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REGION ART 2019
 V roku 2019 sa uskutočňuje už 56. ročník celoslovenskej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby 
Výtvarné spektrum, ktorého vyhlasovateľom, zároveň odborným garantom je Národné osvetové centrum z poverenia 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Účasť na celoštátnej úrovni súťaže a prehliadky, ktorú s odbornou garanciou 
Národného osvetového centra organizuje Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, je podmienená úspešnosťou v 
regionálnom a krajskom kole tejto postupovej súťaže. Regionálne kolo súťaže pre okresy Nitra, Šaľa, Zlaté  Moravce 
tradične organizuje Krajské osvetové stredisko v Nitre v mesiacoch január – február.  

 Do súťaže Region  Art 2019 v Nitre sa prihlásilo spolu 53 autorov so 185 dielami. Je potešujúce, že v aktuálnom 
roku  sa zúčastňuje 19 nových autorov, ktorí v rámci tohto podujatia budú vôbec prvý krát súťažiť i vystavovať. V súvis-
losti  s „rozložením síl“ v jednotlivých kategóriách môžeme opäť konštatovať, že podobne ako aj v predchádzajúcich 
rokoch, najviac zastúpené sú aj v tomto ročníku dve kategórie. V kategórii B určenej pre autorov vo veku od 25 do 60 
rokov súťažilo 22 účastníkov, do kategórie C pre tvorcov vo  veku nad 60 rokov sa prihlásilo 20 autorov. Kategóriu A 
pre autorov vo veku od 15 do 25 rokov reprezentuje v našej regionálnej súťaži 6 tvorcov a v kategórii D vymedzenej 
pre insitnú tvorbu pre tvorcov od vekovej kategórie po dosiahnutí veku minimálne 15 rokov, sa predstaví tvorba 5 
autorov. Novinkou pre aktuálny ročník regionálnej prehliadky súťažných prác je, že na výstave Region art 2019 v Nitre 
sa prezentuje každý účastník minimálne jedným výtvarným dielom.  Túto skutočnosť môžeme vnímať, prirodzene, vo 
viacerých rovinách. Na jednej strane to pôsobí motivačne, pretože vychádza v ústrety potenciálnym účastníkom, u 
ktorých sa eliminuje strach z neúspechu v dôsledku možného vyradenia zo súťaže, na druhej strane kladie na tvorcov 
väčšiu zodpovednosť v kvalitatívnej rovine. Každý predsa túži prezentovať verejnosti to najlepšie zo svojej tvorby... V 
prípade, že sa tvorca do súťaže prihlásil iba s jedným dielom, o výbere je rozhodnuté. Porotu však teší, keď má možnosť 
zhodnotiť, posúdiť, ale aj oceniť autorove kvality na základe minimálne dvoch, troch prác. Tvorba a rovnako aj vnímanie 
vizuálneho umenia má subjektívny charakter, preto na objektívne zhodnotenie tvorivých stratégií jednotlivca je vhod-
nejšia reprezentatívnejšia (početnejšia) vzorka.  Kritériá hodnotenia definované propozíciami súťaže –  sila výpovede 
diela,  celkový výraz práce,  osobitosť výtvarného stvárnenia a myšlienka diela, autenticita, originalita rukopisu a po-
danie myšlienky, proporčná stavba zobrazovaného predmetu, technické zvládnutie diela, kompozičné riešenie diela,  
farebné cítenie a odolnosť voči komerčnému tlaku a vizuálnej povrchnosti, sú napokon relevantným súborom požiada-
viek zohľadňujúcim formálny, obsahový, ako aj významový kontext súťažných prác neprofesionálnych tvorcov výtvar-
ného umenia. Mnohí z účastníkov tejto súťaže dokladajú svojimi dielami vysokú kvalitatívnu úroveň tvorby z pohľadu 
vyššie uvedených objektívnych hodnotiacich aspektov. Porota v rámci aktuálneho ročníka súťaže vyberala na udelenie 
ocenení a čestných uznaní spomedzi veľa zaujímavých a hodnotných diel, o čom svedčí aj počet cien a čestných uznaní 
v jednotlivých kategóriách. Už tradične najviac zastúpená je maliarska disciplína, ale istým osviežením je široké spek-
trum použitých techník, v ktorom nechýba akvarel, olej, akryl ani pastel. Diapazón maliarskych stratégií a námetov je 
podobne bohatý, prehliadka súťažných prác napokon dobre ilustruje rôznorodé autorské prístupy zahrňujúce reali-
stické až fotorealistické stvárnenie predlohy, štylizovanie vybraných motívov alebo abstraktné kompozície. V našom 
pestrom súbore nechýba kresba, grafika – lept a monotypia, keramika, textil – artprotis, koláž, asambláž a kombino-
vaná technika, tieto práce vhodne vyvažujú a dopĺňajú súbor maľovaných obrazov. 

 Ako významnú súčasť súťaže a prehliadky vnímame práce z dreva vytvorené účastníkmi v kategórii C a D, 
každé dielo z tohto tradičného materiálu predstavuje vo svojej kategórii pozoruhodný výsledok nielen tvorivej inven-
cie, ale aj technicky mimoriadne dobre zvládnutej práce s daným materiálom.  

 Hlavným poslaním tohto súťažného podujatia je vytvorenie platformy pre prezentáciu, vzájomnú komparáciu, 
a možno aj konfrontáciu záujmovej tvorby neprofesionálnych výtvarníkov, a podporiť tak osobnostný rozvoj talento-
vaných ľudí v širokom spektre vekových kategórií. Veríme, že konštruktívna kritika a hodnotenie zo strany porotcov v 
rámci  rozborového seminára pre účastníkov súťaže bude motiváciou a stimulom pre pokračovanie v ich tvorivom úsilí. 
Dvaja z porotcov sú v aktuálnom regionálnom kole súťaže sami skúsenými výtvarníkmi, zároveň výtvarnými pedagóg-
mi, ktorým sú dôverne známe úskalia tvorivých procesov. Je veľmi pozitívne a potešujúce, že Krajské osvetové stredisko 
v Nitre vytvára vhodné podmienky pre systematický rozvoj tvorby neprofesionálnych výtvarníkov počas celého roka 
organizovaním pestrej palety odborných a záujmových podujatí, na ktorých je veľa príležitostí na rozvoj teoretických 
vedomostí, praktických zručností, vzájomnú výmenu skúseností, ako aj konštruktívny dialóg pod vedením erudo-
vaných lektorov.

 Vo svojom mene, ako aj v mene členov poroty – doc. akad. mal. Daniela Szalaia a Mgr. Petra Pauka prajem všet-
kým účastníkom regionálneho kola súťaže a prehliadky mnoho tvorivých síl a veľa radosti z úspešne realizovaných výt-
varných nápadov. Zvlášť blahoželáme oceneným autorom na podujatí Region art 2019 v Nitre, zároveň pevne veríme, 
že budú náš región úspešne reprezentovať na krajskej i celoslovenskej súťaži a prehliadke. 

Adriana Récka, 
predsedníčka poroty 



OCENENÍ AUTORI  

Kategória  A - autori  od 15 - do 25 rokov

cena

Jakub Uher, Nitra     KOALícia I.,II. grafika

čestné uznanie

Klaudia Szerzödiová, Veľký Cetín  Drowning, kresba, Sunkissed, olej  

Kategória  B - autori od 25 - do 60 rokov

cena

Ľuboš Geday,  Nitra    Dav, Húf, Kŕdeľ, akryl

Edita Slezáková Smiešková, Velčice  Lumihiutale, Snøfnugg, Snjókorn, akryl 

Jana Tonkovičová, Nitra   Červienka I., II., akvarel

čestné uznanie

Denisa Adamová, Nitra   Na každom záleží, akryl

Mária Kmeťová, Veľký Cetín   Zima, Slzy, akryl

Pavel Kobliha, Nitra    Kvetové fantázie, Čarovná príroda, olej

Oľga Lacušková, Veľký Kýr   Misa - príliv, keramika

Kategória  C - autori nad 60 rokov

cena

Július Haringa, Nitra    Európa, komb. technika

Dagmar Kinčíková, Nitra   Príboj na úsvite, Podvečerný príboj, olej

      Starý kráľ, akryl

Viktor Šimek, Žirany    Krajinka, Krajinka -pastviny, olej

      Kytica vo váze II, akvarel

čestné uznanie

Karola Absolonová, Nitra   Som iný, ale sa mi darí, Jesenné odzelenenie, olej



Gabriela Kažimírová, Nitra   Lúka, akryl, Spomienka na detstvo -      

      reinterpretácia Oresta Dubaya, Vzájomnosť -     

      parafráza Oresta Dubaya, grafika

Mikuláš Láng, Trnovec n/ Váhom  Misky, vázy, drevorezba  

Juraj Olšanský, Nitra    Art, asambláž

Júlia Winklerová, Nitra    Zasnežený most cez potok 4, 5, Na obzore tanky -    

      Údolie smrti, akvarel

Kategória  D - autori od 15 rokov - autori  so špecifickým  výtvarným prejavom, 
insitné umenie

cena 

Karol Ťažár, Podhorany-Sokolníky  Rok vo vinohrade, drevorezba

čestné uznanie

Katarína Kolečániová, Nitra   Zimná krajinka I., akryl

Marek Poliak, Malý Lapáš   Dražovský kostol, tuš, Charlie Chaplin, koláž



Gabriela Kažimírová, Spomienka na detstvo 
- reinterpretácia Oresta Dubaya, linoryt, čestné uznanie

Gabriela Kažimírová,Vzájomnosť
- parafráza Oresta Dubaya, linoryt, čestné uznanie

Gabriela Kažimírová, Lúka
akryl, čestné uznanie



Edita Slezáková Smiešková, Snøfnugg 
akryl, cena

Edita Slezáková Smiešková, Lumihiutale 
akryl, cena

Edita Slezáková Smiešková, Snjókorn
akryl, cena



Jana Tonkovičová, Červienka I. 
akvarel, cena

Jana Tonkovičová, Červienka II. 
akvarel, cena



Júlia Winklerová, Zasnežený most cez potok 4
akvarel, čestné uznanie

Júlia Winklerová, Zasnežený most cez potok 5
akvarel, čestné uznanie

Júlia Winklerová, Na obzore tanky - údolie smrti 
akvarel, čestné uznanie



Jakub Uher, KOALícia I.
grafika, cena

Jakub Uher, KOALícia II.
grafika, cena



Július Haringa, Európa
komb. technika, cena

Juraj Olšanský, Art 
asambláž, čestné uznanie



Karola Absolonová, Jesenné odzelenenie
olej, čestné uznanie

Karola Absolonová, Som iný, ale darí sa mi 
olej, čestné uznanie



Marek Poliak, Dražovský kostol 
tuš, čestné uznanie

Marek Poliak, Charlie Chaplin 
koláž, čestné uznanie



Karol Ťažár, Rok vo vinohrade I. 
drevorezba, cena

Karol Ťažár, Rok vo vinohrade II. 
drevorezba, cena

Karol Ťažár, Rok vo vinohrade III. 
drevorezba, cena

Karol Ťažár, Rok vo vinohrade IV. 
drevorezba, cena



Karol Ťažár, Rok vo vinohrade V. 
drevorezba, cena

Karol Ťažár, Rok vo vinohrade VI. 
drevorezba, cena

Katarína Kolečániová, Zimná krajinka I.
akryl, čestné uznanie



Mária Kmeťová, Zima
akryl, čestné uznanie

Mária Kmeťová, Slzy 
akryl, čestné uznanie



Klaudia Szerzödiová, Drowning 
kresba, čestné uznanie

Klaudia Szerzödiová, Sunkissed 
olej, čestné uznanie



Mikuláš Láng, Misa  
drevorezba, čestné uznanie

Mikuláš Láng, Misa IV.
drevorezba, čestné uznanie

Mikuláš Láng, Misa III.
drevorezba, čestné uznanie

Mikuláš Láng, Misa II.
drevorezba, čestné uznanie

Mikuláš Láng, Váza II.
drevorezba, čestné uznanie

Mikuláš Láng, Váza I.
drevorezba, čestné uznanie



Oľga Lacušková, Misa - príliv 
keramika, čestné uznanie

Denisa Adamová, Na každom záleží
akryl, čestné uznanie



Pavel Kobliha, Čarovná príroda
olej, čestné uznanie

Pavel Kobliha, Kvetové fantázie
olej, čestné uznanie



Viktor Šimek, Kytica vo váze II. 
akvarel, cena

Viktor Šimek, Krajina-pastviny
olej, cena

Viktor Šimek, Krajinka
olej, cena



Dagmar Kinčíková, Podvečerný príboj
akryl, cena

Dagmar Kinčíková, Príboj na úsvite
akryl, cena

Dagmar Kinčíková, Starý kráľ
akryl, cena



Ľuboš Geday, Kŕdeľ
akryl, cena

Ľuboš Geday, Dav
akryl, cena

Ľuboš Geday, Húf
akryl, cena



Zoznam vystavujúcich autorov

Kategória  A - autori  od 15 - do 25 rokov

Černušková Karolína, Nitra   Summer night-interpretácia, akryl   

Jiránek Samuel, Nitra    Subscribe to PewDiePie, komb. technika      

Majerčíková Karin, Veľký Lapáš   Safari, komb. technika          

Sárközyová Martina, Nitra   Hallstatt, Paríž mojimi očami, olej      

Szerzödiová Klaudia, Veľký Cetín  Drowning, kresba, Sunkissed, olej       

Uher Jakub, Nitra    KOALícia I.,II. grafika          

Kategória  B - autori od 25 - do 60 rokov

Adamová Denisa, Nitra   Na každom záleží, akryl 

Borguľová Katarína, Nitra   Vo víre,  komb. technika      

Ďurišová Darina, Nitra    Modrý sen, akryl         

Geday Ľuboš, Nitra    Dav, Húf, Kŕdeľ, akryl           

Halásová Tatiana, Nitra    Nádoba, keramika         

Hamarová Drahomíra, Nitra   Súzvuk tónov, akryl       

Kmeťová Mária, Veľký Cetín   Zima, Szy, akryl          

Kobliha Pavel, Nitra    Kvetové fantázie, Čarovná príroda, olej

Kretter Martin, Nitra    Zimná krajinka, akryl           

Kretterová Katarína, Nitra   Vánok, akryl        

Lacušková Oľga, Veľký Kýr   Misa - príliv, keramika             

Oravcová Mária, Nitra    Na samote, akryl           

Píteková Romana, Svätoplukovo  Machom poprášené, keramika, Láska, grafika         

Rešetka Tomáš, Nitra    Glenfinnan monument, akryl            

Ruffer Ján, Nitra    Jeleň, komb. technika              

Schindler Miroslav, Šaľa   Strom, olej        

Slezáková Smiešková Edita, Velčice    Lumihiutale, Snøfnugg, Snjókorn, akryl       

Ťažárová Mária, Nitra    Pestrofarebná radosť, Vesmírny kvet, akryl         

Tonkovičová Jana, Nitra   Červienka I., II., akvarel           

Varga Peter, Nitra    Farby lesa, akryl           

Vilčeková Zuzana, Nitra   Portrét, akryl          

Žembéryová Anna, Nitra   Povôd ľudstva, Každý potrebuje objatie - reinterpretácie,   

      akryl          



Kategória  C - autori nad 60 rokov

Absolonová Karola, Nitra   Som iný, ale sa mi darí, Jesenné odzelenenie, olej       

Árendášová Silvia, Nitra   Jesenné popoludnie a intuície na Lupke, akryl          

Celeng František, Šaľa     Deti svetla, kôrorezba         

Čupková  Anna, Nitra              Prechádzka parkom - leto, akryl

Haringa Július, Nitra    Európa, komb. technika         

Hrubošová  Oľga, Nitra   Kvety kdesi I., akryl,  Vo vetre III., olej             

Hudecová Eva, Nitra    Tón hudby, akvarel             

Chatrnúchová Elena, Šaľa   Rieka Váh a stromy, akryl           

Kažimírová Gabriela, Nitra   Lúka, akryl, Spomienka na detstvo - reinterpretácia Oresta Dubaya, 

                                                                         Vzájomnosť - parafráza Oresta Dubaya, grafika

Kinčíková Dagmar, Nitra   Príboj na úsvite, Podvečerný prístav, olej, Starý kráľ, akryl

Láng Mikuláš, Trnovec n/ Váhom  Misky, vázy, drevorezba         

Liptaiová Oľga, Šaľa    Hetmín - vlčie maky, olej            

Michlová Valéria, Nitra     Prosím Pane..., suchý pastel                

Olšanský Juraj, Nitra    Art, asambláž, Hviezda nová, tapiséria, Hrad, drevo               

Spišiak Miroslav, Nitra -Janíkovce  “Les?!” , komb. technika        

Szentiványi Gabriel, Dlhá n/Váhom  Myšlienky, akryl, 

Šimek Viktor, Žirany    Krajinka, Krajinka -pastviny, olej, Kytica vo váze II, akvarel

Tóth František, Šaľa    Už nikdy, Návrat na Slovensko, koláž          

Urbaníková Emília, Nitra   Keď jeseň farbí, olej, Zátišie - narcisy, akryl     

Winklerova Júlia, Nitra     Zasnežený most cez potok 4, 5, Na obzore tanky - Údolie smrti,  

                                                                         akvarel

                

Kategória  D - autori od 15 rokov - autori  so špecifickým  výtvarným prejavom, insitné umenie

Čupka Tomáš, Nitra    Cyril a Metod, sv. Bernadeta, akryl                     

Jilly Štefan, Veľké Zálužie   Oberačka - Prešovačka - Koštovačka, drevorezba 

Kolečániová Katarína , Nitra   Zimná krajinka I., akryl                    

Poliak Marek, Malý Lapáš    Dražovský kostol, tuš, Charlie Chaplin, koláž           

Ťažár Karol, Podhorany - Sokolníky  Rok vo vinohrade, drevorezba           
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