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Organizátor: Krajské osvetové stredisko v Nitre
Termín: 10. – 30. marec 2022
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Kurátor: Karol Felix, akademický maliar
Miesto konania: Krajské osvetové stredisko v Nitre

Odborná porota: 

Predseda: Karol Felix, akademický maliar
Členovia: Bc. Katarína Jahnová                  
                          Mgr. Ján Kurinec

Organizátor:                                                                Zriaďovateľ KOS:                                                                       Vyhlasovateľ súťaže a odborný garant:                   Partner:



OCENENÍ AUTORI  

cena poroty
Alojz Matunák, Nitra  Iný priestor, Brána do našej budúcnosti, Túžby 
                                                    a očakávania nad naším horizontom, Veľkonočný   
    príbeh, Lodička viery prístav si hľadá, akryl

Veková skupina I. - od 15 - do 25 rokov
Kategória A - maľba
čestné uznanie
Viktória Švecová, Malé Ripňany  Zväzok, Detská zvedavosť, akryl

Veková skupina II. - nad 25 rokov
Kategória  A - maľba
cena
Alinda Gianfreda, Nitra  Gaja, Omicron, komb. technika
Katarína Borguľová, Nitra  Cestou na Pyramídu, akryl
Pavel Števčík, Štefanovičová  Taráň na poľných cestách I. II., Pyramída   
    Zobor, Ukrižovanie, Železnica, tuš
čestné uznanie
Zuzana Gálová, Bádice  Ná-dych, akryl,  Cestička do školy, cez lúku po poli, olej
Ľuboš Geday,  Nitra   Sonata, Symphony, Caprice, akryl
Július Haringa, Nitra  Kaluže, Očko, Chodník ku bráničke, komb. technika
Oľga Hrubošová, Ivanka pri Nitre Balatónske pohľady I. II., Uličkami spomienok I. II.,  
    akvarel
Dagmar Kinčíková, Nitra  Ráno s ružami, Poludnie s ružami, Ruže v noci, olej
Mária Kmeťová, Veľký Cetín            Čajka v hmle, V jasnej, Siesta, akryl

Kategória  B - kresba, grafika
cena
Gabriela Kažimírová, Nitra  Abstrakt 01, 02, 03, Mesto I. , II., grafika

Kategória  C - plastika
cena
Alenka Ondejčíková, Nitra  Čajové hory – autoportrét, keramika 
čestné uznanie
Mária Huláková, Nitra  Harlekýnky I., II, keramika
Oľga Lacušková, Veľký Kýr  Slnko v sieti, keramika

Kategória  D - insitná tvorba
čestné uznanie
Lenka Bollová, Močenok  Páslo dievča pávy, Vyrostel mi pod okénkom 
                                                                       hrebíček, Na kamenečku sedela, Ja som bača ešte 
                                                                       mladý, Ja musím byť zbojník, podmaľba na sklo

Kategória F - experiment
čestné uznanie
Romana Píteková, Svätoplukovo Rozprávková cesta do praveku,  keramika

Milí účastníci súťaže, kolegovia a milovníci výtvarného umenia,                                           

pripadla mi opäť raz milá povinnosť napísať pár slov k priebehu hodnotenia a k rozhodnu-
tiam odbornej  poroty regionálneho kola súťaže Výtvarné spektrum 2022. Aktuálny ročník 
súťaže prináša výsledky výtvarnej tvorby autorov, ktorí sú už tradičnými účastníkmi tohto 
podujatia, ale tiež práce od autorov, ktorí sa predstavujú na súťaži po prvýkrát. 
V tomto roku sa regionálneho kola zúčastnilo 32 autorov so 105 dielami. Odborná porota 
rozhodovala o udelení cien a čestných uznaní v jednotlivých kategóriách. Podľa propozícií 
súťaže bolo našou úlohou vybrať resp. oceniť práce spĺňajúce štyri základné kritériá: a.sila 
výpovede diela, b.celkový výraz práce, c.osobitosť výtvarného stvárnenia a myšlienka diela, 
d. autenticita, originalita rukopisu a podanie myšlienky. 
   Súťaž Region art by mala podporovať rozvoj záujmovej umeleckej činnosti a 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej rozmanitosti. Pri rozhodovaní odbornej poroty, 
popri tradičnej požiadavke výtvarného a technického zvládnutia zvoleného média, sme 
sa snažili ako vždy klásť hlavný dôraz na autenticitu autorského myslenia a kreatívneho 
výtvarného prejavu. Výtvarná tvorba je logicky vždy ovplyvnená subjektom autora a jej 
hodnotenie je tiež determinované subjektom percipienta, diváka, ale i porotcu. Práca po-
roty je preto logicky súčtom subjektívneho vnímania jednotlivých členov poroty. Výtvarné 
umenie nie je možné ani inak posudzovať. Spolu s kolegami sme sa snažili čo možno naj-
objektívnejšie nájsť prijateľný konsenzus pri výbere ocenených autorov a prác. Potešilo ma, 
že ku konsenzu pri hodnotení sme dospeli pomerne rýchlo. Medzi hodnotenými prácami 
už tradične výrazne dominovala maľba, ale nechýbali aj ďalšie médiá, aj kedˇ v podstatne 
menšom zastúpení: kresba, grafika, plastika, keramika a ďalšia úžitková tvorba. V súvislosti 
s prevládajúcou maľbou sme sa snažili oceniť autorov, ktorí majú viac-menej zvládnuté 
remeselné aspekty média, a tak sa môžu koncentrovať viac na obsah zvolenej témy. Škála 
prezentovaných výtvarných stratégií bola pochopiteľne rôznorodá - od realistických štúdií 
portrétu a figúry, zátišia a krajiny, cez konštruktivistické a expresívne polohy, až k pokusom 
o geometrickú, či expresívnu abstrakciu. U niektorých z autorov, ktorí sa zúčastňujú tejto 
súťaže pravidelne, bolo cítiť buď potvrdenie a ďalšie rozvíjanie zvoleného výtvarného pre-
javu, alebo naopak snahu o experiment a hľadanie nového výrazu. Jedna aj druhá možnosť 
je samozrejme legitímna a môže viesť k novej kvalite, alebo aj do slepých uličiek. To k 
umeniu a tvorbe neodmysliteľne patrí. Pri rozhodovaní sme si uvedomovali, že ocenenia 
by mali byť pre súťažiacich zároveň istým potvrdením správneho smerovania v ich tvorbe, 
a tiež stimulom pre ďalšiu prácu. Pevne verím, že rozhodnutia poroty budú pôsobiť pre 
ocenených skôr motivačne, ako naopak. Sme presvedčení, že veľkým pozitívom tejto súťaže 
môže byť tiež práve možnosť vzájomnej konfrontácie a dialógu medzi jednotlivými autormi. 
Myslím, že aj v mene mojich kolegov z poroty môžem povedať, že sa už tradične tešíme na 
diskusiu o jednotlivých prácach pred otvorením výstavy. Chcel by som opäť raz poďakovať 
pracovníkom KOS v Nitre za spoluprácu a príjemnú atmosféru pri našej spoločnej práci, 
a samozrejme tiež kolegom z poroty za erudovaný a profesionálny prístup. Oceneným a 
postupujúcim do ďalšieho kola súťaže gratulujem a držím palce v ďalšej tvorbe. Všetkým 
zúčastneným autorkám a autorom by som rád zaželal hlavne veľa radosti z tvorby - tá sama 
o sebe je v konečnom dôsledku zmyslom, a aj odmenou za akékoľvek tvorivé úsilie.
                                                                          
      Karol Felix, akademický maliar
                                                                          predseda poroty
                                                                                                              



Alinda Gianfreda - Gaja, komb. technika, cena

Alojz Matunák - Brána do našej budúcnosti, akryl, cena poroty

Alojz Matunák - Iný priestor, akryl, cena poroty

Alenka Ondejčíková - Čajové hory - autoportrét, keramika, cenaAlinda Gianfreda - Omicron, komb. technika, cena



Alojz Matunák - Lodička viery prístav si hľadá, akryl, cena poroty Dagmar Kinčíková - Poludnie s ružami, olej, čestné uznanie

Dagmar Kinčíková - Ráno s ružami, olej, čestné uznanie

Dagmar Kinčíková - Ruže v noci, olej, čestné uznanie

Alojz Matunák - Túžby a očakávania nad naším horizontom, akryl, 
cena poroty

Alojz Matunák - Veľkonočný príbeh, akryl, cena poroty



Gabriela Kažimírová - Abstrakt 01, grafika, cena

Gabriela Kažimírová - Abstrakt 03, grafika, cena
Gabriela Kažimírová - Mesto II., grafika

Gabriela Kažimírová - Abstrakt 02, grafika, cena

Gabriela Kažimírová - Mesto I., grafika, cena



Július Haringa - Očko, komb. technika, čestné uznanie

Július Haringa - Chodník ku bráničke, komb. technika, čestné uznanie

Katarína Borguľová - Cestou na Pyramýdu, akryl, cena

Július Haringa - Kaluže, komb. technika, čestné uznanie



Lenka Bollová - Ja musím byť zbojník, podmaľba na sklo,
čestné uznanie

Lenka Bollová - Ja som bača ešte mladý, podmaľba na sklo,
čestné uznanie

Lenka Bollová - Páslo dievča pávy, podmaľba na sklo,
čestné uznanie

Lenka Bollová - Na kamenečku sedela, podmaľba na sklo,
čestné uznanie 

Lenka Bollová - Vyrostel mi pod okénkem hrebíček, podmaľba na sklo, 
čestné uznanie



Mária Kmeťová - Siesta, akryl, čestné uznanie

Mária Kmeťová - Čajka v hmle, akryl, čestné uznanie

Mária Kmeťová - V Jasnej, akryl, čestné uznanie

Mária Huláková - Harlekýnky I. II., keramika, čestné uznanie

Oľga Lacušková - Slnko v sieti, keramika, čestné uznanie



Oľga Hrubošová - Balatónske pohľady I, akvarel, čestné uznanie Oľga Hrubošová - Uličkami spomienok II, akvarel, čestné uznanie

Oľga Hrubošová - Balatónske pohľady II., akvarel, čestné uznanie Oľga Hrubošová - Uličkami spomienok I., akvarel, čestné uznanie



Pavel Števčík - Pyramída Zobor, tuš, cena

Pavel Števčík - Ukrižovanie, tuš, cena

Pavel Števčík - Taráň na poľných cestách I., tuš, cena

Pavel Števčík -  Železnica, tuš, cena

Pavel Števčík - Taráň na poľných cestách II., tuš, cena



Ľuboš Geday - Sonata, akryl, čestné uznanie

Zuzana Gálová - Ná-dych, akryl, čestné uznanie

Ľuboš Geday - Caprice, akryl, čestné uznanie

Ľuboš Geday - Symphony, akryl, čestné uznanie
Zuzana Gálová - Cestička do školy, cez lúku po poli, olej, 
čestné uznanie



VYSTAVUJÚCI AUTORI 

 
Veková skupina I. - autori  od 15 - do 25 rokov
Kategória A - maľba

Viktória Švecová, Malé Ripňany  Zväzok, Detská zvedavosť, akryl

Veková skupina II. - autori  nad 25 rokov
Kategória  A – maľba
Karola Absolonová, Nitra  Les, čo si veľa pamätá, Večer priletíme späť, komb. technika
Zuzana Balážiová, Veľké Zálužie Krajina v zlatom, Zamyslený, Tichou ulicou, komb. technika
Katarína Borguľová, Nitra  Cestou na Pyramídu, akryl, Kytica v bielej váze, 
    Čaroles, komb. technika
Darina Ďurišová, Malý Lapáš Zaliata slnkom, Dáma s náhrdelníkom, akryl,   
    Ona a on, komb. technika
Zuzana Gálová, Bádice  Ná-dych, akryl,  Cestička do školy, cez lúku po poli, olej
Ľuboš Geday,  Nitra  Sonata, Symphony, Caprice, akryl
Alinda Gianfreda, Nitra  Gaja, Omicron, komb. technika
Július Haringa, Nitra  Kaluže, Očko, Chodník ku bráničke, komb. technika
Oľga Hrubošová, Ivanka pri Nitre Balatónske pohľady I. II., Uličkami spomienok I. II., akvarel
Eva Hudecová, Nitra  Ivánske vinohrady, Dožívajúca chalúpka, akryl
Gabriela Kažimírová, Nitra  Biela I. , II., akryl
Dagmar Kinčíková, Nitra  Ráno s ružami, Poludnie s ružami, Ruže v noci, 
                                                                   Ranná lúka, Podvečer na lúke, olej, 
Mária Kmeťová, Veľký Cetín Čajka v hmle, V jasnej, Siesta, akryl
Helena Lachová, Nitra  Zem sa smeje v kvetoch, Chalúpka strýčka Toma, 
                                                                   Milujem leto, akryl
Mária Lišková, Šaľa  Krajina v plnom kvete, Jesenné inšpirácie, 
    Poľné kvety 1,2, akryl
Alojz Matunák, Nitra  Iný priestor, Brána do našej budúcnosti, Túžby 
    a očakávania nad naším horizontom, Veľkonočný  
    príbeh, Lodička viery prístav si hľadá, akryl
Valéria Michlová, Nitra  Nad sieťou 1, 2,  suchý pastel
Gabriel Szentiványi, Dlhá nad Váhom Podoby ženy, akryl
Mária Šášiková, Lehota pri Nitre No place to play, Slovenská rodina, akryl
Pavel Števčík, Štefanovičová  Taráň na poľných cestách I. II., Pyramída Zobor, 
                                                                   Ukrižovanie, Železnica, tuš
Daniel Urbaník, Veľké Zálužie Slnko v jazere, Zelené jazero, akryl
Emília Urbaníková, Nitra  Jar prichádza, akryl, Padáme na samé dno, 
    Konečne sloboda, komb. technika
Miroslava Valkovičová Hisčarová,  
Malý Lapáš   Brehy, Bolo, akryl
Júlia Winklerová, Nitra  Mirkin obraz, Dankin obraz, Jesenný súmrak nad 
    jazerom, akryl

Viktória Švecová - Detská zvedavosť, akryl, čestné uznanie

Viktória Švecová - Zväzok, akryl, čestné uznanie

Romana Píteková - Rozprávaková cesta do praveku, keramika, čestné uznanie



Kategória  B - kresba, grafika
Zuzana Čižmáriková, Nitra  Turecký most, Sihoť, Nitra- námestie, Dražovský 
                                                                   kostolík, komb. technika
Gabriela Kažimírová, Nitra  Abstrakt 01-03, Mesto I., II., grafika
Anna Ondrušová, Solčany  Podvečer pri rieke, Dedičstvo predkov I. II., 
                                                                   suchý pastel

Kategória  C - plastika
Alenka Ondejčíková, Nitra  Čajové hory – autoportrét, keramika
Mária Huláková, Nitra  Harlekýnky I., II, keramika
Oľga Lacušková, Veľký Kýr  Slnko v sieti, keramika

Kategória  D - insitná tvorba
Lenka Bollová, Močenok  Páslo dievča pávy, Vyrostel mi pod okénkom 
                                                                   hrebíček, Na kamenečku sedela, Ja som bača ešte 
                                                                   mladý, Ja musím byť zbojník, podmaľba na sklo

Kategória F – experiment
Romana Píteková, Svätoplukovo Rozprávková cesta do praveku,  keramika
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