
 

PROPOZÍCIE  
krajskej  súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby 

KOŠICKÁ PALETA 2018  
s postupom na 55. ročník  celoštátnej postupovej súťaže 

a výstavy Výtvarné spektrum   
 
CHARAKTERISTIKA A POSLANIE A SÚŤAŽE 
Košická paleta je  postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby, určená pre mládež (od 
15 rokov) a dospelých.  Súťaž sa vyhlasuje a realizuje každoročne. Nie je žánrovo ani 
tematicky vymedzená. Podporuje rozvoj záujmovej umeleckej činnosti, neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti – v kresbe, grafike, maľbe, kombinovanej 
technike, plastike (drevo, kameň, kov a pod.), úžitkovej tvorbe (šperk, keramika, textil),  v 
prácach intermediálneho charakteru (fotografický záznam akčného umenia, land-artu a pod.) 
v počítačovej grafike a osobitne v samostatnej súťažnej kategórii D (insita, art brute, naivné 
umenie, umenie outsiderov). Súťaž je trojstupňová (regionálne, krajské a celoštátne kolo 
súťaže), koná sa na úrovni regiónu formou regionálnej súťaže a výstavy; na úrovni kraja 
formou krajskej súťaže a výstavy – v Košickom samosprávnom kraji pod názvom 
Košická paleta a na celoštátnej úrovni pod názvom Výtvarné spektrum. Ide o  najstaršiu a 
najprestížnejšiu súťaž v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby. 

Súťaž je založená na dobrovoľnej činnosti jednotlivcov alebo členov združení, klubov, spolkov 
amatérskych výtvarníkov. Napomáha rozvíjať ich záujmy a talent v oblasti neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby, oceňovať ich výtvarné aktivity a zároveň stále vyhľadávať, podporovať nové 
výrazné talenty z radov mládeže a dospelých a zapájať ich do súťaže  v rámci Košického 
samosprávneho kraja.  
Poslaním krajskej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Košická paleta je aktivizovať a 
podporovať oblasť neprofesionálnej výtvarnej tvorby, poskytovať priestor na prezentáciu a 
konfrontáciu jej výsledkov, získavať prehľad o celkovej úrovni neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby v Košickom samosprávnom kraji za konkrétne obdobie a využívať túto platformu na 
ďalšie vzdelávanie  výtvarníkov.  

 
REALIZÁTOR  A ORGANIZAČNÝ GARANT KRAJSKEJ SÚŤAŽE  
 

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria (KCUBaR) 
Kontakt : 
Mgr. Helga Tomondyová 
Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, pracovisko Košice, Hrnčiarska 9 
helga.tomondyova@kcubar.sk, 
mobil : 0915/892 007 
www.kcubar.sk 
 

ČASOVÝ HARMONOGRAM SÚŤAŽE 
 
Zbieranie prác na výstavu v termíne: 16.-17.4.2018 (8.00-16.30) 
Hrnčiarska 9, Košice 
(V prípade, že v uvedenom termíne a čase nemôžete priniesť vaše práce, kontaktujte 
Mgr. Helgu Tomondyovú.) 
UZÁVIERKA SÚŤAŽE :   17. APRÍLA 2018 

Vernisáž výstavy:     23.5.2018 
Trvanie výstavy:     do 10.6.2018 
Miesto :     Košice, Kasárne Kulturparpark 

mailto:helga.tomondyova@kcubar.sk
http://www.tnos.sk/


SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE 
 

Kategória A: autori vo veku od 15 do 25 rokov; (vek sa viaže na rok konania celošt. súťaže) 

Kategória B: autori vo veku od 25 do 60 rokov; 
Kategória C: autori vo veku nad 60 rokov;  
Kategória D: autori vo veku od 15 rokov výtvarne neškolení, so špecifickým 
výtvarným prejavom – insitná tvorba - autori, ktorí majú v roku konania celoštátnej 
súťaže minimálne 15 rokov, výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným prejavom 
(art brute, naivné umenie, umenie outsiderov atď.),  
 
Kategória E: logo Výtvarného spektra  

-špeciálna tematická kategória len na rok 2018,  
-návrh loga celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum,  
-autori, ktorí majú v roku konania celoštátnej súťaže minimálne 15 rokov,  
-logo má byť univerzálnym znakom používaným na dokumentoch, webovej stránke, 
sociálnych sieťach, tlačovinách, pri 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,  
-každý z prihlásených autorov môže do súťaže predložiť najviac dva kompletné návrhy.  
 

Súťaž nie je určená profesionálnym umelcom – absolventom vysokej školy výtvarného 
zamerania (VŠVU, Akadémie umení a FuTUKE).  
 
PODMIENKY PRE SÚŤAŽIACICH 
  
1. Prihlásiť sa môžu neprofesionálni výtvarníci (jednotlivci alebo členovia 
združení/spolkov/klubov neprofesionálnych výtvarníkov), občania Slovenskej 
republiky a občania žijúci na Slovensku.  

2. Do základného kola súťaže sa súťažiaci prihlasuje podľa miesta svojho bydliska, 
alebo pôsobenia. Ak sa v mieste jeho bydliska/pôsobenia neuskutoční základné kolo, 
môže sa prihlásiť do základného kola v inom regióne daného kraja, ak s tým budú 
súhlasiť organizátori.  

3. Na prihlásenie do súťaže musí autor spĺňať všetky podmienky uvedené v týchto 
propozíciách, vyplniť prihlášku (príloha k propozíciám), poslať ju so všetkými 
prílohami vo verzii Excel, ale aj poštou (resp. priniesť osobne) potvrdenú 
podpisom na adresu organizátora základného kola do 17. apríla 2018. 

4. 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.).  
5. 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.  

6. Do súťaže budú prijaté výtvarné práce, realizované v rokoch 2014 až 2018, pričom 
autori nemôžu predložiť práce, s ktorými už súťažili v rámci súťaže Výtvarné 
spektrum v predchádzajúcich ročníkoch.  

7. V kategóriách A. – D. pre účasť v krajskom a celoštátnom kole je optimálny počet  
    3 – 5 prác od jedného autora.  



8. Každý autor je povinný svoje súťažné práce na rube čitateľne označiť všetkými 
potrebnými údajmi: meno, priezvisko, adresa, rok narodenia, názov výtvarného diela, 
rok jeho vzniku, zaradenie do súťažnej kategórie, sídlo regionálneho kultúrno-
osvetového zariadenia a organizátora regionálneho kola, do ktorého bola práca 
prihlásená.  

9. Všetky výtvarné práce, ktoré postúpia do celoštátneho kola, musia byť adjustované 
(pasparta, rám a pod.), na zadnej strane (plastika na spodnej strane) označené 
identifikačnými štítkami s predtlačou na vyplnenie týchto údajov: meno a vek autora, 
kategória, názov diela a výtvarná technika, presná adresa trvalého bydliska autora, 
okres a sídlo organizátora regionálneho kola súťaže.  
 
Podmienky k E. kategórii:  
1. Termín na odovzdanie je 6. júl 2018.  

2. Spôsob odovzdania: v zalepenej obálke s označením „Súťaž – neotvárať – LOGO 
VÝTVARNÉ SPEKTRUM“ poštou alebo osobne na adresu vyhlasovateľa súťaže 
(Národné osvetové centrum) v dvoch vyhotoveniach: a. formou tlače na výtlačok 
papiera A3 formátu s vyššou gramážou a to vo farebnej, aj čiernobielej verzii v dvoch 
alternatívach: väčšia alternatíva s rozmerom 15 x 15 cm, menšia alternatíva s 
rozmerom 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,  

c. autor spolu s logom predkladá aj disajnmanuál, ktorý musí obsahovať:  
- objasnenie symboliky loga (krátky vysvetľujúci popis a zdôvodnenie daného návrhu),  
- špecifikáciu loga – použité odtiene farieb (základné a doplnkové farby podľa 
  vzorkovníka PANTONE, v stupnici CMYK, RGB, HTML, RAL),  
- ochrannú zónu – priestor, do ktorého by nemal zasahovať iný grafický prvok,  
 - minimálnu veľkosť loga,  
- správne a nesprávne používanie loga (uviesť aj príklady nesprávneho používania 

  loga),  

- kompozíciu loga – komunikačné tlačoviny (pozvánka, plagát, katalóg a. i.), použitie 
loga na reklamných predmetoch (napr. pero, CD nosič vrátane obalu, tričko, pohár, 
taška),5 d. v obálke sa musí nachádzať vyplnená a podpísaná prihláška, ktorá tvorí 
prílohu tohto dokumentu.  
 
HODNOTENIE SÚŤAŽE  
 
Hodnotenie na nižších stupňoch súťaže prebieha udelením ocenení a čestných 
uznaní v každej kategórii. Poroty na každom stupni súťaže určia, ktoré výtvarné práce 
budú tvoriť obsah výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby na danom stupni súťaže 
a vyberú kolekciu výtvarných diel súťažiacich autorov na postup do vyššieho kola 
súťaže. 
 
Kritériá hodnotenia:  
A. – D. kategória:  
a. sila výpovede diela,  
b. celkový výraz práce,  
c. osobitosť výtvarného stvárnenia a myšlienka diela,  
d. autenticita, originalita rukopisu a podanie myšlienky.  
 



E. kategória:  
e. originalita kreatívneho nápadu,  
f. významová zrozumiteľnosť,  
g. jednoduchá farebná a čiernobiela reprodukovateľnosť,  
h. zachovanie vysokej rozoznateľnosti pri zmene veľkosti loga.  
 
 DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE  

 
  
 1. Po ukončení celoštátnej výstavy Výtvarné spektrum 2018 v Trenčíne sa 
kolekcia diel presunie do Kasární/Kulturparku v Košiciach, kde bude vystavená od 
polovice novembra do konca decembra 2018.  
 2. Cena pre víťaza v E. kategórii je 150 €.  
 3. V prílohe nájdete prihlášku na Výtvarné spektrum 2018 (vypĺňa súťažiaci), 
ktorá je totožná s prihláškou na krajskú súťaž Košická paleta 
 (prihláška je na stránke www.kcubar.sk a www.nocka.sk). 

 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
 
1. Propozície nadobúdajú účinnosť 8. 12. 2017.  
2. Prípadné zmeny, doplnenia a spresnenia propozícií vydáva Národné osvetové 
centrum.  
3. V dôsledku nesplnenia akýchkoľvek podmienok uvedených v týchto propozíciách 
nemusia byť súťažiaci prijatí do súťaže alebo môžu byť zo súťaže vyradení.  
4. Súťažiaci prihlásením do súťaže vyhlasuje, že jeho súťažné dielo má vysporiadané 
všetky práva viažuce sa k tomuto dielu, najmä autorské práva a nevzťahujú sa na ne 
práva tretích osôb.  
5. Súťažiaci prihlásením do súťaže udeľuje Národnému osvetovému centru 
a Kultúrnemu centru Údolia Bodvy a Rudohoria licenciu v neobmedzenom územnom 
či vecnom rozsahu na celý čas trvania jeho majetkových práv k súťažným dielam, a to 
na tieto spôsoby použitia: vyhotovenie rozmnoženiny diel, zaradenie diel do databázy, 
sprístupnenie diel verejnosti, verejné vystavenie diel. Súťažiaci udeľuje túto licenciu 
bezodplatne a na účely propagácie súťaže Košická paleta a KCUBaR ako aj Výtvarné 
spektrum a Národného osvetového centra.  
6. Súťažiaci prihlásením do súťaže dáva KCUBaR a Národnému osvetovému centru 
súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške na účely spojené so 
súťažou Výtvarné spektrum 2018, na všetky kolá tejto súťaže a na celý čas jej trvania.  
 
 
 
Kontakt : 
Mgr. Helga Tomondyová 
Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, pracovisko Košice, Hrnčiarska 9 
helga.tomondyova@kcubar.sk, 
mobil : 0915/892 007 
www.kcubar.sk 
 

http://www.kcubar.sk/
mailto:helga.tomondyova@kcubar.sk
http://www.tnos.sk/

