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VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2023 
REGIONÁLNE KOLO 

60. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby  
Región Orava - okresy Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo 

 

- P R O P O Z Í C I E – 
 

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže: Národné osvetové centrum 
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne 

Termín uzávierky súťaže: 17. marca 2023 

Termín vernisáže a odborného seminára: 27. apríla 2023 

Charakteristika súťaže: 

• Výtvarné spektrum je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Nadväzuje na viacročnú 
tradíciu súťažného podujatia Výtvarná Dubnica, ktoré vzniklo v roku 1963 v Dubnici nad Váhom. 

• Súťaž je určená mládeži od 15 rokov a dospelým a koná sa každý rok. 

• Prihlásiť sa môžu neprofesionálni výtvarníci, občania Slovenskej republiky a občania s trvalým 
pobytom na Slovensku. 

• Odporúčaná téma pre 60. ročník je: AUTOPORTRÉT.  

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

• A. kategória: maľba1 

• B. kategória: kresba a grafika2 

• C. kategória: priestorová tvorba 3 
II. veková skupina: autori vo veku nad 25 rokov 

• A. kategória: maľba1 

• B. kategória: kresba a grafika2 

• C. kategória: priestorová tvorba3 
III. bez rozlíšenia veku 

• D. kategória: insitná tvorba4 

• E. kategória: digitálna tvorba5 

• F. kategória: experiment6 

 
1 olej, akryl, tempera, gvaš, akvarel, pastel, kombinované techniky a pod. 
2 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, pečiatková 
grafika, dekalk, frotáž, koláž a jej iné podoby, dekoláž, úžitková grafická tvorba, kombinácie grafických techník a pod. 

3 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. 

4 výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným prejavom – art brut, naivné umenie, umenie outsiderov a pod. Insitnou tvorbou sa 
nerozumie tradičná ľudová kultúra. 

5 grafický dizajn, úžitková grafická tvorba, knižný dizajn, plagát, digitálna maľba, digitálna kresba a pod. 
6 experimentom sa rozumie výtvarné dielo, ktoré hľadá nové nezaužívané prístupy k tvorbe a môže využívať presahy do iných médií.  



 
 
 

  

Prihlasovanie: 

• Do súťaže sa prihlásite vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového 
centra: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit 

• Termín prihlasovania je do 17.03.2023. Po uzávierke prihlášok odborný metodik zašle organizačné 
pokyny a ďalšie info. 

Podmienky súťaže: 

• Do súťaže sa prihlasujú autori 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. 

• Do súťaže sa nezaradia práce z oblasti tradičnej ľudovej kultúry, reprodukcie diel, kópie diel iných 
autorov, záverečné a ročníkové práce študentov škôl s výtvarným zameraním. 

• Do súťaže budú prijaté originály výtvarných prác, realizované v rokoch 2019 až 2023, 
pričom autori nemôžu predložiť práce, s ktorými už súťažili v rámci súťaže Výtvarné spektrum  
v predchádzajúcich ročníkoch. 

• Súťažiaci môžu diela prihlasovať do viacerých kategórií, s výnimkou súťažiacich v D kategórii,  
ktorá nie je kombinovateľná s inými kategóriami. 

• Maximálny počet prác prihlásených od jedného autora je 5 (spolu vo všetkých kategóriách). 

• Rozmer súťažného diela nesmie presahovať 200 x 150 cm (tzv. čistý formát, bez rámu). 

• Súťaž nie je určená profesionálnym umelcom – absolventom (Bc., Mgr. art.) vysokých škôl 
výtvarného zamerania (VŠVU, Akadémie umení, Fakulta umení TUKE a ich ekvivalentov v zahraničí). 

• Nie je možné súťažiť súčasne v dvoch alebo viacerých regiónoch. 

Zasielanie výtvarných prác: 

• Výtvarné dielo, ktoré nie je možné vystaviť v originálnej podobe (performance, sitespecific art, land 
art a pod.), je možné odovzdávať aj vo forme fotografického záznamu v printovej verzii. Rovnako 
ako pri iných dielach, je nutné fotografie odovzdať adjustované. 

• Výtvarné dielo, ktorého autorským zámerom tvorcu je inštalácia diela v digitálnej podobe  
(video art a pod.), je možné odovzdávať ako: fotografický záznam – vo formáte JPG. 

• Každý autor je povinný svoje súťažné práce na rube čitateľne označiť vyplneným identifikačným 
štítkom, ktorý je súčasťou prihlášky a zároveň je na poslednej strane propozícií. 

Hodnotenie: 

• Súťažné práce  hodnotí nezávislá trojčlenná porota podľa kritérií určených NOC. 

• Porota má právo presunúť výtvarné diela súťažiacich do inej kategórie. 

Finančné zabezpečenie: 

• Súťažiaci regionálnej súťaže aj ich diela sa dopravujú na súťaž na vlastné náklady. 

Doplňujúce informácie: 

• Ocenení autori postupujú na krajské kolo súťaže a prehliadky Výtvarné spektrum v Čadci, ktoré sa 
bude konať v mesiaci jún. 

• Organizátor zabezpečí výstavy vybraných prác regionálneho kola v rôznych priestoroch na Orave. 

• Plné znenie propozícií súťaže nájdete na web stránke Národného osvetového centra: 
https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vytvarne-spektrum/ 
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