ľudová kultúra 

• E. kategória: digitálna tvorba (grafický dizajn, úžitková grafická tvorba, knižný dizajn, 

plagát, digitálna maľba, digitálna kresba a pod.); 

• F. kategória: experiment (výtvarné dielo, ktoré hľadá nové nezaužívané prístupy k tvorbe 

a môže využívať presahy do iných médií); 

Dovŕšenie veku sa určuje k 25. 4. 2022 

Prihlasovanie: 

• Do základného kola súťaže sa prihlasuje vyplnením elektronického formulára na stránke 

Národného osvetového centra: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit. 

• Prihlásiť sa môžu neprofesionálni jednotlivci, alebo členovia združení/spolkov/klubov 

neprofesionálnych výtvarníkov, občania SR a občania s trvalým pobytom na Slovensku. 

• Autori sa prihlasujú jednotlivo, nie je možné prihlásiť kolektívne práce. 

• Súťažiaci sa prihlasuje do kategórií podľa veku, ktorý dosiahol v roku vzniku diela, 

pričom platí minimálna hranica 15 rokov. 

• Každý autor je povinný svoje súťažné práce na rube čitateľne označiť identifikačným 

štítkom s údajmi: meno, priezvisko, adresa, vek, názov výtvarného diela, rok jeho vzniku, 

technika, rozmer diela, zaradenie do súťažnej skupiny a kategórie, informácia o ukončenom 

výtvarnom vzdelaní alebo štúdiu školy výtvarného zamerania, sídlo regionálneho kultúrno-

osvetového zariadenia a organizátora regionálneho kola, do ktorého bola práca prihlásená. 

• Súťažné práce sa doručujú do sídla OKS do daného termínu 25 4.2022 na adresu:  

Oravské kultúrne stredisko, Bysterecká 1263/55 026 01 Dolný Kubín. 

https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit
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Hodnotenie a ocenenie súťaže: 
Súťažné práce posúdi odborná trojčlenná porota menovaná organizátorom súťaže, ktorá  
si vyhradzuje právo: 

• udeliť ocenenia autorom víťazných prác v každej kategórii 

• nezaradiť do súťaže súťažnú kraslicu pre nedodržanie podmienok uvedených v propozíciách 

• neudeliť niektorú z cien 

Každý ocenený získa diplom a vecnú cenu. 

Výsledky súťaže: 

Výsledková listina bude zverejnená na webe a sociálnych sieťach organizátora, víťazi budú 
upovedomení písomne. Organizačné zmeny budú včas oznámene emailom aj na sociálnych sieťach 
OKS. Súťažiaci svojim prihlásením do súťaže vyjadrujú súhlas so spracovaním osobných údajov 
uvedených v prihláške pre účely súťažnej prehliadky v roku 2022 podľa Zákona 18/2018 Z.z. o 
ochrane osobných údajov a v znení neskorších zmien a doplnkov. 

Viac informácií: 

• https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vytvarne-spektrum/ 
 


