
ORGANIZAČNÝ PORIADOK 

medzinárodnej výtvarnej súťaže  

BOHÚŇOVA PALETA 

 

Tento organizačný poriadok je vypracovaný v súlade so smernicou Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 23/2017 o súťažiach.  

 

 

Názov podujatia: Medzinárodná výtvarná súťaž BOHÚŇOVA PALETA (ďalej len „súťaž“) 

 

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  

 

Hlavný organizátor: Základná umelecká škola P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne  

Spoluorganizátor: Mestský dom kultúry Bielsko–Biała, Poľsko  

Pravidelný termín súťaže: apríl - november  

 

Článok 1 

Charakteristika súťaže a jej poslanie 

 

Súťaž si dáva za cieľ: 

- popularizovať meno významného slovenského maliara 19. storočia Petra Michala 

Bohúňa a zúročovať odkaz jeho umeleckej tvorby, 

- rozvíjať umelecké nadanie detí a mládeže, 

- konfrontovať tvorivú činnosť a výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov a 

pedagógov a ich umeleckého zamerania v medzinárodnom kontexte,  

- dať priestor na bezprostrednú tvorivú činnosť v rámci každoročného vyhlasovania 

nových tém,  

- objavovať najnovšie informácie a trendy vo výtvarnom umení,  

- vyhľadávať nadané deti a žiakov,  

- motivovať k zmysluplnému cielenému využívaniu voľného času. 

 

Článok 2 

Štruktúra súťaže, počet kôl, počet a charakteristika kategórií 

 

1. Súťaž má nasledovnú štruktúru:  

- súťaž,  

- výstava ocenených prác v Dolnom Kubíne,  

- výstava ocenených prác v Bielsko – Białej,  

- semináre, tvorivé dielne. 

2. Členenie súťaže: 

- súťaž je jednokolová s ústredným zakončením, 

- súťaží sa vo viacerých výtvarných technikách,  

- veková kategória do 20 rokov. 

3. Prijímajú sa práce ľubovoľného formátu vyhotovené v technikách: kresba, maľba, 

grafika, kombinované techniky s možnosťou využitia a experimentovania s novými 

netradičnými materiálmi (plasty, kovy, druhotný materiál, atď.), fotografia a počítačová 

grafika.  

4. Súťažné kategórie sú: 

- kresba, 

- maľba, 



- grafika, 

- kombinovaná technika, 

- fotografia, 

- počítačová grafika. 

5. Súťažné práce musia byť označené nasledovnými údajmi: autor, vek, adresa školy, štát. 

Práce v elektronickej forme nebudú akceptované a nesmú byť paspartované. 

 

 

Článok 3 

Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže a činnosti odborných komisií 

 

1. Súťaž riadi odborná komisia. Jej predsedu a členov vymenúva generálny riaditeľ sekcie 
regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky. 

2. Odbornú porotu, zloženú z vysokoškolských pedagógov a aktívnych výtvarných umelcov, ktorí 

sú zároveň umeleckými garantami súťaže vymenúva predseda odbornej komisie. 
3. Odbornú porotu riadi predseda, ktorého si volia členovia poroty hlasovaním a do funkcie 

ho vymenúva a z funkcie odvoláva predseda odbornej komisie. Členstvo je čestné a 
nezastupiteľné. 

4. Predseda odbornej poroty dáva podklady pre predsedu odbornej komisie, ktorý 
každoročne pripravuje vyhodnotenie súťaže. 

5. Odborná porota, pracuje podľa organizačného poriadku a propozícií súťaže.  
6. Organizáciu súťaže zabezpečuje organizačný tím zložený z pedagógov školy a ďalších členov. 
 

Článok 4 

Súťažné podmienky, zadania, hodnotenie vedomostí a zručností detí a žiakov 

 

1. Súťaže sa zúčastňujú deti a mládež do 20 rokov zo škôl akéhokoľvek druhu alebo typu. 

2.  Prijímajú sa práce ľubovoľného formátu vyhotovené v technikách: kresba, maľba, 

grafika, kombinované techniky s možnosťou využitia a experimentovania s novými 

netradičnými materiálmi (plasty, kovy, druhotný materiál, atď.), fotografia a počítačová 

grafika.  

3. Súťažné práce musia byť označené nasledovnými údajmi: autor, vek, adresa školy, štát. 

Práce v elektronickej forme nebudú akceptované a nesmú byť paspartované. 

4. Autorské práce účastníkov každého ročníka súťaže sa prijímajú do termínu stanoveného 

v propozíciách súťaže na daný rok.  

5. Súťažné práce posúdi medzinárodná odborná porota (jej zloženie bude zverejnené vo 

výsledkovom katalógu). Porota rozhodne o udelení diplomov v zlatom, striebornom a 

bronzovom pásme a čestných uznaniach v každej kategórii. Porota môže udeliť aj čestné 

uznanie za najlepšie kolekcie prác. S výsledkami súťaže budú súťažiaci oboznámení do 

termínu určeného v propozíciách na daný rok. Výsledky súťaže budú vyhlásené na 

webovej stránke školy a na vernisáži výstavy. Ocenení žiaci získajú diplom a katalóg. 

Každá zúčastnená škola dostane Pamätný list a výsledkovú listinu. Autorom ocenených 

prác, ktorí ho neprevezmú osobne na vernisáži, bude zaslaný poštou diplom a katalóg 

súťaže. 

6. Práca (detail práce), ocenená hlavnou cenou, sa stáva logom súťažného ročníka a bude 

vytlačená na titulnej strane výsledkového katalógu.  

 



 

Článok 5 

Identifikačné údaje a kontaktné údaje organizátora súťaže na celoštátnej úrovni 
 

Základná umelecká škola P. M. Bohúňa  

ul. Matúškova 1632/5  

026 01 Dolný Kubín  

IČO: 36132497  

DIČ: 2020949194  

Mgr. Michal Janiga – riaditeľ  

Tel.: 043/5862052  

Mobil: 0907 416 123  

e-mail: michal.janiga@zuspmb.sk  

www.zuspmb.sk 

 

 

Článok 6 

Podmienky a spôsob zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia účastníkov súťaže 

 

1. Organizátor súťaže zabezpečí počas súťaže a s ňou súvisiacich podujatí dodržiavanie 

príslušných bezpečnostných predpisov, ktoré sú platné a účinné pre daný druh činnosti. 

2. Členovia odbornej poroty súťaže a organizačný tím súťaže sa riadia vnútornými 

predpismi PO a BOZP ZUŠ P. M. Bohúňa. 

 

 

Článok 7 

Štruktúra rozpočtu, použitie a postup pri zúčtovaní finančných prostriedkov 

 

Príjmy: 

- príspevok školy, 

- príspevky sponzorov a donorov, 

- príspevok Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

Výdavky: 

Náklady na medzinárodnú výberovú komisiu 

- ubytovanie, 

- stravovanie, 

- cestovné náklady, 

- honoráre. 

Tlačené materiály 

- propozície slovenské, anglické, 

- farebné katalógy ocenených prác, 

- diplomy a čestné uznania, 

- pamätné listy. 

Materiálno-technické zabezpečenie a činnosti 

- poštovné – propozície, katalógy, diplomy, ocenenia, 

- fotodokumentácia súťaže, vernisáže, 

- prenájom výstavných priestorov. 

Náklady na účasť ocenených detí na vernisáži v Poľsku 

- autobusová preprava, 

http://www.zuspmb.sk/


- obed pre deti a pedagógov, 

- poistné pre deti. 

Sumár výdavkov 
 

Článok 8 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Zrušuje sa organizačný poriadok Slovensko – poľskej výtvarnej súťaže s 

medzinárodnou účasťou BOHÚŇOVA PALETA schválený MŠVVaŠ SR pod číslom 

2010-14386/33333:43-911 s účinnosťou od 13. septembra 2010. 

 

Článok 9 

Schválenie a účinnosť 

 

Tento organizačný poriadok schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky dňa 18. septembra 2017 pod číslom 2017/11807:2-10A0 s 

účinnosťou od 01. 01. 2018. 

 

 

 

V Dolnom Kubíne 27. 07. 2017  

 

 

 

 

 

Mgr. Michal Janiga 

riaditeľ ZUŠ P. M. Bohúňa 


