súťaž talentov Košického kraja v oblasti vizuálneho umenia a literárnej tvorby
PROPOZÍCIE
Charakteristika :
SLOVOM A OBRAZOM je krajská súťaž tvorby poézie neprofesionálnych
autorov, členov literárnych klubov a krúžkov, ale aj neprofesionálnych
fotografov a výtvarníkov, ktorí svojou tvorbou majú záujem ilustrovať básnické
diela.
Hlavným cieľom súťaže je vyhľadávať talenty Košického kraja v oblasti vizuálneho
umenia a literárnej tvorby z radov mládeže a dospelých, umožniť im prezentovať
svoju tvorbu v online priestore, publikačne, ale aj pred širokou verejnosťou
prostredníctvom putovnej výstavy. Zámerom súťaže je vzájomné prepájanie
jednotlivých žánrov umenia, ale aj konfrontácia výsledných autorských zámerov.
Súťaž je určená neprofesionálnym tvorcom (básnikom, fotografom a výtvarníkom) od
15 rokov, ktorých bydlisko príp. štúdium je v Košickom kraji. Súťaž nie je tematicky
zameraná.
Riadenie súťaže:
Vyhlasovateľ a odborný garant : Odbor kultúry Košického samosprávneho kraja
Organizátori: Centrum kultúry Košické kraja v spolupráci s kultúrnymi zariadeniami
Košického kraja
Súťažné kategórie :
1. Poézia a/ autori od 15 do 25 rokov
b/ autori nad 25 rokov
2. Vizuálna tvorba a/ Fotografia – ilustrácia k poézii
b/ Výtvarné dielo – ilustrácia k poézii
(maľba, grafika, kresba, plastika, PC grafika,
kombinované techniky…)
Účasť autorov vo vizuálnej tvorbe je podmienená dolnou vekovou hranicou 15
rokov, horná je bez obmedzenia.

Podmienky pre súťažiacich pre literárnu tvorbu :
a. Súťaže sa môžu zúčastniť autori s dielami, ktoré neboli doposiaľ nikde
publikované.
b. Súťaž je tematicky voľná, neanonymná.
c. Autor môže poslať do súťaže maximálne 3 poetické diela.

d. Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku a autori ich nesmú do vyhlásenia
výsledkov súťaže nikde publikovať.
e. Do súťaže sa prihlasujú autori literárneho diela elektronicky, vyplnením
formulára na stránke Centra kultúry Košického kraja, kde vložia vo formáte
Word svoje dielo.
f. Uzávierka súťaže literárnej tvorby je 15.5.2022.
Hodnotenie súťaže v kategórii poézia
Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorú menuje vyhlasovateľ súťaže.
Zverejnenie výsledkov literárnej tvorby sa uskutoční do 9.6.2022.
1. Najúspešnejšie autorské diela získajú v jednotlivých kategóriách ocenenie :
TOP poézia
2. Ocenené diela budú zverejnené online na internetovej stránke organizátora, kde
k nim fotografi a výtvarníci budú môcť do stanoveného termínu priradiť svoje ilustrácie.
Po vyhodnotení literárnej a ilustračnej časti súťaže :
a /vydá organizátor ocenenú TOP poéziu s ocenenými TOP ilustráciami v zborníku
najneskôr do konca roka, v ktorom sa súťaž uskutočnila
b / odprezentuje diela elektronicky v online priestore
c / odprezentuje diela v tlačenej forme na plagátoch, z ktorých organizátor pripraví
putovnú výstavu v rámci Košického kraja
Odborná porota môže navrhnúť na online výstavu a tiež na putovnú výstavu aj diela,
ktoré neboli ocenené, avšak spĺňajú estetické a hodnotové kritéria.
Autori, ktorí budú mať svoje diela publikované v zborníku, dostanú 2 výtlačky.
Podmienky pre súťažiacich pre fotografickú a výtvarnú tvorbu :
a. Súťaže sa môžu zúčastniť neprofesionálni výtvarníci a fotografi, (ktorí nemajú
ukončené VŠ vzdelanie umeleckého smeru).
Autori vizuálnej tvorby si na www.stránkach Kultúrneho centra Košického kraja pod
súťažou Slovom a obrazom vyberú niektoré z ocenených diel z kategórie poézia a
prostredníctvom elektronického formulára k nim priradia jedno vlastné výtvarné dielo,
alebo fotografiu, ktorým budú ilustrovať vybranú poéziu. Autori môžu priradiť k
jednému literárnemu dielu (poézii) iba jednu fotografiu alebo jedno výtvarné dielo, nie
staršie ako 3 roky.
b. Výtvarníci a fotografi môžu ilustrovať aj viacero diel z poézie, max však 3.
V prípade ilustrovania viacerých diel, musia autori vyplniť vždy novú prihlášku.
c. Autori prihlasujú svoje diela výlučne v digitálnej forme vo formáte JPG
v rámci elektronického formulára, s minimálnou veľkosťou 1 MB a maximálnou 3
MB, ilustrované dielo musí byť pomenované : začiatočným písmenom mena,
priezviskom autora a názvom diela, ktoré ilustruje. Napr. : M.Veliky_Dazdivy_den
d. Uzávierka súťaže vizuálnych diel je 9.9.2022.
Hodnotenie súťaže v kategórii – vizuálna tvorba
Súťažné práce v kategórii vizuálna tvorba posúdi odborná porota, ktorú menuje
vyhlasovateľ súťaže.
Zverejnenie výsledkov vizuálnej tvorby sa uskutoční do 30.9.2022.

1. Najúspešnejšie autorské diela získajú v jednotlivých kategóriách (fotografia
a výtvarné dielo) ocenenie: TOP foto ilustrácia a TOP výtvarná ilustrácia.
Po vyhodnotení literárnej a ilustračnej časti súťaže :
a /vydá organizátor ocenenú TOP poéziu s ocenenými TOP ilustráciami v zborníku
najneskôr do konca roka, v ktorom sa súťaž uskutočnila
b / odprezentuje diela elektronicky v online priestore
c / odprezentuje literárne aj vizuálne diela v tlačenej forme na plagátoch, z ktorých
organizátor pripraví putovnú výstavu v rámci Košického kraja
Odborná porota môže navrhnúť na online výstavu a tiež na putovnú výstavu aj diela,
ktoré neboli ocenené, avšak spĺňajú estetické a hodnotové kritéria.
Autori, ktorí budú mať svoje diela publikované v zborníku, dostanú 2 výtlačky.
Virtuálna výstava ilustrovaných básnických diel bude zverejnená: na
www.ckkk.sk od 28.10. 2022. Autori, ktorí sa do súťaže zapoja, budú pozvaní na
záverečné vyhodnotenie a slávnostné odovzdanie ocenení.
Kontakt na organizátorov :
Za literárnu časť : Katarína Končová, Centrum kultúry Košického kraja,
katarina.koncova@ckkk.sk, 0908 657 974
Za obrazovú časť : Krisztián Zeman, Centrum kultúry Košického kraja,
krisztian.zeman@ckkk.sk, 0951/821 516

Záverečné ustanovenia
Súťažiaci prihlásením do súťaže vyhlasujú, že ich súťažné dielo má vysporiadané všetky práva
viažúce sa k tomuto dielu, najmä autorské práva a nezasahuje do práv a právom chránených
záujmov tretích osôb.
Súťažiaci dáva organizátorovi prihlásením do súťaže bezodplatný súhlas na vyhotovenie a
použitie svojich diel v zmysle § 19 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, a to najmä
na vyhotovenie rozmnoženiny diela, zaradenia diela do databázy a uvedenie diela na
verejnosti v rámci realizácie aktivít na účely šírenia osvetovej činnosti v pôsobnosti
organizátorov a ich zriaďovateľa. Súťažiaci prehlasujú, že prihlásením sa do súťaže súhlasia
so spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v prihláške v zmysle zákona
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

