
 

 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK CELOSLOVENSKEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŢE 

MALÉ GRAFICKÉ FORMY 

 
a/ MGF je celoslovenská verejná a neanonymná súťaţná prehliadka základných umeleckých škôl a stredných 

    umeleckých škôl s výtvarným zameraním, v tvorbe malých grafických foriem, ktoré nesmú prekročiť rozmer 

   14 x 14 cm (ex libris, známka, logo, novoročenka, pohľadnica, svadobný pozdrav, vtip, pozdrav zo stuţkovej, 

    voľný grafický list, pozdrav k narodeninám, meninám, ilustrácia). Poslaním súťaţe je viesť deti a mládeţ 

    k poznaniu a tvorbe týchto klenotov grafického umenia, zásad ich tvorby, adjustácie, signovania, histórie  

    i vyuţitia v súčasnosti. Súťaţ  je vyhlasovaná ako BIENÁLE, čiţe vyhlasuje sa kaţdý druhý rok a je riadená 

    jednak Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) 

a jednak organizátorom ZUŠ FK Vrútky, ktorý spolupracuje po odbornej stránke    

    s Turčianskou galériou v Martine a metodicky s KŠÚ v Ţiline. 

b/ Súťaţné práce nesmú byť staršie ako 2 roky, čím sa aktualizuje aj  

    frekvencia súťaţe ako  forma bienále. Školy pripravujú svoje kolekcie v rozsahu tohto obdobia, pričom  

    musia akceptovať rozmer výtvarných prác a limit počtu prác v jednotlivých kategóriách (kaţdá kategória 

    môţe obsahovať maximálne 25 prác vyhotovených rôznymi technikami s rôznym obsahom). Z tohto dôvodu  

    má súťaţ len jedno kolo – celoštátne, kde dochádza k hodnoteniu kolekcií jednotlivých škôl a výberu 

    jednotlivých prác, ktoré budú vystavené a tým pádom aj hodnotené v rámci súťaţe. V MGF sú práce 

    hodnotené v štyroch kategóriách, podľa veku súťaţiacich: I. kategória do 6 rokov, II. kategória 7 - 10 rokov,  

    III. kategória 11 – 15 rokov, IV. Kategória nad 15 rokov. 

c/ Zárukou odbornosti vedenia súťaţe je skutočnosť, ţe na celom jej priebehu sa podieľajú kvalifikovaný 

    pedagógovia (vzhľadom na aktuálnosť k výtvarnému umenie) a výtvarný umelci s regiónu Turca, ktorých 

    deleguje Turčianska galéria v Martine ako výsostne odborná inštitúcia. Predsedu a členov odbornej komisie 

vymenováva vyhlasovateľ súťaţe. Po organizačnej stránke sa súťaţ riadi 

    aktuálnym organizačným poriadkom, (ten obdrţí okrem kaţdej zúčastnenej školy aj ministerstvo  

    a KŠÚ) a odbornou komunikáciou medzi týmito troma subjektmi. 

d/ Hodnotenie zaslaných prác do súťaţe prebieha v dvoch kolách. V prvom kole sú kvalifikovanými pedagógmi 

    prehliadnuté jednotlivé kolekcie, sú vyradené práce ktoré nezodpovedajú štatútu súťaţe a definícii grafického 

    listu. Práce, ktoré prejdú prvým kolom sú vystavené a sú hodnotené odbornou komisiou, ktorú vymenuje 

ministerstvo na základe návrhu odborného garanta súťaţe (riaditeľka TG v Martine). Členovia odbornej 

komisie udeľujú na základe zhody individuálne a kolektívne ocenenia. 

e/ Organizátor súťaţe: 

    Mgr. Vladimír Krátky 

    Základná umelecká škola Frica Kafendu Vrútky 

    Sv. Cyrila a metoda 20, 038 61 Vrútky 

    IČO: 378 11 720 

    DIČ: 20 21 669 056 

    Tel: 043 4281 395 

    E – mail: zusfkvrutky@azet.sk 

f/ Súťaţe sa môţu zúčastniť všetci ţiaci základných umeleckých škôl a stredných umeleckých škôl  

   s výtvarným zameraním, pokiaľ ich práce spĺňajú poţiadavky organizačného poriadku, štatútu súťaţe 

   a umeleckých kritérií na grafické dielko. 

g/ Rozpočet súťaţe schvaľuje ministerstvo na základe vyhotovenia návrhu rozpočtu organizátorom súťaţe. 

    Organizátor sa v tomto riadi analýzou rozpočtu z posledného ročníka súťaţe, aktualizáciu cien tovaru a  

    sluţieb (napr. spracovanie a tlač katalógov). Schválený rozpočet potom organizátor čerpá cez KŠÚ formou 

    zálohy a nasledujúcim preplácaním organizátorom uhrádzaných faktúr a ostatných finančných poloţiek. 

h/ Ruší sa organizačný poriadok Celoslovenskej výtvarnej súťaţe Malé grafické formy, ktorý zaregistrovalo 

MŠ SR pod  číslom  138/97-151 a nadobudol účinnosť 18.6.1997. 

i/ Tento  organizačný  poriadok  je  registrovaný  pod  číslom 2010-14386/32561:20-911 a nadobúda účinnosť 

6.9.2010.  

 

za organizátora spracoval: Mgr. Vladimír  Krátky 
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