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Vyhodnotenie výtvarných súťaží SOV v roku 2012. 
 

Národné kolo výtvarnej súťaže Medzinárodného olympijského výboru 2011/2012 

 „Šport a olympijské hodnoty – dokonalosť, priateľstvo, rešpekt“ 
 

 

Pre celosvetovú výtvarnú súťaž k Hrám XXX. olympiády 2012 v Londýne určil 

Medzinárodný olympijský výbor za tému práve pojmy: dokonalosť, priateľstvo, rešpekt. Asi nie 

náhodne.  

Veď dokonalosť predstavuje v ľudskej činnosti dosiahnutie tej najvyššej méty, ktorá 

vyžaduje talent – tento výnimočný „dar od Boha“ a jeho zodpovedné rozvíjanie výchovou, 

vzdelávaním, tvrdou prácou, či tréningom. A je úplne jedno, či sa tak deje v matematike, umení 

alebo v športe. 

Priateľstvo, rovnako ako mier, solidarita, tolerancia, spolupráca a pod. patrí k základným 

podmienkam koexistencie ľudskej spoločnosti a je hybnou silou prekonávania častých konfliktov, 

rozporov, bariér, hraníc, rozdielnych kultúr, náboženstiev alebo ideológií. Šport napriek svojej 

súťaživej podstate poskytuje silný priestor na rozvíjanie tejto bilaterálnej, ale sociálne významnej 

kvality života. Avšak za podmienky, že je tu aj dostatočný rešpekt.  

Rešpekt voči súperom, výkonom iných, voči pravidlám, princípom, rešpekt k zdraviu 

a životu, atď. má veľa spoločné s pojmami, ako sú fair play, morálka, úcta, skromnosť a pod. 

História športu, ale tiež ľudstva ako takého, nám dostatočne preukazuje, že veľkosť človeka je 

priamo úmerná jeho schopnosti rešpektovať iných a ostať pokorným. 

 

    František Chmelár, prezident SOV 

 

 Začiatkom septembra 2011 vyhlásil Slovenský olympijský výbor národné kolo tejto výtvarnej 

súťaže určenej pre profesionálnych ako aj amatérskych výtvarníkov, žiakov a študentov základných, 

stredných a vysokých škôl. 

 

Celkovo bolo do súťaže zaslaných 216 súťažných prác. 

  I. kategória (priestorové práce) : 10 prác (7 profesionálnych, 3 amatérske) 

  II. kategória (plošné práce) :   206 prác (6 profesionálnych, 200 amatérskych) 

 

Diela posudzovala odborná porota v tomto zložení:  

Prof. Štefan Šlachta – predseda poroty 

akad.soch. Jozef Barinka 

           PhDr. Peter Mikloš 

           Mgr. Magdalena Ševčíková 

 Mgr. art. Ivan Patúc – plošné práce 
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Vyhodnotenie : 

II. skupina (amatéri) 

 Ceny poroty bez určenia poradia :  

 Dávid Tóth, Dvory nad Žitavou, študent VŠVU, Dizajn  „Diffusion 2011“ 

 Daniel Buček, Bratislava   „Odkaz“ 

 Tomáš Tajták, Budimír   „Odhodlaný atlét na štarte“ 

 ZUŠ Kováčska 43, 041 99 Košice 

 ZŠ Krymská 5, 071 01 Michalovce 

 

II.skupina (profesionáli) 

I. kategória (priestorové práce) 

1. miesto : Juraj Hovorka, akademický sochár „V cieli – dokonalý výkon“ 

2. miesto : Ing. arch. Martin Vachálek  „Víťazná sekunda“ 

3. miesto : Mgr. art. Karin Patúcová  „Súhvezdie Olympic“ 

 

II. kategória (plošné práce) 

1. miesto : Doc. Stanislav Harangozó, akad. mal.  „Šport a olympijské hodnoty“ 

2. miesto : Jana Hýbalová Ovšáková, ArtD. „Skok“ 

3. miesto : Mgr. art. Lukáš Pompa  „Human Chain“ 

 

Slovenský olympijský výbor zorganizoval 25.januára 2012 vernisáž a následnú výstavu 

súťažných prác v priestoroch Design Factory, Bottova 2, 811 09 Bratislava. Víťaznú prácu spomedzi 

profesionálov v každej kategórii zaslal Slovenský olympijský výbor do medzinárodnej súťaže MOV. 

Diela Stanislava Harangozá a Juraja Hovorku boli vystavené pred aj počas Hier XXX. 

olympiády v olympijskom múzeu v Lausanne.  

 

 Doc. Stanislav Harangozó, akad. mal.   

      „Šport a olympijské hodnoty“ 
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Z vernisáže ocenených prác v národnom kole výtvarnej súťaže MOV a z predstavenia súboru 

slovenských euromincí k OH v Londýne  

 
 

V bratislavskej Design Factory bola v stredu 25.januára 2012 vernisáž ocenených aj ďalších 

súťažných prác, ktoré autori prihlásili do národného kola výtvarnej súťaže Medzinárodného 

olympijského výboru (MOV) k Hrám XXX. olympiády v Londýne.  

Diplomy a finančné odmeny im odovzdali prezident SOV František Chmelár, predseda poroty 

Štefan Šlachta a člen poroty Jozef Barinka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fotografii Jána Súkupa predseda odbornej poroty Štefan Šlachta (vpravo) spolu s konateľom 

spoločnosti Alpine Pro (hlavného partnera) Miroslavom Jankovičom pri prezeraní jedného z 

ocenených diel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fotografii Jána Súkupa víťaz v kategórii priestorových prác Juraj Hovorka so svojim dielom “V 

cieli – dokonalý výkon. 
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Víťazné práce v oboch kategóriách SOV zašle do celosvetovej súťaže MOV. Pred OH 2008 

v Pekingu sa víťazom celosvetovej súťaže MOV v kategórii priestorových diel so skulptúrou 

„Wrestling“ stal Slovák Ivan Patúc, ktorý tentoraz pôsobil ako člen poroty.  

V skupine amatérov odborná porota rozhodla o udelení piatich cien bez určenia poradia. Plakety 

a vecné ceny im odovzdali prezident SOV František Chmelár a členovia poroty Peter Mikloš a 

Ivan Patúc. Ceny poroty bez určenia poradia získali študent VŠVU Dávid Tóth z Dvorov nad 

Žitavou s dielom „Diffusion 2011“, Daniel Buček z Bratislavy s dielom „Odkaz“, Tomáš Tajták 

z Budimíra s dielom „Odhodlaný atlét na štarte“. Ďalej boli cenami poroty odmenené dva 

študentské kolektívy – ZUŠ na Kováčskej ulici v Košiciach a ZŠ na Krymskej ulici v 

Michalovciach. Mimoriadne ocenenie hlavného partnera SOV - spoločnosti Alpine Pro – získal 

Daniel Buček z Bratislavy za dielo „Odkaz“. Poukaz na nákup tovaru značky AP mu odovzdal 

konateľ spoločnosti Alpine Pro Miroslav Jankovič.  

K oceneným sa prihovoril aj predseda SOV František Chmelár, ktorý vyzdvihol najmä ich odvahu 

zúčastniť sa na súťaži, hoci daná téma bola mimoriadne náročná. "Som rád, že našu výzvu prijalo 

viac ako dvesto výtvarníkov, najmä z radov amatérov, pretože víťazi národných kôl sa 

predstavia aj na celosvetovej súťaži v dejisku OH v Londýne, ktorá bude ešte pred ich 

začiatkom. Všetci vieme, že umenie patrí k športu tak, ako šport k umeniu. Treba tiež povedať, 

že šport je ako Mesiac, pretože okrem privrátenej strany má aj odvrátenú tvár a zobraziť túto 

tému je veľmi náročné," zdôraznil Chmelár.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fotografii Jána Súkupa víťaz v kategórii plošných prác Stanislav Harangozó s dielom “Šport a 

olympijské hodnoty”. 
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Výtvarná súťaž Slovenského olympijského výboru 

Londýn 2012 – mesto olympijské 
 

 

Téma : „Londýn 2012 – mesto olympijské“ 

Celkovo sa do súťaže zapojilo 131 škôl (základných, stredných škôl, gymnázií, základných 

umeleckých škôl, súkromných umeleckých škôl, školských klubov a centier voľného času 

a špeciálnych škôl). Žiaci a študenti zaslali celkovo 1665 súťažných prác. 

 

I. kategória : do 12 rokov  867 účastníkov 

II. kategória : od 12 do 15 rokov 651 účastníkov 

III. kategória : od 15 do 18 rokov 147 účastníkov 

 

Odborná porota : 

1. František Chmelár prezident SOV 

2. Štefan Šlachta predseda kultúrnej komisie SOA 

3. Zdenka Letenayová predsedníčka komisie olympijského dedičstva SOA 

 

Vyhodnotenie : 

 

I. kategória :  do 12 rokov   

1.miesto : Matej Brezovský (8.rokov) 

Školský klub Drahovce, ZŠ s MŠ Drahovce  

Školská 907/2, 922 41 Drahovce 

skola@zsdrahovce.edu.sk  

 

2.miesto : Ivana Fiterová (9 rokov) 

  ZUŠ Kováčska 43 

041 99 Košice 

 

     3.miesto :Matúš Michalko (piata trieda) 

  ZŠ Komenského 1962/8 

075 01Trebišov 

  Kosina444@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matej Brezovský (8.rokov) 
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II. kategória : od 12 do 15 rokov  

1.miesto :  Jakub Mruz (15 rokov)     Jakub Mruz (15 rokov) 

  ZŠ Matice slovenskej 13 

080 01 Prešov 

 

2.miesto : Martina Čižmáriková  
(12 rokov) 

  7.ZŠ Krymská 5 

071 01 Michalovce 

  krym@zskrymmi.edu.sk  

 

3.miesto : Roman Gaži (13 rokov) 

  Špeciálna ZŠ internátna 

  044 14 Čaňa  

  szsizdana@centrum.sk  

 

špeciálna cena poroty : kolektív žiakov ZŠ Matice slovenskej 13, 080 01 Prešov 

 

III. kategória : od 15 do 18 rokov  

1.miesto :  Eva Zemanová (17 rokov) 

  Stredná umelecká škola Ladislava Bielika 

Vajanského 23, 934 03 Levice 

  eva.zemanova@post.sk  

 

2.miesto : Andrea Lehotská (17 rokov) 

  Stredná umelecká škola Ladislava Bielika 

Vajanského 23, 934 03 Levice 

  suslbielika@mail.t-com.sk  

 

3.miesto : Roman Tkáč (17 rokov) 

  SOŠ Ostrovského 1 

040 01 Košice 

  andreabrockova@gmail.com  

 

 

 

 

Eva Zemanová (17 rokov) 

 

Slávnostné odovzdanie cien víťazom všetkých troch kategórií sa uskutočnilo 31.10.2012 

v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave za účasti jeho excelencie prezidenta SR 

Ivana Gašparoviča. 

   

Z nášho pohľadu boli poskytnuté finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR využité účelne a efektívne 

v rámci daného projektu. 
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