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(MGF) je celoslovenská verejná
neanonymná súťažná prehliadka žiakov základných umeleckých škôl a stredných škôl s výtvarným
zameraním v tvorbe malých grafických foriem. Riadi sa štatútom MGF, ktorý sa aktualizuje
v každom ročníku prehliadky.

VYHLASOVATEĽ PODUJATIA:
Vyhlasovateľom súťažnej prehliadky je Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.

ODBORNÝ GARANT:
Odborným garantom je Ministerstvo školstva SR a Turčianska galéria v Martine.

USPORIADATEĽ MGF:
Hlavným usporiadateľom MGF je Základná umelecká škola Frica Kafendu vo Vrútkach.

SPOLUUSPORIADATELIA MGF:
Spoluusporiadateľmi MGF sú MŠ SR, mesto Vrútky a Turčianska galéria v Martine.

PODMIENKY SÚŤAŽE:
Právo zúčastniť sa XIII. ročníka súťažnej prehliadky a výstavy MGF má každý žiak ZUŠ a
strednej školy s výtvarným zameraním, ktorého práce zašle jeho materská škola, alebo ich zašle
individuálne.

POROTA MGF:
Súťažné práce vyhodnocuje odborná porota výberom , za ktorý zodpovedá výberová komisia
menovaná predsedom odbornej poroty. Výberová komisia definitívne rozhodne o tom , ktoré
zo súťažných prác budú vystavené, nominované na ocenenie a prezentované v katalógu MGF.

Odbornú porotu stanovuje riaditeľ Turčianskej galérie v Martine. Porota rozhodne o udelení
hlavnej ceny, mimoriadnych cien a cien v jednotlivých kategóriách. Porota má právo niektorú z cien
neudeliť alebo ju rozdeliť medzi viacerých autorov.

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE MGF:
E X L I B R I S , Z N Á M K A , L O G O ,NOVOROČENKA, POHĽADNICA, SVADOBNÝ
POZDRAV, VTIP, POZDRAV ZO STUŽKOVEJ,VOĽNÝ GRAFICKÝ LIST, POZDRAV
K NARODENINÁM A MENINÁM, ILUSTRÁCIA.

CENY MGF:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cena ministra školstva SR - hlavná cena MGF, udelená odbornou porotou za
najzaujímavejšiu, (najhodnotnejšiu) prácu, alebo kolekciu, bez rozdielu kategórií
Cena mesta Vrútky - udeľuje primátora mestské zastupiteľstvo mesta Vrútok
Cena riaditeľa krajského školského úradu
Cena Turčianskej galérie v Martine
Cena poroty
Cena predsedu Rady rodičov pri ZUŠ FK Vrútky
Cena riaditeľa ZUŠ FK Vrútky
Cena detskej poroty

SÚŤAŽ SA VYHLASUJE V KATEGÓRIÁCH:
1. KATEGÓRIA : do 6 rokov
2. KATEGÓRIA: 7 - 10 rokov
3. KATEGÓRIA: 11- 15 rokov
4. KATEGÓRIA: nad 15 rokov

KATALÓG MGF:
Zostavovateľom katalógu MGF je ZUŠ FK Vrútky. Katalóg bude obsahovať práce vystavujúcich a
ocenených autorov a na jeho vydanie prispieva MŠ SR. Autori vystavených prác a zúčastnené školy
majú právo na jeden katalóg zdarma. Ocenení autori a školy získajú tri katalógy zdarma a
v katalógu nasledujúceho ročníka bude najúspešnejšej škole venovaný osobitný publikačný priestor.
Súťažné práce prechádzajú výberom, za ktorý zodpovedá výberová komisia menovaná predsedom
odbornej poroty. Výberová komisia definitívne rozhodne o tom, ktoré zo súťažných prác budú
vystavené, nominované na ocenenie prezentované v katalógu MGF. Súťažné práce vyhodnocuje
odborná porota, ktorú stanovuje riaditeľ Turčianskej galérie v Martine. Porota rozhodne o udelení
hlavnej ceny, osobitých cien a cien v jednotlivých kategóriách. Porota má právo niektorú z cien
neudeliť, alebo rozdeliť medzi viacerých autorov.

TECHNICKO - ORGANIZAČNÉ PODMIENKY:
Zaslané súťažné práce nesmú presahovať maximálny rozmer 14 x 14 cm (vlastný obrázok), nesmú
byť adjustované a vonkajší rozmer musí byť obrezaný na formát 20 x 20 cm, aby mohli byť práce
na výstave nainštalované.
Každá škola môže odoslať každú kategóriu maximálnym počtom 25 prác vyhotovených rôznymi
technikami a s rôznym obsahom.

Každá práca musí byť označená:
1. Meno, priezvisko, vek súťažiaceho
2. Názov práce
3. Technika a rok vzniku práce
4. Meno pedagóga
5. Plná adresa zasielateľa (školy)

Školy musia k prácam priložiť celkový zoznam zaslaných súťažných prác !!!
Nevystavené práce si zasielajúca škola môže prevziať v deň otvorenia výstavy. Vystavené práce
zostávajú v depozitári ZUŠ FK Vrútky a škola si vyhradzuje právo na ich reprodukovanie v masovo
-komunikačných prostriedkoch a v publikovaných odborných prácach.
Práce s označením XIII. ročníka MGF - 2020 zasielajte na adresu:

ZUŠ FRICA KAFENDU
Sv. Cyrila a Metoda 20
038 61 V R Ú T K Y

UZÁVIERKA SÚŤAŽE BUDE DŇA 31.
Predpokladaný termín vernisáže a odovzdania cien bude
o 16.00 hod. v ZUŠ FRICA KAFENDU VRÚTKY.

januára 2020

15. mája 2020

Kurátor výstavy: Mgr. Silvia Rešetárová
Tajomník výstavy: Mgr. Katarína Rábeková, DiS.
Kontakt: 043 4281 395, 0907 873 071

Malé grafické formy Vrútky 2020

