NOVOMESTSKÉ
POKLADY 2017
Prehliadka prác amatérskych
autorov literárnych, výtvarných diel
a ručných prác vo veku 50+ rokov
v Bratislavskom – Novom Meste
Štatút I. ročníka prehliadky
1.

Základné podmienky

1.1.

Vyhlasovateľom prehliadky amatérskych umelcov je Kancelária pre
participáciu verejnosti Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1,
832 91, Bratislava III. a koordinátorka občianskeho projektu Anna Iváková,
ktorý sa realizuje v rámci Participatívneho rozpočtu 2017.
Cieľom prehliadky je komplexne zmapovať amatérsku umeleckú tvorbu
obyvateľov v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a najlepšie diela a práce
zverejniť.
Do prehliadky umeleckých diel a prác sa môžu prihlásiť všetci občania, ktorí
v deň uzávierky prehliadky dosiahli 50 rokov a ktorí majú trvalý pobyt
v Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, prípadne sú čestnými občanmi
(autori doložia príslušnosť k MČ Bratislava – Nové Mesto čestným
vyhlásením, ktoré je súčasťou prihlášky).
Autori, ktorí prihlásia svoje diela na prehliadku musia byť amatéri, teda nesmú
sa profesionálne zaoberať aktivitami, ktoré sú predmetom prehliadky.
Autori literárnych a výtvarných prác môžu do prehliadky prihlásiť len tie diela
a práce, ktoré neboli ešte publikované alebo zverejnené a ich koncept
alebo realizácia je originálnym autorským dielom (autori doložia čestným
prehlásením).
Do I. ročníka prehliadky môžu byť prihlásené všetky diela bez ohľadu
na obdobie, v ktorom vznikli (môže ísť aj o „práce do šuplíka“).
Ambíciou prehliadky je zmapovať, zhodnotiť a zverejniť umelecké diela
a práce vo vybraných oblastiach umenia:

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

A. Poézia
B. Próza
C. Frivolitky, výšivky krivou ihlou, vyšívanie plným stehom,
trakovická aplikácia a iné starodávne techniky ručných prác
D. Výtvarné umelecké diela

Adaptácie diel a prác iných autorov zaradí organizátor do prehliadky len vtedy,
ak je jednoznačne preukázaný prínos autora, ktorý prihlásil príspevok na
prehliadku (remake, paródia, využitie predlohy iného autora a pod.).
1.9. Výkonným orgánom prehliadky je prípravno-organizačný výbor (ďalej POV),
zložený z 2 zástupcov Kancelárie pre participáciu verejnosti Miestneho úradu
Bratislava – Nové Mesto a koordinátorky občianskeho projektu. POV
zabezpečuje organizáciu prehliadky a dohliada na súlad priebehu prehliadky
s platnými pravidlami (štatútom).
1.10. Podmienkou prijatia príspevkov na prehliadku je včasné podanie prihláseného
diela alebo práce najneskôr v deň vyhlásenej uzávierky prehliadky, a to:
- v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu na adresu:
particpacia@banm.sk s predmetom e-mailu: „Prehliadka – Novomestské
poklady 2017“;
- poštou na adresu Kancelária pre participáciu verejnosti, Miestny úrad
Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91, Bratislava III. v zalepenej
obálke s uvedeným heslom na čelnej strane: „Prehliadka – Novomestské
poklady 2017“;
- osobným doručením do podateľne Miestneho úradu Bratislava – Nové
Mesto, Junácka 1, 832 91, Bratislava III. v zalepenej obálke s uvedeným
heslom na čelnej strane: „Prehliadka – Novomestské poklady 2017“.
Všetky spôsoby doručenia musia byť v určenej forme, podľa technických
podmienok uvedených v tomto štatúte.
1.11. Formálne náležitosti prihlášky bude kontrolovať a posudzovať POV, v prípade
neúplnosti prihlášky alebo pochybností bude kontaktovať prihlasovateľa práce
a vyzve ho, aby do troch dní odstránil nedostatky alebo preukázal originalitu či
ďalšie náležitosti. V prípade sporných bodov v prihláške rozhoduje o prijatí
prihlášky POV.
1.12. POV si vyhradzuje právo v prípade pochybností o pravdivosti prihlášky
a pochybností o jej pôvodnosti a originalite diela alebo práce nezaradiť
prihlásenú prácu na prehliadku.
1.8.

2.

Špecifikácia prihlasovaných umeleckých diel a prác

2.1.

Jedno dielo alebo práca nemôže byť súbežne prihlásené vo viacerých
kategóriách. Počet diel alebo prác prihlásených do jednotlivých kategórií
od jedného prihlasovateľa nie je obmedzený. Diela alebo práce je možné
prihlasovať do nasledovných kategórií podľa špecifikácie:
A. Poézia
Básne v kategórii Poézia musia byť písané s diakritikou, pričom jeden
autor môže prihlásiť maximálne 6 básní.
B. Próza
Diela v kategórii Próza musia byť v rozsahu, ktorý nepresiahne
10 normostrán, teda 18.000 znakov, musia byť písané s diakritikou,
pričom jeden autor môže prihlásiť maximálne 3 diela.
C. Frivolitky, výšivky krivou ihlou, vyšívanie plným stehom,
trakovická aplikácia a iné starodávne techniky ručných prác
Diela alebo práce v kategórii Frivolitky, ... môžu byť z najrôznejších
materiálov (nite, bavlnky, korálky, textílie, kože, tkaniny, farby, drôtiky,
šúpolie, kamienky, potlače a rôzne ďalšie prírodné materiály).
D. Výtvarné umelecké diela
Diela alebo práce v kategórii Výtvarné umelecké diela môžu byť nielen

obrazy, maľby, ale aj rytiny, lepty, drevoryty, grafiky, sochy a rôzne
plastiky.
3.

Hodnotenie prác

3.1.

POV pred začiatkom práce poroty posúdi, či prihlásené práce spĺňajú štatút
prehliadky a či sú príspevky prihlásené v správnych kategóriách. POV má
právo vyradiť z prehliadky práce, ktoré nespĺňajú štatút prehliadky.
Pokiaľ bol príspevok prihlásený do inej kategórie ako patrí, POV má právo
preradiť ho do správnej kategórie. Informuje o tom prihlasovateľa práce. Právo
preradenia do iných kategórií má aj každá porota.
Uverejnenie v tlačenom zborníku Novomestské poklady 2017 a zaradenie
diela alebo práce medzi tie, ktoré budú verejne vystavené, je hlavným
ocenením pre finalistov, pričom sa neurčuje poradie jednotlivých diel a prác.
Ocenením v každej kategórii je aj pamätný certifikát. Počet ocenení nie je
limitovaný a rozhoduje o ňom výhradne porota.

3.2.

3.3.

4.

Porota

4.1.

Prehliadka – Novomestské poklady 2017 má dve poroty:
Literárna porota, ktorá hodnotí literárne diela a práce v kategóriách A a B
Výtvarná porota, ktorá hodnotí výtvarné umelecké diela a práce v kategóriách
C, D.
Porota musí mať najmenej 3 členov. V prípade párneho počtu členov má hlas
predsedu poroty váhu dvoch hlasov. Zloženie poroty môže byť nasledovné:
- umelec (výtvarník alebo spisovateľ/básnik), predseda poroty,
- odborník (literárny alebo výtvarný kritik, teoretik, vedec a pod.),
- koordinátor občianskeho projektu (prípadne zástupca občanov),
- zástupca Miestneho úradu Bratislava Nové Mesto (starosta, vicestarosta,
poslanec, ...),
- pracovník Kancelárie pre participáciu verejnosti,
- ďalšie osoby na základe odporúčaní laickej aj odbornej verejnosti.
Členov Literárnej poroty, ako aj členov Výtvarnej poroty menuje starosta alebo
vicestarosta v spolupráci s vedúcim pracovníkom Kancelárie pre participáciu
verejnosti na základe dohody s koordinátorkou občianskeho projektu.
POV zabezpečí účasť predsedu poroty a jednotlivých porotcov
po organizačnej stránke počas celého obdobia prípravy a realizácie prehliadky
až po ukončenie projektu.
Úlohou poroty aj v literárnej aj vo výtvarnej časti prehliadky je vybrať z každej
kategórie tie práce, ktoré postúpia do finále prehliadky a budú zverejnené
v zborníku Novomestské poklady 2017, zaradené na verejnú prehliadku
a súčasne získajú pamätný certifikát.
Každý člen poroty podpisuje vyhlásenie o mlčanlivosti a etike rozhodovania.
Predsedom poroty sa môže stať iba všeobecne osobnosť aktívna v literárnej
alebo výtvarnej oblasti. Predseda poroty by mal mať praktické skúsenosti
s tvorivou prácou v niektorej z kategórií a musí viesť porotu v súlade
so štatútom prehliadky.
Porota rozhoduje neverejne a konečné výsledky sú tajné až do ich oficiálneho
zverejnenia. Každý člen poroty má právo prostredníctvom predsedu poroty
vznášať námietky proti ľubovoľnému dielu alebo práci, pokiaľ má vedomosť
o tom, že dielo alebo práca nebola prihlasovateľom popísaná pravdivo, že ide
o plagiát, či existuje iný vážny dôvod, pre ktorý by danému dielu alebo práci
nebolo možné udeliť ocenenie alebo ho ďalej v prehliadke hodnotiť. V takom

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
4.7.

4.8.

prípade prebehne diskusia, ktorej záverom musí byť, či dané dielo alebo prácu
je možné ďalej hodnotiť alebo nie. O jeho vylúčení rozhoduje porota
nadpolovičnou väčšinou.
4.9. Porota rozhoduje vždy na spoločnom stretnutí. Povinnosťou poroty je si
podrobne preštudovať prihlásené diela a práce a byť pripravený na odbornú
diskusiu a hodnotenie. Každé rozhodnutie poroty bude potvrdené hlasovaním
členov poroty nadpolovičnou väčšinou poroty.
4.10. Na hodnotiacom formulári porotca uvedie, ktoré dielo alebo prácu navrhuje
nominovať medzi finalistov prehliadky (systémom ÁNO – NIE odpovedá
na otázku: „Má byť dielo alebo práca zverejnená v zborníku a postúpiť na
verejnú prehliadku?). Porotcovia sa nemôžu zúčastniť rozhodovania, pokiaľ sú
nejako zainteresovaní na hodnotenom diele alebo práci, a teda nehodnotia ani
vlastné práce. Ak sa v dôsledku konfliktu záujmov nezúčastní niektorý
z porotcov hodnotenia, pre postup diela alebo práce medzi finalistov sa
alikvotne zníži kvórum hlasovania. Tie práce, ktoré získajú na základe tohto
hlasovania nadpolovičnú väčšinu hlasov, postupujú medzi finalistov. Zoznam
finalistov zaradený do prehliadky bude zverejnený.
4.11. Výsledky hodnotenia jednotlivých porotcov môžu byť v záujme
transparentnosti zverejnené. Pri dielach a prácach, ktoré sa dostali medzi
finalistov, je tiež povinnosťou poroty sformulovať krátke odôvodnenie, prečo
daná práca postúpila medzi finalistov. Odôvodnenie formulujú najmä
špecialisti v spolupráci s predsedom poroty.
5.

Termíny a harmonogram

5.1.

Prihlášky na prehliadku sa prijímajú iba v stanovenom počte, predpísanej
forme a rozsahu do dátumu uzávierky prehliadky. POV overuje ich
kompletnosť a predpísanú formu.
Kľúčové termíny:
- august 2017
- zverejnenie výzvy na prihlasovanie diel alebo prác
- do 30.9.2017 - uzávierka prihlášok
- do 6.10.2017 - odovzdanie prác porotcom
- do 25.10.2017 - stretnutia poroty a konečné rozhodnutie
- 26.10.2017
- vyhlásenie výsledkov, nominovaných diel a prác
na prehliadku
- do 15.12 2107 - vytlačenie zborníka Novomestské poklady 2017
a zorganizovanie vernisáže a výstavy prác finalistov.

5.2.

6.

Forma prihlášok

6.1.

Každé prihlásené dielo alebo práca musia mať autorom vyplnené nasledovné
údaje:
Názov práce:
Prihlasovateľ (meno, priezvisko):
Trvalé bydlisko prihlasovateľa:
Vek:
Kategória:
Kontakt (e-mail a telefón):
Prehlásenie o príslušnosti k MČ Bratislava – Nové Mesto a o originalite
diela
Podpis autora:
Prehlásenie o tom, že v prípade zverejnenia diela alebo práce
v almanachu Novomestské poklady 2017 a na záverečnej prehliadke

6.2.

diel a prác sa vzdáva akýchkoľvek nárokov na honorár alebo finančnú
odplatu. Súčasne dáva súhlas na zverejnenie diela alebo reprodukcie
práce v almanachu – Novomestské poklady 2017 a na všetky aktivity,
ktoré súvisia s informovaním o projekte, propagáciou projektu
a prezentáciou prác.
a priložiť k prihláške dielo alebo prácu stanovenom rozsahu.
a) Pri prihlasovaní literárnych diel v kategórii A – Poézia a B – Próza
je potrebné zaslať 3 kópie textu (alebo rukopisu) v papierovej podobe
a aj v elektronickej podobe (ak autori, ktorí nemajú možnosť zaslať dielo
v elektronickej podobe, ho môže zaslať aj v papierovej podobe; rukopisy
budú po ukončení prehliadky vrátené len autorom, ktorí o to požiadajú).
b) Pri prihlasovaní výtvarných diel a prác v kategórii C – Frivolitky, výšivky
krivou ihlou, vyšívanie plným stehom, trakovická aplikácia a iné
starodávne techniky ručných prác a D – Výtvarné umelecké
diela je potrebné zaslať originál diela alebo práce alebo ich kópiu (ak bolo
vytvorených viacej diel zhodných s originálom. Po ukončení prehliadky
zverejnených diel a prác vráti organizátor prehliadky všetky originálne
diela a práce autorom.

NOVOMESTSKÉ POKLADY 2017 - Prihláška
nutné odovzdať do 30.9.2007:

e-mailom: participacia@banm
poštou: úradu Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91, Bratislava III.
osobne: doručením do podateľne MÚ BA – NM, Junácka 1, Bratislava

meno a priezvisko:

_________________________________________

vek:

_________________________________________

adresa:

_________________________________________

tel. kontakt:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e-mail: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Práce prihlasované na prehliadku:

Názov práce

Kategória

Žáner

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Svojím podpisom záväzne prihlasujem uvedené diela/práce na prehliadku a
 súhlasím*
 nesúhlasím*
s podmienkami stanovenými vyhlasovateľom prehliadky Novomestské poklady 2017.
 Súčasne prehlasujem, že mám trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.*
 Prehlasujem, že v prípade zverejnenia diela alebo práce v almanachu Novomestské poklady 2017
a na záverečnej prehliadke diel a prác sa vzdáva akýchkoľvek nárokov na honorár alebo finančnú
odplatu. Súčasne dáva súhlas na zverejnenie diela alebo reprodukcie práce v almanachu –
Novomestské poklady 2017 a na všetky aktivity, ktoré súvisia s informovaním o projekte,
propagáciou projektu a prezentáciou prác.*
Zároveň
 žiadam*
 nežiadam*
o vrátenie mojich prác.
*) to, s čím súhlasíte, zaškrtnite!
Bratislava, dňa: _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2017

__________________________
podpis

