Štatút súťaže

Vyhlasovateľ súťaže: Okrúhly stôl Rusínov Slovenska
Názov súťaže: Výtvarná súťaž na tému Rok rusínskej dediny.
Zámer súťaže:
Okrúhly stôl Rusínov Slovenska vyhlásil rok 2020 za Rok rusínskej dediny. V rámci aktivít,
ktoré vychádzajú z dvoch akčných plánov, viažucich sa k Roku rusínskej dediny a kampani
pred sčítaním obyvateľov, domov a bytov 2021, vyhlásil výtvarnú súťaž o najkrajšiu výtvarnú
prácu na tému Rok rusínskej dediny.
Jej cieľom je motivovať deti a žiakov škôl, aby sa zapojili do súťaže prostredníctvom
výtvarných prác, ktoré budú spracované ľubovoľnou technikou. Zámerom súťaže je zároveň
pozitívne inšpirovať deti a žiakov škôl, aby vo svojich výtvarných prácach vyjadrili svoj
postoj a cítenie k rusínskemu národu, uvedomili si svoju príslušnosť k nemu a boli naňho
patrične hrdí. Výtvarné práce môžu prezentovať dedinu, prírodné, hmotné či historické
pamiatky a zaujímavosti vybranej obce, v ktorej žije početná komunita príslušníkov rusínskej
národnostnej menšiny.
Pravidlá súťaže:
1. Výtvarná súťaž bude prebiehať v termíne od 17. septembra 2020 do 31. januára 2021.
2. Kategórie súťaže:
1. kategória: materská škola
2. kategória: 1.-4. ročník ZŠ
3. kategória: 5.-9. ročník ZŠ
4. kategória: 1.-4. ročník ZUŠ
5. kategória: 5.-9. ročník ZUŠ
3. Školy vyhlásia školské kolá, v ktorom v každej kategórii vyberú tri najkrajšie práce
a v stanovenom termíne ich pošlú na adresu ZŠ s MŠ Klenová. Zároveň je potrebné
všetky práce označiť na zadnej strane, a to nasledovne: názov práce, meno
a priezvisko autora, škola, vek, kategória a trieda. Maximálna veľkosť práce je
formát A2.

4. Súťaž bude prebiehať v troch etapách – školské kolo, okresné kolo, celoslovenské
kolo. Do celoslovenského kola postúpia tri práce z každej kategórie z každého okresu.
5. V rámci súťaže je zriadená trojčlenná odborná porota z oblasti výtvarného umenia.
Úlohou tejto poroty bude vybrať tri výtvarné práce v každej kategórii, z každého
okresu, ktoré postúpia do celoslovenského kola. Následne z nich porota v každej
kategórii vyberie tri víťazné práce. Autori prác budú odmenení vecnými cenami.
6. Členovia odbornej poroty:
Akademický maliar Andrej Smolák sa narodil v roku 1953
v Humennom. Detstvo a mladosť prežil v dnes už zatopenej
obci Starina. Študoval odbor výtvarná výchova a ruský jazyk
u doc. akad. maliara Juraja Kresilu v Prešove, na Akadémii
výtvarných umení v Prahe u profesora V. Pospíšila. V roku
1993 spolu so svojim bratom PhDr. Mirom Smolákom otvoril
prvú galériu na Slovensku v Snine, ako filiálku Galérie MIRO
Berlín. Do roku 2003 galéria existovala pod spoločným
menom Galéria MIRO, neskôr sa niesla spoločné meno Galéria MIRO Berlín – Praha
– Snina – Bratislava. Od roku 2004 pôsobí ako Galéria Andrej Smolák v mestách
Snina a Bratislava. V roku 1994 založil Medzinárodný maliarsky plenér a
Medzinárodný výtvarný festival v Snine. Taktiež je zakladateľom dvoch nadácií, a to
Nadácie ART.EAST na podporu výtvarného umenia a Nadácie KREMENEC na
podporu kultúry Rusínov. https://galeriaas.sk/

Anna Gajová, akademická maliarka sa narodila v roku 1964
v Prešove. Študovala odbor propagačná grafika v Košiciach
a výtvarné umenie v Bratislave, oddelenie knižnej tvorby.
Absolvovala študijné pobyty v Taliansku a Francúzku. Je
členkou Slovenskej výtvarnej únie – Bratislava, členkou
a predsedníčkou Spolku Kopa – Prešov, členkou Per spectrum
– Prešov a prevádzkovateľkou
súkromnej galérie AG
GALLERY v Prešove. www.artgajova.sk

Marcela Ruňaninová, riaditeľka Základnej školy s materskou
školou s vyučovacím jazykom rusínskym v Klenovej. Narodila
sa v Snine v roku 1975. Je učiteľkou pre 1. stupeň základnej
školy. Okrem práce učiteľky a riaditeľky školy aktívne pôsobí
v regióne a snaží sa prebudiť rusínske školstvo k aktívnemu
životu. mruaninov@gmail.com

Časový harmonogram súťaže
Termín

aktivita

17. september 2020

Vyhlásenie súťaže

17. september 2020 – 31. január 2021

Realizácia školských kôl

Do 07. februára 2021

Zaslanie prác na adresu kontaktnej osoby

07. február -09. február 2021

Hodnotenie prác odbornou porotou podľa
okresov
Hodnotenie prác v celoslovenskom kole

09. február -11. február 2021
12. február 2021

Vyhlásenie výsledkov súťaže
Rok rusínskej dediny

Adresa a kontaktná osoba pre odosielanie prác:
Marcela Ruňaninová
Základná škola s materskou školou
Klenová 111
067 72 Klenová

Kontaktné údaje vyhlasovateľa:
Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (OSRS)
Jarkova 77
080 01 Prešov
IČO: 530 520 56
IBAN: SK13 8330 0000 0021 0184 3292
00421 903 533 101
info@okruhly-stol.sk
https://okruhly-stol.sk/
https://www.facebook.com/OkruhlyStolRusinovSlovenska/

