
Záhorské osvetové stredisko, Vajanského 19/5, 905 01 Senica

PROPOZÍCIE

VÝTVARNÁ SENICA 2016/2017

Základná charakteristika: VÝTVARNÁ SENICA 2016/2017
51. regionálna súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby okresov Senica a Skalica.
Súťaž je postupová – trojstupňová /regionálne, krajské, celo-
štátne kolo/ s jednoročnou periodicitou určená pre  mládež od

                                                           15 rokov a dospelých. Nie je žánrovo ani    tematicky vy-    
                                                                 medzená.

Vyhlasovateľ a organizátor: Záhorské osvetové stredisko Senica

Spoluorganizátor: Mesto Senica

Termíny:
Časť súťažná:
Sústreďovanie výtvarných prác: od 2. 11. do 23. 11. 2016
Súťaž: december 2016
Miesto konania: Záhorské osvetové stredisko Senica

Časť nesúťažná:
Vernisáž:   3. 2. 2017
Výstava: 3. 2. 2017 – 2. 3. 2017
Miesto konania: Výstavné priestory Záhorského osvetového strediska v Senici

Časť vzdelávacia:
Rozborový seminár: 3. 2. 2017
Miesto konania: Záhorské osvetové stredisko Senica

Finančné zabezpečenie: z rozpočtu ZOS Senica a MsÚ Senica

Poslanie súťaže:
Poslaním súťaže je aktivizovať a podporovať neprofesionálnu výtvarnú tvorbu v celej  jej  žánrovej
rozmanitosti, oceňovať výtvarné aktivity, vyhľadávať a podporovať nové talenty z radov mládeže a
dospelých, poskytovať priestor na prezentáciu a konfrontáciu výsledkov tejto tvorby na regionálnej
/krajskej  i celoštátnej/  úrovni,  skvalitniť  kultúrnu  ponuku  v meste  Senica,  napomáhať  kultúrnemu
rozvoju  všetkých  vrstiev  obyvateľstva  a kultivovaniu  ich  životného  štýlu.  Súťaž  je  založená  na
dobrovoľnej činnosti jednotlivcov, členov združení a spolkov amatérskych výtvarníkov.

Súťažné kategórie
Kategória A: autori vo veku od 15 do 25 rokov 
Kategória B: autori vo veku od 25 do 60 rokov 
Kategória C: autori vo veku nad 60 rokov 
Kategória D: autori vo veku nad 15 rokov výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným 

prejavom – insitná tvorba /art brute, naivné umenie, umenie outsiderov a pod./



Podmienky účasti
Regionálna súťaž sa vyhlasuje vo všetkých výtvarných disciplínach: v kresbe, grafike, maľbe, plastike,
úžitkovej tvorbe a v prácach intermediálneho charakteru /fotografický záznam akčného umenia, land-
artu  a pod/.  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. 
Súťaže sa môžu zúčastniť občania žijúci v Slovenskej republike - neprofesionálni výtvarníci od 15
rokov veku – jednotlivci  alebo členovia združení  neprofesionálnych  výtvarníkov z okresov Senica
a Skalica.  Súťaž nie  je  určená profesionálnym umelcom – absolventom vysokej  školy výtvarného
zamerania – VŠVU, Akadémie umení a ekvivalentov týchto škôl v zahraničí. Do súťaže budú prijaté
výtvarné práce realizované v rokoch 2015 a 2016, pričom autori nemôžu predložiť práce, s ktorými
už súťažili v rámci predchádzajúcich ročníkov Výtvarnej Senice. 
Odporúča sa predložiť porote maximálne 5 výtvarných prác od jedného autora.
Každý autor je povinný svoje súťažné práce na rube výtvarného diela /pri plastike na spodnej strane/
čitateľne  označiť  všetkými  potrebnými  údajmi:  meno,  priezvisko,  adresa,  vek  autora,  názov
výtvarného  diela,  výtvarná  technika,  rok  jeho  vzniku,  zaradenie  do  súťažnej  kategórie.
K zaslaným  prácam  autor  priloží  čitateľne  vyplnenú  prihlášku  a uvedené  údaje  potvrdí  svojím
podpisom. Do súťaže nebudú prijaté diela v klipoch. Ocenené a vystavené práce môže organizátor
súťaže použiť na propagáciu Výtvarnej Senice 2016/2017 a to bez nároku na honorár.

Organizácia a priebeh súťaže
Každý  autor  prihlasuje  svoje  práce  do  regionálneho  kola  podľa  svojho  bydliska  /trvalého  alebo
prechodného, prípadne podľa mesta, v ktorom v súčasnosti študuje/.
Súťažné práce treba doručiť /zaslať alebo osobne priniesť/ na adresu: Záhorské osvetové stredisko,
Vajanského 19/5, 905 01 Senica do 23. novembra 2016 spolu s vyplnenou prihláškou.
Práce, ktoré nebudú spĺňať kritériá súťaže, nebudú predložené porote na hodnotenie.
Vrátenie  výtvarných prác sa uskutoční  po ukončení  výstavy  od 6.  3.  2017,  postupujúce práce po
skončení krajského a celoštátneho kola súťaže Výtvarné spektrum 2017. 

Hodnotenie
Práce  hodnotí  3-členná  odborná  porota,  ktorá  navrhne  hlavnému  usporiadateľovi  súťaže  udelenie
hlavnej ceny, ďalších cien a čestných uznaní, vyberie výtvarné práce na výstavu, na reprodukcie do
skladačky a na postup do krajskej súťaže. Právo na postup do krajského kola súťaže majú najlepšie
práce na základe návrhu odbornej poroty. 

Výsledky súťaže
Výsledky  súťaže  organizátor  vyhlási  na  vernisáži,  informácie  o výsledkoch  budú  zverejnené
v skladačke z výstavy a v masovokomunikačných prostriedkoch. 

Kontaktná adresa: Záhorské osvetové stredisko, Vajanského 19/5, 905 01 Senica, tel. 034/6513740,
0911100302, e-mail: slezakova.jaroslava@zupa-tt.sk 


