Národné osvetové centrum
Nám. SNP 12
812 34 Bratislava
www.nocka.sk

Propozície

Gorazdovo výtvarné
Námestovo 2017
XXII. ročník
celoštátnej výtvarnej súťaže detí a mládeže,
zameranej na národnú históriu

28. februára 2017

A.
VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA
I. Charakteristika súťaže
Celoštátna výtvarná súťaž a výstava zameraná na národnú históriu je jednokolová, vyhlasuje
sa každý rok. Súťaž a výstava je určená pre detí vo veku od 6 do 15 rokov a mládež vo veku
od 16 do 19 rokov. Súťaž je zameraná na výtvarné stvárňovanie našich národných dejín,
ktorých korene spadajú do obdobia života a pôsobenia nášho prvoučiteľa a svätca Gorazda,
byzantských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda – apoštolov Slovanov a spolupatrónov Európy,
obdobia Veľkej Moravy s jej panovníkmi, až po súčasnosť.
Gorazdovo výtvarné Námestovo cieľavedome, v duchu medzinárodného Dohovoru na
ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (UNESCO) prispieva k plneniu dôležitej úlohy pri
tvorbe, ochrane, zachovávaní, no najmä znovuvytváraní kresťanského nehmotného kultúrneho
dedičstva, kde má svoje pevné miesto aj svätogorazdovská tradícia, a tým podporuje kultúrnu
rozmanitosť a ľudskú tvorivosť.
XXII. Gorazdovo výtvarné Námestovo tvorí súčasť XXVIII. svätogorazdovských dní na
Slovensku a Dekády svätého Gorazda na Slovensku 2015 – 2026, nad ktorými deviatykrát
prevzal záštitu exprezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.
II. Ciele súťaže
Cieľom súťaže je prehĺbiť záujem čo najväčšieho počtu detí a mládeže o naše národné,
kresťanské a kultúrne dejiny, o históriu miest a obcí s ich významnými osobnosťami.
Zároveň, prostredníctvom historických poznatkov a výtvarného stvárnenia profilovať ich
historické vedomie ako základ zdravého patriotizmu a národnej hrdosti.
Gorazdovo výtvarné Námestovo vytvára platformu na odborné usmerňovanie tejto výtvarnej
tvorby
III. Riadenie súťaže
Vyhlasovatelia:

Mesto Námestovo, Národné osvetové cenrum, Spoločnosť svätého Gorazda

Odborní garanti: Národné osvetové centrum, Dom kultúry v Námestove
Organizátori:

Dom kultúry v Námestove, Národné osvetové centrum, Rímskokatolícky
farský úrad, Cirkevná základná škola sv. Gorazda v Námestove, Matica
slovenská, Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a
kultúru, Cyrilometodská spoločnosť, Spolok sv. Vojtecha
Organizačný garant celoštátneho kola: Dom kultúry v Námestove

B.
ŠTRUKTÚRA SÚŤAŽE
Celoštátna výtvarná súťaž detí a mládeže zameraná na národnú históriu – Gorazdovo výtvarné
Námestovo, je jednokolová.
Súťaž je vyhlásená na témy:
1. osobnosti Veľkej Moravy – Gorazd, Cyril, Metod, Rastislav, Svätopluk, Pribina, Koceľ,
Sedempočetníci... (plagát, pohľadnica, exlibris),
2. osobnosti v histórii môjho mesta... (ľubovoľný prejav).
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Podmienky súťaže a kategórie:
a) Účasť na súťaži
Na súťaži sa môže zúčastniť autor žijúci v Slovenskej republike vo veku od 6 do 19 rokov,
ktorý je žiakom, respektíve študentom akéhokoľvek typu základnej alebo strednej školy,
gymnázia, základnej umeleckej školy, výtvarného krúžku, prípadne je samostatne tvoriacim
autorom.
b) Súťažné kategórie
1. deti vo veku 6 – 9 rokov,
2. deti vo veku 10 – 12 rokov,
3. deti vo veku 13 – 15 rokov,
4. študenti stredných škôl vo veku 16 – 19 rokov.
c) Výtvarný prejav
Ľubovoľný – kresba, grafika, maľba, plastika, pastel, kombinované techniky.
Formát – min. od A4 (návrh na plagát A3, A2).
Práce musia obsahovať:
– meno, priezvisko a bydlisko autora, vek, školu, názov práce, súťažnú kategóriu,
– meno pedagóga, ktorý žiaka odborne viedol, ak to tak bolo.
Autori nemôžu prihlásiť a poslať svoje práce do iných súťaží. Súťažné práce sa školám
nevracajú. Ocenené práce zostávajú v archíve a budú využité na propagačné účely. Práce
môžu byť vystavené aj v iných regiónoch Slovenska. Prevzaté reprodukcie budú zo súťaže
vyradené.
Vyhlásenie výsledkov
Výsledky súťaže budú zverejnené v tých médiách, ktoré prinesú propozície súťaže, a zároveň
budú doručené autorom súťažných prác do 2. júna 2017.

C.
ORGANIZAČNÉ A ODBORNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE
I. Organizačné zabezpečenie
Organizačné zabezpečenie súťaže a výstavy sa realizuje prostredníctvom zmluvy o spolupráci
medzi Národným osvetovým centrom a Domom kultúry v Námestove.
Súťažné obdobie
Termín súťaže: február – 12. máj 2017
Termín výstavy: 15. júna – 31. augusta 2017
Vernisáž výstavy, vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení: 15. júna 2017 o 11.00 hod.
v Dome kultúry v Námestove
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Vyhlásenie výsledkov súťaže bude spojené s umeleckým programom, tvorivými dielňami detí
na tému SLOVENSKO – KRAJINA, KTORÚ MÁM RÁD, so seminármi pre študentov a
pedagógov.
Súťažné práce je potrebné zaslať do ústredného kola do 13. mája 2017 (vrátane) na adresu:
Dom kultúry v Námestove
Štefánikova 208/7
029 01 Námestovo
II. Odborné zabezpečenie
Hodnotenie a ocenenia v súťaži
a) Výtvarné práce posúdi 3-členná odborná porota, zložená z profesionálnych výtvarníkov
a pedagógov. Hodnotí sa obsahové a umelecké stvárnenie témy.
b) Odborná porota rozhodne o umiestnení autorov a udelení vecných cien. V každej kategórii
budú udelené vecné ceny a diplomy autorom ocenených prác. Zároveň vyberie výtvarné
práce na výstavu, ktorá bude inštalovaná vo výstavných priestoroch Domu kultúry v
Námestove.
Hlavnú cenu (finančnú) udeľuje primátor mesta Námestova na návrh odbornej poroty.
c) Ak súťažné práce nedosiahnu požadovanú úroveň, odborná porota má právo navrhnúť
vyhlasovateľom niektorú z cien neudeliť.
Súčasťou vyhlásenie výsledkov súťaže budú odborné semináre pre pedagógov
a stredoškolských študentov.
Členovia odbornej poroty vyhotovia Protokol o výsledkoch XXII. ročníka celoslovenskej
súťaže a výstavy detí a mládeže zameranej na národnú históriu GORAZDOVO VÝTVARNÉ
NÁMESTOVO 2017, v ktorom uvedie rozhodnutie o udelení hlavnej ceny, diplomov a cien,
čestných uznaní vo všetkých kategóriách.
D.
FINANČNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE
Súťaž , vrátane vernisáže výstavy, vyhlásenia výsledkov a odovzdania ocenení bude
financovaná z rozpočtu Národného osvetového centra, z príspevkov mesta Námestovo
a sponzorov.
E.
TERMÍNY A KONTAKTY
I. Celoštátne kolo
Miesto konania: .Námestvo – Dom kultúry v Námestove, Námestie P. O. Hviezdoslava
Dátum konania: 15. júna 2017
Vyhlasovateľ a odborný garant: Národné osvetové centrum
Kontakt: Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava, www.nocka.sk
Zodpovedná osoba: PaedDr. Miroslav Holečko; miroslav.holecko@nocka.sk; 02/204 71 226
Organizačný garant celoštátneho kola: Mesto Námestovo
Zodpovedná osoba: Eva Mušáková; office@dkno.sk; 043/55 222 4
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F.
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Kontaktné adresy a ďalšie informácie o XXII. Gorazdovom výtvarnom Námestove
Bc. Eva Mušáková
riaditeľka

PaedDr. Miroslav Holečko
manažér kultúry pre národné a kresťanské
tradície
Národné osvetové centrum
Námestie SNP 12
812 34 Bratislava
Tel.: 02 204 71 226
E-mail: nocka@nocka.sk
Web: www.nocka.sk

Dom kultúry v Námestove
Štefánikova 208/7
029 01 Námestovo
Tel.: 043 / 55 222 47
E-mail: office@dkno.sk
Web: www.dkno.sk

G.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Prihlásením do súťaže udeľuje autor Domu kultúry v Námestove bezodplatne nevýhradnú
licenciu podľa § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich
s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov na všetky druhy použitia
výtvarného diela, a to bez časového, vecného a teritoriálneho obmedzenia.
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