
SÚŤAŽNÉ PODMIENKY 
Etudy z dreva 
Súťaž o naj ... drevený predmet 

 
Vyhlásením súťaže iniciovať vznik návrhov kvalitných úžitkových predmetov a šperkov z dreva., drevených 

bytových doplnkov a drevených hračiek. 
 
1. Ciele súťaže 

- vyhlásením súťaže aktivizovať autorov a výrobcov z oblasti obrábania a dizajnu dreva k tvorbe nových 
kvalitných drevených úžitkových predmetov 

-  v rámci vyhodnotenia súťaže vytvoriť platformu pre porovnanie a ohodnotenie výrobkov s cieľom 
posilniť kreativitu i kvalitatívnu úroveň produkcie v danej oblasti 

- vystavením súťažných predmetov vytvoriť príležitosť pre konfrontáciu práce návrhárov a výrobcov 
s vkusom návštevníkov a kultivovať estetické názory širokej verejnosti 

- propagovať drevené úžitkové predmety s ohľadom na možnosť ich budúceho komerčného presadenia 
- zhodnotiť aktuálnu situáciu v produkcii drevených úžitkových predmetov, identifikovať základné 

problémy s odporučením  východísk do budúcnosti a zverejniť uvedené závery 
- k týmto cieľom  sa pripája i  snaha o obohatenie zbierkových fondov múzea.  

 
2. Predmet súťaže 

Predmetom súťaže sú trojrozmerné úžitkové drevené predmety, objekty určené na dotváranie interiéru 
a exteriéru rôznych vekových skupín, vyhotovené z dreva ako základného materiálu, prípadne v kombinácii s 
iným materiálom (koža, textil a pod...).  
Pravidelne opakujúce sa tri súťažné témy: - drevená hračka, - úžitkový predmet a šperk, a – bytový doplnok 
dáva možnosť zapojiť sa do súťaže širšiemu okruhu remeselníkov a výrobcov.  
Aktuálna téma súťaže je vyhlasovaná prostredníctvom médií a internetovej stránky na začiatku nového ročníka, 
začiatkom októbra. 
Neakceptujú sa práce predkladané ako fotodokumentácia ani práce v podobe modelu.  
 
3. Súťažné sekcie a kategórie 

Súťaž je vyhlasovaná v dvoch kategóriách: 
I. Kategória: sériovo vyrábané predmety 
II. Kategória: originál, prototyp 

sekcia: A – súborná kategória, v ktorej sa hodnotia všetky prihlásené práce 
sekcia: B – súborná kategória, v rámci ktorej sa hodnotia práce vysokých škôl 
sekcia: C – súborná kategória, v rámci ktorej sa hodnotia práce stredných odborných  a umeleckých 

škôl 
 

4. Účastníci súťaže 
Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci, skupiny, firmy, navrhovatelia, študenti a školy s pôsobiskom na území 
i mimo územia Slovenska. Predmet do súťaže môže prihlásiť tiež klient, pre ktorého bol predmet navrhnutý. 
 
5. Podmienky zaradenia do súťaže 

- Riadne vyplnená prihláška odovzdaná v stanovenom termíne. 
- Doručenie prihláseného výrobku podľa určených podmienok. 
- Priloženie obrazovej alebo výkresovej dokumentácie, ktorá dostatočne dokumentuje  prihlásenú 

prácu.  Ak si to prihlásený výrobok nevyžaduje, do súťaže môžu byť zaslané práce aj bez obrazovej 
a výkresovej  dokumentácie. 

- Prihlasovateľ môže do súťaže prihlásiť najviac päť výrobkov alebo modelov. Každý výrobok (kolekcia) 
musí byť prihlásený na samostatnej prihláške. 

- V prípade, že ide o prácu študenta je potrebné uviesť, či ide o samostatnú prácu, alebo o prácu pod 
vedením pedagóga a školu, na ktorej študuje. 

Prihláška na vytlačenie je dostupná na stránke vyhlasovateľa: www.ldmzvolen.sk .  
V prípade potreby bližšie informácie je možné získať na čísle telefónu 045/ 5321886, 0918 828 711 Bc. Milan 
Boledovič, alebo na milan.boledovic@lesy.sk 
 
 



6. Kritéria hodnotenia 
- vhodnosť pre dané použitie 
- vhodnosť pre danú vekovú kategóriu 
- pôvodnosť a originalita riešenia 
- výtvarná úroveň riešenia 
- primeranosť technického zvládnutia 
- životnosť vo vzťahu k funkcii 
- rešpektovanie požiadaviek ergonómie a zdravotnej nezávadnosti 
- etické, sociálne a psychologické aspekty 
- splnenie všetkých požiadaviek podľa špecifikácie súťažných podmienok 

 
7. Hodnotenie súťažných prác 

Prihlásené práce bude hodnotiť súťažná porota, podľa kritérií stanovených vypisovateľom súťaže. Porotu 
menuje vedúca Lesníckeho a drevárskeho múzea v počte maximálne 5 členov. Porota na svojom zasadnutí 
vypracuje a schváli rokovací poriadok a zvolí si predsedu. Porota má právo vylúčiť zo súťaže predmety, ktoré 
nezodpovedajú kritériám súťaže. Z prihlásených prác urobí výber pre ďalšiu prezentáciu. 
 
8. Ceny a ocenenia 

I. kategória       II. kategória 
1. cena  250 €      Hlavná cena (sekcia A)  250 € 
2. cena  150 €      1. cena (sekcia B)  150 € 
        2. cena (sekcia B)  150 € 
        1. cena (sekcia C)       50 € 
         2. cena (sekcia C)       50 € 
Cena profesora Schneidera 
Cena primátora mesta Zvolen   
Cena vydavateľstva YUDINY 
Cena Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky 
Porota môže rozhodnúť o neudelení niektorých z cien, prípadne udeliť ďalšie ceny.  

 
9. Termíny 

Vyhlásenie súťaže: október  
Uzávierka odovzdania (zaslania) súťažných prác a prihlášok: koniec júna nasledujúceho roku  
Vyhodnotenie súťaže: júl nasledujúceho roku 
Oznámenie výsledkov súťaže: september nasledujúceho roku 
 
10. Vrátenie súťažných prác 

Odovzdanie súťažných prác bude dohodnuté s autorom individuálne. Vo vybraných prípadoch a po dohode s 
účastníkom súťaže budú predmety vrátené poštou na náklady vyhlasovateľa súťaže. 
 
11. Propagácia výsledkov súťaže 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien sa uskutoční pri príležitosti prvej prezentačnej výstavy v 
priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene, na ktorej budú propagované súťažné, porotou 
vybraté práce.  
Organizátor v medziach možností zabezpečí reinštaláciu výstavy.  
Odborná a laická verejnosť je o priebehu a výsledkoch súťaže informovaná prostredníctvom masmédií.  
Prihlasovatelia dostanú od organizátorov písomnú informáciu o výsledkoch súťaže. 
 
12. Záverečné ustanovenie 

Odovzdaním podpísanej prihlášky súťažiaci vyjadruje súhlas so všetkými podmienkami účasti v súťaži, so 
spôsobom vystavenia, propagácie a publikovaním prihlásenej práce alebo s jej sprístupňovaním verejnosti, ako i 
s použitím osobných údajov na potreby súťaže a sprievodných aktivít. Právnu ochranu prác zaslaných do súťaže 
organizátor nezabezpečuje. 
 
Vo Zvolen, október 2022                                                                                                Lesnícke a drevárske múzeum 
                                                                                                                                           Mgr. Veronika Horská Šebíková 

                                                                                                                                           vedúca LDM 


