
 

 

 

                                                                                                               Milí ocenení 
a vystavujúci autori, 
riaditelia kultúrnych organizácií, 
návštevníci podujatia 

 Hlavným partnerom podujatia je 
 Fond na podporu umenia. 
 
Vyhlasovateľom a odborným garantom podujatia je 
Národné osvetové centrum. 

 
Vec 
Pokyny k účasti na podujatí Výtvarné spektrum  8.10.2021 
 
      Milí ocenení a vystavujúci autori, riaditelia kultúrnych organizácií, nadšenci výtvarného umenia, 
návštevníci podujatia, 
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach Vás srdečne pozýva na slávnostné vyhodnotenie  58. ročníka 
celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 
2021, ktoré sa uskutoční 8.10.2021 o 17.00: 
- v Tekovskom múzeu v Leviciach, v prípade priaznivého počasia 
Sv. Michala 40 
- v Synagóge v Leviciach (v prípade nepriaznivého počasia, dážď) 
Kalmána Kittenbergera 1 
(pozn. výstava je  inštalovaná v oboch priestoroch) 
 

Podujatie sa bude konať v režime OTP a v závislosti od aktuálnych epidemických opatrení, ktoré platia 
v okrese Levice od 4.10. – 10.10.2021. Okres Levice bude tento týždeň v červenej farbe, I. stupeň 
ohrozenia, t.z.: 
–  vstup na podujatie v exteriéri do 500 osôb (Tekovské múzeum v Leviciach, amfiteáter, v prípade 
priaznivého počasia, ktoré sme si objednali ), povinné rúško 
–  vstup na podujatie v interiéri 50% kapacity priestoru  (Synagóga v Leviciach, v prípade 
nepriaznivého počasia, 100 osôb., v tomto prípade bude uprednostnený vstup ocenených 
a vystavujúcich autorov), povinný respirátor 
 
Pozývame Vás aj na odborný/rozborový seminár za účasti odbornej poroty. Rozborový seminár sa 
bude konať  8.10. 2021 so začiatkom o 13.00 v Synagóge v Leviciach. Končiť bude o 16.00 v Tekovskom 
múzeu v Leviciach, keďže výstavy máme nainštalované v dvoch výstavných sálach/budovách, ktoré sú 
od seba vzdialené len 5 minút chôdze. Žiadame Vás, aby ste sa kvôli prezentácií, kontrole dokladov, 
ubytovaniu, doriešeniu cestovných náhrad, dostavili do Synagógy v Leviciach o 12.00. 
 
 Pozn.: OTP 

- osoba plne očkovaná 

- osoba, ktorá sa vie preukázať negatívnym testom na Covid–19 nie starším ako 72 hod. od odberu RT-PCK alebo LAMB 

testu alebo 48 hod. od odberu v prípade AG testu 

- osoba, ktorá prekonala ochorenie Covid–19 v období pred nie viac ako 180 dňami 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami  a ďakujeme, že budete dodržiavať  hygienické opatrenia. 

 
                                                                         Mgr. Alžbeta Sádovská 

V Leviciach, 30.9.2021                                                      riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Leviciach 


