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                                                                                                         Milí ocenení 
a vystavujúci autori, 
účastníci workshopov 

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

 
 
Vec 
Organizačné pokyny Výtvarné spektrum 2022 
 
       Milí ocenení a vystavujúci autori, riaditelia kultúrnych organizácií, nadšenci výtvarného umenia, 
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach Vás srdečne pozýva na slávnostné vyhodnotenie 59. ročníka 
celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2022, 
ktoré sa uskutoční 7.10.2022 o 17.00 v Tekovskom múzeu Leviciach, Sv. Michala 2431/40, 934 69            
(v prípade nepriaznivého počasia: Synagóga, Kalmána Kittenbergera 1, 934 01 Levice). 
 
Pozývame Vás aj na odborný/rozborový seminár za účasti odbornej poroty. Rozborový seminár sa bude 
konať  7.10. 2022 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. 
 
 
 

pokyny VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2022: 

Synagóga Levice, ul. Kálmána Kittenbergera 1 
7.10.2022, piatok 
11.30 – 12.30  príchod a prezentácia účastníkov podujatia – očakávame ocenených aj vystavujúcich 
autorov, účastníkov workshopov – vyplácanie cestovných náhrad: 
len pre účastníkov tvorivých dielní, ocenených autorov a vystavujúcich autorov nasledovne: 

1. v prípade príchodu viacerých účastníkov VÝTVARNÉHO SPEKTRA 2022  jedným motorovým vozidlom (vodič + 

traja účastníci – ocenení, vystavujúci) , budú vodičovi uhradené náklady na PHM po predložení fotokópie 

technického preukazu vozidla a pokladničného dokladu za nákup PHM zo dňa 7.10.2022 

2.  v prípade príchodu jedného účastníka vlastným motorovým vozidlom, mu budú uhradené cestovné náklady vo 

výške bežného cestovného (vlakovej dopravy II. triedy, príp. autobusovej dopravy II. triedy) 

3. v prípade príchodu vlakom II. triedy alebo autobusom II. triedy, budú uhradené cestovné náklady z miesta 
bydliska do Levíc a späť po predložení platného cestovného lístka 
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13.00 – 16.30   hodnotiaci a rozborový seminár s členmi poroty 
 (občerstvenie zabezpečené) 
pozn.: začiatok v Synagóge a koniec v Tekovskom múzeu  
 

Tekovské múzeum v Leviciach, Sv. Michala 2431/40, 934 69  
17.00 – 18.30   vernisáž  59. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2022 
18.30 - 19.30 ubytovanie prihlásených účastníkov na workshop: Levi Dom Residence Hotel, Tyršova 
2358, 934 01 Levice 
             

 
 
Pripravili sme pre Vás aj tri workshopy, ktoré sa budú konať 7. – 9.10. 2022: 

INTENZÍVNY KURZ KALIGRAFIE, GRAFIKY A MONOTYPIA, KUKURIČNÁ GRAFIKA A MAĽBA 

7.10.2022, piatok 
Synagóga Levice, ul. Kálmána Kittenbergera 1 
20.00 stretnutie účastníkov  workshopov, výklad tém,  hodnotenie portfólií, konzultácie s lektormi 
workshopov, občerstvenie 

8.10.2022, sobota  
9.00   – 12.00  workshop zvolenej témy 
12.00 – 13.00  obed 
13.00 – 18.00  workshop zvolenej témy 
19.00 večera  

9.10.2022, nedeľa  
9.00  – 11.00  finalizácia, príprava na prezentáciu a vyhodnotenie 
11.00 – 12.00  vyhodnotenie workshopov, prezentácia 
12.00 obed   
všetky informácie k workshopom nájdete na našej stránke: https://www.roslevice.sk/vytvarne-spektrum-20222/ 

                                                                                                                    
 

 
kontakt a viac info:       
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach                                                                                                                                                                                                
Mlynská ul. 3, 934 01 Levice                                                                                                                                                
Vladimír Budzák, metodik pre výtvarnú tvorbu 
mobil: 0918 949 539 
e-mail: budzak@roslevice.sk 
www.roslevice.sk 
 

 príloha: plagát k podujatiu, plagát k workshopom 

 
 
 
 

 
                                                                                                           Mgr. Alžbeta Sádovská 

V Leviciach, 27.9.2022                                                                                                           riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Leviciach 
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