
ORGANIZAČNÝ  PORIADOK 
 

Slovensko – poľskej výtvarnej súťaže 
s medzinárodnou účasťou 

BOHÚŇOVA PALETA 
 

1. 

Základné ustanovenie. 
 
Názov podujatia: Slovensko – poľská výtvarná súťaž s medzinárodnou účasťou 
                                BOHÚŇOVA PALETA 
 
Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len 

„ministerstvo“) 
 
Hlavný organizátor: Základná umelecká škola P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne 

Spoluorganizátor: Mestský dom kultúry Bielsko – Biala Poľsko 
Pravidelný termín súťaţe: apríl - november 
                                    
   

2. 
Charakteristika súťaže, poslanie súťaže a riadenie súťaže 

 
Výtvarná súťaţ si dáva za cieľ popularizovať meno významného slovenského maliara 19. 
storočia a zúročovať odkaz jeho umeleckej tvorby: 
- konfrontovať tvorivú činnosť a výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu ţiakov a 

pedagógov ZUŠ a stredných škôl umeleckého zamerania v medzinárodnom kontexte,  
- dať priestor na bezprostrednú tvorivú činnosť v rámci kaţdoročného vyhlasovania 

nových tém, 
- poskytnúť najnovšie informácie, 
- ponúknuť najmodernejšie trendy. 
 
Na čele riadiacej štruktúry je predseda odbornej komisie vymenovaný ministerstvom, ktorý 
úzko spolupracuje s členmi odbornej komisie súťaţe a riadi  organizačný team. 

 
3. 

Štruktúra súťaže, počet kôl, počet a charakteristika kategórií. 
 

Súťaţ má štruktúru: 
- súťaţ  
- výstava ocenených prác v Dolnom Kubíne 
- výstava ocenených prác v Bielsko - Bialej 
- semináre, tvorivé dielne 

 
Členenie súťaţe:  
Súťaţ má ústredné kolo  
súťaţí sa vo všetkých maliarskych technikách 



veková kategória od 4 do 20 rokov 
 

4. 

Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže 
 
Odborné vedenie zabezpečuje odborná komisia  súťaţe s odbornými garantmi súťaţe – 
členmi odbornej porota. Organizáciu súťaţe zabezpečuje organizačný team zloţený 
z pedagógov školy a ďalších členov.  
 

5. 
Hodnotenie súťaže 

 

 
Hodnotiaca rada ocení práce osobitne vo všetkých technikách a určí Zlaté, Strieborné 
a Bronzové pásmo, Čestné uznania a Hlavnú cenu, ktorá sa stáva výtvarnou predlohou na 
všetky reprezentačné materiály.  
Výsledky súťaţe sú vyhlásené na vernisáţach výstav za osobnej účasti ocenených 
súťaţiacich, ktorí získavajú diplom a drobné vecné odmeny. 

 
6. 

Organizátor súťaže, adresa a úplný kontakt 
 

Základná umelecká škola P. M. Bohúňa 
ul. Matúškova 1632/5 
026 01 Dolný Kubín 
IČO: 36132497 
DIČ: 2020949194 
Leonard Vajdulák – riaditeľ 
Tel./fax: 043 5862052 
Mobil: 0905 940348 
e-mail: vajdulak@nextra.sk 
www.bohunovapaleta.sk 
 

7. 
Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže 

 
Riadi sa vnútornými predpismi BOZP ZUŠ P. M. Bohúňa. Organizačný team je pred 
začiatkom súťaţe poučený technikom BOZP školy. 
 

8. 
Rozpočet. 

 
Rozpočet sa tvorí zo zdruţených prostriedkov: 
Príspevok ministerstva 
Grantový systém VÚC Ţilina 
Príspevok školy 
Sponzorské a donórské príspevky  
 

9 
Zrušovacie ustanovenie 

 

mailto:vajdulak@nextra.sk
http://www.bohunovapaleta.sk/


 
Ruší sa organizačný poriadok Slovensko – poľskej výtvarnej súťaţe 

s medzinárodnou účasťou BOHÚŇOVA PALETA, ktorý zaregistrovalo MŠ SR pod 
číslom 1264/2001-41 a nadobudol účinnosť dňa 24. 7. 2001. 
 

10 
Účinnosť a registrácia 

 
 Tento organizačný poriadok je registrovaný pod číslom 2010-14386/33333:43-
911 a nadobúda účinnosť 13. septembra 2010. 
 
 
  V Dolnom Kubíne 26. 6. 2010 
 
 

Leonard Vajdulák 

riaditeľ ZUŠ P. M. Bohúňa 


