
 

 

Novohradské osvetové stredisko v Lučenci 
v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Lučenci 

 
vyhlasuje súťažný projekt podporený Ministerstvom kultúry SR 

ne/závislí 
 
Termín realizácie: 8.-9.10.2015 /štvrtok-piatok/ 
 

Miesto: Priestory Domu Matice slovenskej v Lučenci 
Lektori: Mgr. Ján Adamove, Mgr. Eva Gregušová, Mgr. art. Eva Srníková 
 

Určenie: pre II. stupeň základných škôl, odborných učilíšť a stredných škôl z Lučenca /každá škola môže zostaviť 
jedno 3 až 5 členné družstvo/ 
 

Zámer: nenásilnou, umeleckou formou upozorniť na stále viac narastajúcu problematiku závislostí a s tým súvi-
siacich nežiaducich javov. V ne/závislých majú byť využité prostriedky umenia inštalácie, objekty umenia odpadu, 
procesuálneho umenia, akčného participatívneho a kolaboratívneho umenia, ktoré sú zámerne prepájané v kon-
texte s miestom, s jeho architektonickými, kultúrnymi, sociálnymi a inštitucionálnymi špecifikami. Inštalácie by 
mali narábať so zmyslovou manipuláciou, zvýrazňovať emócie, lyrizmus a poetiku a zároveň prezentovať súčasný 
pohľad na problematiku z pohľadu mládeže. 
Priebeh: Dvojdňové podujatie sa začne úvodným workshopom na ktorého začiatku lektori oboznámia s probl-
ematikou, usmernia jednotlivé skupiny. Pokračuje sa prípravou, zhotovovaním komponentov a samotnou inšta-
láciou. Lektori budú po celý čas všetkým skupinám nápomocní. Najtvorivejšia skupina bude ocenená. Inštaláciu 
potom budeme v priebehu dvoch týždňov sprístupňovať širokej verejnosti. 
 
Sprievodné podujatia: besedy s lektormi z drogovej závislosti, psychologickej oblasti, enviromentálnej oblasti, 
zdravého životného štýlu a pod. 
 
Časový harmonogram projektu: 
Realizačný tím projektu pod vedením lektorov stanovil časový harmonogram na 8., 9.10. 2015 a zároveň spresnil 
celý harmonogramu projektu takto:  
8. októbra 2015 (štvrtok) 
Príchod a prezentácia účastníkov do 9.00 hod.. 
09.00 hod.: otvorenie, oboznámenie s harmonogramom, zásady fungovania  
09.00-12.00: voľná tvorba a praktická realizácia podľa tematického a obsahového zadania 
12.00-13.00: prestávka 
13.00-15.00: pokračovanie  
9. októbra 2015 (piatok) 
09.00-12.00: voľná tvorba a praktická realizácia podľa tematického a obsahového zadania  
12.00-13.00: prestávka 
13.00: záverečné hodnotenie, prezentácia výsledkov 
 
Materiálne vybavenie: je potrebné, aby ho každá skupina mala v adekvátnom množstve k dispozícii vzhľadom 
k svojej inštalácii): Napr.: noviny, papiere, odpadový materiál, prírodný materiál, plastové fľaše, fotografie, 
špagáty, drôt, akrylové farby, štetce; ostatné nástroje, náradie a pomôcky priniesť podľa vlastného výberu, mož-
ností a dostupnosti jednotlivých skupín a podľa zvoleného média, ochranná fólia (igelitová fólia používaná pri 
maľovaní bytu, zakrývaní nábytku), ochranný, pracovný odev (patričné množstvo čistiacich potrieb, hygienických 
potrieb, ochranných pomôcok).  
 



 

 

Vzhľadom na lepšiu organizáciu a koordináciu projektu vás prosíme v prípade Vášho záujmu o potvrdenie účasti 
do 1. októbra 2015 a zaslanie na adresu Novohradské osvetové stredisko, Kármánova č. 2, 984 01 Lučenec, resp. 
e-mailom na adamova@noslc.sk 
 

POTVRDENIE ÚČASTI 
na súťažnom projekte 

ne/závislí 
8.-9. október 2015, priestory Domu Matice slovenskej v Lučenci 

 
 
 
 
 
Škola: ...................................................................................................................................................................           
 
Adresa:  ................................................................................................................................................................                           
 
Telefón, mobil,  e-mail:  ........................................................................................................................................   
 
3 členná skupina /mená/ 
 

1. ................................................................................ 
 

2. ................................................................................ 
 

3. ................................................................................ 
 
 
 
 
 

V ..............................  dňa ...........................                                                                  ................................................      
                                                                                                                                                               pečiatka školy           
             
 
 


