
 

 

Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení, 

Horná 95, 974 01 Banská Bystrica 

 

VYHLASUJE SÚŤAŽ 

 

100 rokov divadla očami detí 

 

 

Súťaž je určená pre žiakov ZUŠ, Stredné umelecké školy 

 

VÝTVARNÝ ODBOR 

 

 

OKTÓBER 2020 



 

PROPOZÍCIE SÚTAŽE 

Kategórie 

a.  Žiaci ZUŠ 

b.  Žiaci Stredných umeleckých škôl 

Téma výtvarnej práce: 

OSOBNOSTI A VÝZNAMNÉ MOMENTY SLOVENSKÉHO PROFESIONÁLNEHO 

DIVADLA 

Téma vychádza z vyhlásenia Roku slovenského profesionálneho divadla 2020 
1Ministerstvom kultúry SR a Divadelným ústavom. Jedným so zámerov vyhlásenia súťaže je 

prepojenie výtvarného odboru s odborom dramatickým. 

 

Výtvarná práca – výkres, môže byť zhotovený akoukoľvek technikou (akvarel, pastel, uhoľ, 

tempera, voskové farby, škrobová technika,... ). 

o formát výkresu je maximálne A3 

o práce v jednotlivých kategóriách vyhodnotí odborná hodnotiaca komisia 

o autorom víťazných prác budú zaslané vecné odmeny a diplomy 

o každá škola oceneného autora získa materiálnu podporu pre svoju činnosť 

o vybrané práce sa stanú súčasťou stálej expozície v priestoroch Fakulty dramatických 

umení Akadémie umení v Banskej Bystrici 

Práce je potrebné zaslať do 23. novembra 2020 /rozhodujúci je dátum podacej poštovej 

pečiatky/ 

ADRESA: Na obálku uviesť  

100 rokov divadla očami detí 

Akadémie umení 

J.Kollára 22 

974 01  Banská Bystrica  

                                                           
1
 ROK SLOVENSKÉHO DIVADLA – ide o celoslovenský, celoročný projekt, ktorého cieľom je „poukázať na význam 

divadla v kultúrnom a celospoločenskom kontexte, ako aj zaznamenať historické súvislosti a prispieť 

k estetickému rozvoju a obohacovaniu duchovného života spoločnosti. Rok slovenského divadla 2020 má 

predstaviť hodnoty minulého i súčasného obdobia slovenského divadelného umenia a kultúry a zvýšiť 

povedomie o slovenskom divadle doma i v zahraničí“. 

 

 

 

 



 

 

KAŽDÁ VÝTVARNÁ PRÁCA MUSÍ BYŤ OZNAČENÁ NASLEDOVNE: 

o označenie súťažnej kategórie 

o meno, priezvisko, vek autora 

o úplná poštová adresa školy a triedy, ktorú navštevuje súťažiaci autor, autorka 

o v zmysle GDPR je nevyhnutné ku každej výtvarnej práci, v každej vekovej kategórii 
priložiť písomný súhlas s podpisom zákonného zástupcu /tlačivo 1/ súťažiaceho 
dieťaťa – autora výtvarnej práce so spracovaním osobných údajov dieťaťa 

o bez priloženého písomného súhlasu zákonného zástupcu so spracovaním osobných 
údajov dieťaťa – autora výtvarnej práce nebude práca zaradená do súťaže 

 

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo ponechať si súťažné práce, použiť ich pri výchovnej činnosti 

a propagácii Akadémie umení v Banskej Bystrici. Vyhlasovateľ je taktiež oprávnený využiť bezplatne súťažné 

práce pri vydaní publikácií s tým, že súťažiaci prihlásením práce do súťaže s týmto spôsobom bezplatného 

využitia práce dáva svoj súhlas v zmysle príslušných ustanovení autorského zákona. Vyhlasovateľ nie je povinný 

vyššie uvedeným spôsobom dielo využiť a je čiastočne alebo úplne oprávnený poskytnúť ho aj tretej osobe. 

 

HODNOTIACA KOMISIA ZOSTAVENÁ Z ODBORNÍKOV VÝTVARNÉHO 

A DRAMATICKÉHO UMENIA 

o akademický maliar Ľudovít Hološka – predseda komisie 

o Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD. – odborný garant projektu 

o umelecký fotograf Kvetoslav Šakový 

o doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD. – divadelný režisér a pedagóg 

o externé prostredie – Ing. Jana Seleštianska – marketing manager Europa Shopping 

Center  

o externé prostredie – Mgr. Peter Černek – vedúci odboru kultúry BBSK 

 

Vyhlásenie súťaže bude uverejnené na www.aku.sk 

Ďalšie informácie získate u administrátora súťaže – Marta Holécyová, 048/4320115, 

m.holecyova@aku.sk 

 

Akadémia umení, Fakulta dramatických umení spolu s členmi hodnotiacej komisie sa tešia 

na všetky Vaše práce. Veríme, že aj vďaka Vám a Vášmu talentu sa podarí vytvoriť spoločné 

výtvarné práce venované divadelnému umeniu na Slovensku. 

 

 

http://www.aku.sk/
mailto:m.holecyova@aku.sk

