
 
 
 

DEKLARÁCIA  
Charta členov a sympatizantov Slovenského výboru Svetových u meleckých hier,  

hlásiacich sa k podpore sú časného umenia, umelcov a umeleckej tvorby 
 
 
Podpisom tejto deklarácie potvrdzujem a uznávam zák ladný vplyv umelcov a ich 
tvorby na rozvoj spolo čnosti. Zárove ň sa pripájam k žiadosti na predstavite ľov štátu 
Slovenskej republiky, o podporu Slovenského výboru Svetových umeleckých hier a 
umeleckých aktivít vyplývajúcich z tejto deklarácie . So Slovenským výborom Svetových 
umeleckých hier v spolupráci s Asociáciou svetových umeleckých hier budem podporovať 
umelcov na rôznych úrovniach a v rôznych umeleckých smeroch.  
 
Cieľom Deklarácie spísanej Slovenským výborom Svetových umeleckých hier je 
predovšetkým: 
 

• vytvori ť priestor pre aktívnu spoluprácu a podporu slovensk ých umelcov, 
• propagova ť súčasné slovenské umenie na medzinárodnej úrovni, 
• podpori ť umelcov a kultúrne dedi čstvo spolo čnosti ú časťou v projekte 

Svetových umeleckých hier (World Art Games - WAG), 
• zostavi ť a delegova ť reprezentantov slovenského umenia na Svetové umele cké 

hry konané každé dva roky. 
 
Všetci členovia a sympatizanti Slovenského výboru Svetových  umeleckých hier 
súhlasia so šírením tohto cie ľa,  myšlienok a prezentácie svojich tradícií a kultúrneho 
dedičstva. Zaväzujú sa šíri ť ideu Svetových umeleckých hier.  
Svetové umelecké hry a Slovenský výbor Svetových umeleckých hier sú prístupní všetkým 
ľuďom bez ohľadu na ich farbu pleti, vierovyznanie, vek, pohlavie, sexuálnu orientáciu, 
sociálny stav či politické presvedčenie a rešpektujú pritom všetky ľudské práva. 
 
Táto deklarácia bola prijatá Členskou schôdzou Slovenského výboru Svetových umeleckých 
hier 10. januára 2012 v Prievidzi. 
 
 
 
meno a priezvisko: ................................ .............................. mesto: ............. ..........................  
 
umenie ( ktorému sa venujem/o ktoré sa zaujímam: ................................................................. 
 
dátum: ......................................... 
 
 
 
 
 
podpis............................................. ........................... 
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DEKLARÁCIA  -vyhlásenie 
Charta členov a sympatizantov Slovenského výboru Svetových umeleckých hier,  

hlásiacich sa k podpore sú časného umenia, umelcov a umeleckej tvorby 
 
 
Podpisom tejto deklarácie potvrdzujem a uznávam zák ladný vplyv umelcov a ich 
tvorby na rozvoj spolo čnosti. Zárove ň sa pripájam k žiadosti na predstavite ľov štátu 
Slovenskej republiky, o podporu Slovenského výboru Svetových umeleckých hier a 
umeleckých aktivít vyplývajúcich z tejto deklarácie . So Slovenským výborom Svetových 
umeleckých hier v spolupráci s Asociáciou svetových umeleckých hier budem podporovať 
umelcov na rôznych úrovniach a v rôznych umeleckých smeroch.  

 
 

Podporujem myšlienku projektu Svetových umeleckých hier: ... x...................................... 
 
Mám záujem zú častni ť sa Svetových umeleckých hier:  ...  x............................................... 
 
Mám záujem by ť členom komisie Slovenského výboru Svetových umelecký ch hier pre 
výber a zostavenie slovenskej delegácie na Svetovýc h umeleckých hrách:..  x................ 
 
Súhlasím so zverejnením môjho mena, fotografie a ži votopisu v súvislosti s podporou 
projektu Svetových umeleckých hier (webstránka SV S UH, web WAG, katalóg a pod.). 
 
 
 
 
 
meno a priezvisko: ................................ .............................. mesto: ............. ..........................  
 
umenie ( ktorému sa venujem/o ktoré sa zaujímam: ................................................................. 
 
tel.: ............................................. ...............  e-mail: .......................... ........................................ 
 
web: .............................................. ............... 
 
 
 
dátum: ......................................... 
 
 
 
 
 
 
podpis............................................. ........................... 

 
///x – odpovedzte    Áno / Nie 
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