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CHARAKTERISTIKA SÚŤAŽE A JEJ POSLANIE
Umelecká súťaž kategórie „C“ krajskej súťaže s účasťou škôl z partnerských miest mesta
Kežmarok- Lanškroun a Příbram - Česko, Weilburgu - Nemecko, Lesneven – Francúzsko,
Hajdúszoboszlo – Maďarsko, Kupiškis – Litva, Gliwice, Bochnia, Zgierz, Nowy Targ – Poľsko.
Súťaž sa koná pod záštitou predsedu PSK Milana Majerského.
Poslaním je vyhľadávanie talentovaných žiakov v oblasti výtvarnej tvorby, podporovať
a rozvíjať ich nadanie, talent a viesť k zmysluplnému využívaniu ich voľného času.
Úlohou súťaže je aj viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti a podporovať ich záujem
o sebavzdelávanie.

Propagácia myšlienky o istotách

mladých ľudí v prostredí v ktorom
žijeme:
Každý deň je pre nás novým
začiatkom, v ktorom sa vždy (občas,
často, niekedy, nikdy...) máme o čo
oprieť, niekedy sa nám však istá zem
pod nohami rozplýva, strácame
oporu – istotu – pevný bod. Na
jednej strane stále hľadáme svoje
istoty, na strane druhej nás neistota
a prekážky môžu posilniť. Téma
nabáda k otázke: Čo je isté (neisté)
v mojom každodennom dianí, akú
istotu si plánujem do budúcna, na
čom si zakladám, čo mi dodáva
sebadôveru, kedy sa cítim
v bezpečí. Stvárnenie tejto idey
prispieva k zamysleniu sa,
k vlastnému posunu, k dozrievaniu.
Námet vyjadrujúci vlastnú istotu
(neistotu) môže byť rôznorodý,
pričom názov diela je doplnkom,
súčasťou, vyjadrením idey diela
(môže byť aj dlhší) a posudzuje sa
spolu s dielom ako jeden koncept.
Hodnotené je teda dielo spolu
s názvom – jeho výpovedná
hodnota a originalita (po stránke
formy aj obsahu).

MOTTO TOHTO ROČNÍKA:

„SKUTOČNÉ
PRIATEĽSTVO
VERZUS
VIRTUÁLNE“

ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
Škola umeleckého priemyslu
Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok
č. tel.: 052/ 452 52 82
e-mail: skola@supkk.sk,
www.supkk.sk
SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE
A1
Základné školy – deti od 11
do 15 rokov – kresba, maľba,
kombinované techniky
B1
Základné umelecké školy –
deti od 11 do 15 rokov – kresba,
maľba, kombinované techniky
C1
Stredné školy – kresba,
maľba, kombinované techniky
C2

Stredné školy – fotografia

PODMIENKY SÚŤAŽE
Súťaž je prehliadkou výtvarnej tvorivosti žiakov II. stupňa základných škôl, žiakov základných
umeleckých škôl a žiakov stredných škôl. Každá škola môže zaslať do súťaže MAXIMÁLNE 10
PRÁC za každú kategóriu. Maximálny formát – do rozmeru A2. Práce nesmú byť rolované ani
adjustované v pasparte.
Každá práca musí byť označená- meno a priezvisko autora, názov diela, vek, kategória,
adresa školy, e-mail školy, rok vzniku diela (súťažia iba diela, ktoré neboli ešte ocenené
a nie sú staršie ako 1 rok) a meno pedagóga.

Práce je potrebné poslať na adresu:
Škola umeleckého priemyslu
Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok
- spolu so zoznamom prác zaslaných školou so základnými údajmi školy- adresou, emailom, tel. kontaktom. Obálku označte názvom: MOJE (NE) ISTOTY. Náklady na
dodanie prác do súťaže znáša účastník súťaže.
Fotografie je potrebné poslať aj v digitálnej podobe na e-mailovú adresu zástupcu školy
zastupca@supkk.sk
Súťažné práce doručené po termíne uzávierky alebo práce nespĺňajúce technické
podmienky /formát, kvalita/ nebudú zaradené do súťaže. Práce sa autorom späť
nezasielajú! Je možné si ich však vyzdvihnúť. Zaslaním práce autor súhlasí s jej ďalším
nekomerčným využitím.
Víťazné práce budú vystavené v internetovej galérii Súťaž MOJE (NE) ISTOTY na stránke
www.supkk.sk a reálne vo výstavných priestoroch prístupných verejnosti v Kežmarku.
Krajské kolo súťaže zabezpečuje organizátor Škola umeleckého priemyslu Kežmarok.
HODNOTENIE PRÁC
ŽIAKOV POROTAMI,
ODBORNÉ
ZABEZPEČENIE:
Členov a predsedu
odbornej komisie
navrhuje
koordinátor súťaže
a menuje
organizátor súťaže –
riaditeľka ŠUP
Kežmarok.
Komisia sa riadi
výhradne úrovňou
umeleckého
stvárnenia témy
a jeho výpovednou
hodnotou. Komisia
sa môže rozhodnúť
neobsadiť nejaké
miesto v danej
kategórii.
Rozhodnutie
komisie je konečné
a nedá sa proti
nemu odvolať.

•

CENY
hlavná cena súťaže MOJE (NE) ISTOTY – finančná
odmena od predsedu PSK Milana Majerského

• 1.- 3. cena v každej súťažnej kategórii
• autorom vystavených, neocenených
zaslané čestné uznanie.

Termín uzávierky:

prác bude

5. február 2021
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TERMÍN VYHLÁSENIA VÝSLEDKOV
Marec 2021 počas vernisáže výstavy „MOJE (NE) ISTOTY“ vo výstavnej sieni v Kežmarku.
(5.3.2020 v prípade zmeny o presnom termíne budú účastníci oboznámení).

FINANČNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE A OCHRANA ZDRAVIA ÚČASTNÍKOV SÚŤAŽE
Organizátor finančne zabezpečí náklady spojené s vyhodnotením krajského kola,
materiálno-technickým zabezpečením výstavy, vernisážou, náklady na diplomy a
ceny.
V zmysle zákona č. 124/2006 Z.z.
Do miesta konania oceňovania súťaže a späť cestujú žiaci v sprievode plnoletej osoby,
čo zabezpečí vysielajúca škola
GDPR
Zaslaním prác udeľuje autor alebo zákonný zástupca autora súhlas so spracúvaním
osobných údajov uvedených na zadnej strane výtvarných diel resp. sprievodnom liste
výtvarnej súťaže MOJE (NE) ISTOTY. Podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady
(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov.

TEŠÍME SA NA NAŠU SPOLUPRÁCU.
ĎAKUJEME VŠETKÝM ŠKOLÁM,
PEDAGÓGOM A ŽIAKOM ŽE SPOLOČNE
MÔŽEME UMENÍM MENIŤ SVET.
Kolektív pedagógov a žiakov
ŠKOLY UMELECKÉHO PRIEMYSLU v Kežmarku.
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