
 

XXIII. Výtvarné spektrum 2020 
Okresná súťaž  

pre neprofesionálnych výtvarníkov 
 

Žitnoostrovské osvetové stredisko 
(zriaďovateľ Trnavský samosprávny kraj) vyhlasuje ďalší ročník okresnej súťaže vo 

výtvarnej tvorbe pre neprofesionálnych umelcov  
XXIII. VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2020. 

Uzávierka súťaže je 2. 3. 2020. 
Propozície sú uverejnené na webovej stránke  

www.osvetads.sk. 
Po zhodnotení prihlásených diel odbornou porotou budú najúspešnejšie diela vystavené 

a ocenené v sále Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede súbežne s krajskou súťažou, na 
ktorú postupujú víťazné diela z okresnej súťaže. Vernisáž, vyhlásenie výsledkov 

a odovzdávanie cien sa uskutoční 14. mája 2020. 
Krajskú súťaž Výtvarné spektrum z verejných zdrojov podporil 

 
Bližšie informácie: 

Žitnoostrovské osvetové stredisko 
 Ulica biskupa Kondého 10, Dunajská Streda 
 Zodpovedná: Mgr. Jana Svetlovská 
 Koordinátorka: PhDr. Dagmar Madarásová 
 Kontakt: 031/552 27 62; 0911 265 582; 

E-mail: zosds@zupa-tt.sk; madarasova.dszos@gmail.com 
Týmto sa obraciame na výtvarne tvorivých ľudí, aby v prípade záujmu kontaktovali uvedené 
adresy – telefonicky, alebo e-mailom. Zašleme Vám propozície. Tešíme sa na spoluprácu! 

 

 

 

 

http://www.osvetads.sk/
mailto:zosds@zupa-tt.sk


 
 

 

XXIII. Képzőművészeti Spektrum 2020 
                   nem professzionális képzőművészek járási versenye 
 
 

A Csallóközi Népművelési Központ 

/amelynek alapítója a Nagyszombati önkormányzati kerület/,  

az idén is meghirdeti a nem professzionális festőművészek járási versenyét –  

XXIII. Képzőművészeti Spektrum 2020. 

Beküldési határidő: 2020. március 2.  

A versenyszabályzatot weboldalunkon találhatják www.osvetads.sk. 

A versenybe beküldött műveket szakmai zsűri értékeli ki, 

 amelyek közül a legértékesebbek a dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeum  

kiállítótermeiben lesznek kiállítva és kiértékelve.  

A kiértékelés egybe lesz kötve a kerületi fordulóval,  

amelybe a járási versenyek győztesei jutnak be. A kiállítás megnyitójára,  

a verseny kiértékelésére, a díjak átadására 2020. május 14-én kerül sor.  

A Képzőművészeti Spektrum kerületi versenyét közpénzekből  

a Művészeteket Támogató alap támogatta.  

 
Részletesebb információ: 

Žitnoostrovské osvetové stredisko 

Csallóközi Népművelési Központ 

Ul. biskupa Kondého 10 

929 01 Dunajská Streda 

                                               Felelős: Mgr. Jana Svetlovská 
 Koordinátor: PhDr. Dagmar Madarásová 

 

Tel.: 031/ 552 27 62, 0911/ 265 582 

E-mail: zosds@zupa-tt.sk; madarasova.dszos@gmail.com 
Felhívásunkkal szeretnénk megszólítani minden tevékeny  

nem hivatásos művészt. Érdeklődés esetén keressenek minket  

a megadott címen, telefonon vagy e-mailben. A versenyszabályzatot elküldjük. 

Örülünk az együttműködésnek! 

http://www.osvetads.sk/
mailto:zosds@zupa-tt.sk

