
Propozície 0. ročníka súťaže „VEĽKONOČNÁ PISANKA“ 

 

NÁZOV: Veľkonočná pisanka – súťaž o NAJ... veľkonočnú kraslicu 

 

VYHLASOVATEĽ: Horehronské múzeum, Nám. gen. M. R. Štefánika 47/55, 977 01  Brezno 

 

PODMIENKY SÚŤAŽE:  

Zúčastniť sa jej môže výrobca veľkonočných kraslíc zhotovených zo škrupín (výduviek). 

Jeden výrobca sa môže zúčastniť s viacerými technikami výzdoby. 

 

Použité techniky:  maľovanie, odrôtovanie, vyškrabávanie, voskovanie, batikovanie, leptanie, 

obväzovanie, olepovanie, okovanie, perforovanie a iné inovatívne techniky 

Typ vajíčka:   prepeličie, slepačie, husacie, kačacie, pštrosie 

Počet kraslíc:   3 ks z jednej techniky a druhu (okrem pštrosieho) 

Termín a spôsob doručenia:   

a) osobne 9.3.2020 – 26.3.2020 (okrem pondelkov a víkendov), v čase od 9.00 hod. do  

16.30 hod.; 

b) poštou 9.3.2020 – 26.3.2020 na adresu vyhlasovateľa (múzea) s označením „Súťaž“,  

autor práce do súťaže posiela na vlastnú zodpovednosť, prípadné škody vzniknuté pri 

preprave mu nebudú nahradené. Pri výbere tohto spôsobu doručenia prosíme vopred 

kontaktovať vyhlasovateľa. 

 Práce doručené po termíne 26.3.2020 nebude organizátor akceptovať. 

Miesto doručenia:  Horehronské múzeum, Nám. gen. M. R. Štefánika 13, Brezno  

(Meštiansky dom). 

 

Doručené kraslice je potrebné zabezpečiť proti poškodeniu a rozbitiu pri nevyhnutnej 

manipulácii, každý druh a techniku zabaliť samostatne, pri doručení poštou zrozumiteľne 

označiť a uviesť kontakt na výrobcu (vyžaduje si to označenie a evidencia prihlásených kraslíc).  

 

HODNOTENIE A VYHODNOTENIE SÚŤAŽE 

O počte kraslíc, ktoré budú zaradené do súťaže, rozhoduje vyhlasovateľ. Súťažné kraslice 

budú v období  od 30.3.2020 do 12.4.2020 nainštalované vo výstavných priestoroch 

Horehronského múzea (ďalej len „múzeum“) v Meštianskom dome na Nám. gen. M. R. 

Štefánika 13, Brezno počas veľkonočnej výstavy „Sviatky jari“. Každá kraslica bude mať 

pridelené číslo.  

Hodnotenie súťažných kraslíc bude prebiehať v dvoch kategóriách: 

1. kategória 

Vystavené kraslice budú hodnotiť návštevníci múzea formou vyplnenia hlasovacích 

lístkov s uvedením čísla nimi vybratej kraslice a odovzdania ich na určenom mieste. Výsledky 

hlasovania (súťaže) určí 3 členná komisia po sčítaní odovzdaných platných hlasovacích lístkov. 

Komisiu menuje riaditeľ múzea. Zo všetkých kraslíc sa vyhodnotia 3 NAJ kraslice podľa počtu 

získaných hlasov a určí sa im miesto: 1., 2. a 3. Tieto kraslice získajú tituly zlatá, strieborná 

a bronzová veľkonočná pisanka.  

2. kategória 

V tejto kategórii budú hodnotené len kraslice vyhotovené tradičnými technikami - 

batikovanie, leptanie, maľovanie, obväzovanie, odrôtovanie, okovanie, olepovanie (bavlnkou, 

textilom, farebným papierom a slamou), perforovanie, voskovanie, vyškrabávanie a kombinácia 

týchto techník. Hodnotiť bude minimálne 3 členná porota, ktorú menuje riaditeľ múzea. Medzi 

kritériá, ktoré bude posudzovať, patrí aj: tvar kraslice, kvalita použitej farby, kvalita a úroveň 

použitej techniky. Porota vyberie NAJ kraslicu a jej výrobca získa titul „ZLATÝ PISÁR / 

ZLATÁ PISÁRKA“. 
 



Výsledky súťaže budú zverejnené na webovej stránke múzea 

www.horehronskemuzeum.sk a na slávnostnom vyhodnotení, na ktoré všetci zúčastnení dostanú 

pozvánku.  Po skončení výstavy a súťaže budú práce vrátené autorom osobne, okrem ocenených 

kraslíc, ktoré ostávajú múzeu.  

 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV  

Podľa požiadaviek Nariadenia Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákonom 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov výrobca veľkonočných kraslíc účasťou v hore 

uvedenej súťaži dáva súhlas Horehronskému múzeu na spracovanie údajov v rozsahu: 

meno, priezvisko, adresa za účelom prezentácie akcie v propagačných materiáloch súťaže a na 

internetovej stránke organizácie, pre dokumentačnú archiváciu, používanie v kronike, 

v kultúrnom časopise a v iných publikačných materiáloch organizácie. Súhlas  je daný na dobu 5 

rokov po ukončení kultúrno-spoločenskej akcie a na účely archivácie v zmysle Zákona o archíve 

a registratúrach. Súhlas možno kedykoľvek písomne odvolať. 

 

KONTAKT:  Horehronské múzeum, Nám. gen. M. R. Štefánika 47/55, 977 01  Brezno 

  048/6112283, 048/6112453 

www.horehronskemuzeum.sk, muzeum@horehronskemuzeum.sk  

 

 

 

 

 

Brezno, február 2020 
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