
VYHODNOTENIE 
59. ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby 

 

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2021 
krajské kolo – Bratislavský kraj 

 
Dňa 25. mája 2021 odborná porota v zložení:  

doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD., Akad. mal. Marián Komáček a Mgr. art. Ľubomír Mati 

hodnotili výtvarné práce, ktoré do krajského kola postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej 

tvorby Výtvarné spektrum 2021 prihlásili výtvarníci z celého Bratislavského kraja. 

Do súťaže bolo prihlásených a doručených 305 diel od 92 autorov. Odborná porota odporučila 

vystaviť 135 diel, z pomedzi ktorých ocenila 9 autorov a čestné uznanie udelila ďalším 20 

autorom – a diela týchto autorov postupujú aj do výberu do celoštátneho kola. 

 
 

I. veková skupina: autori vo veku od 15 do 25 rokov 

Celkovo prihlásených: 5 autorov / 13 diel 

A. kategória: maľba 

Ceny bez určenia poradia: cena: 1  / diela: 1 

Anna Mojžišová Tri Grácie akryl cena 

Čestné uznanie: autori:  čestné uznanie 3 / diela: 5                                                                                                      

Miriam Bartková Vstávanie olejomaľba čestné uznanie 

Michal Tejgi Most maľba akrylom čestné uznanie 

Michaela Turzová 
Izolácia I. akryl na plátne čestné uznanie za 

kolekciu Izolácia II. akryl na plátne 

Krajská výstava bez postupu: autori: 2  / diela: 2                                                                                

Michal Tejgi SEN maľba akrylom výstava 

Zuzana Višňovská Fantázia v pohybe akrylová farba výstava 

     
II. veková skupina: autori vo veku nad 25 rokov 

Celkovo prihlásených: 77 autorov / 252 diel 

A. kategória: maľba 

Ceny bez určenia poradia: ceny: 4  / diela: 7 

Darina Bebjaková 
Krajinka olejomaľba 

cena za kolekciu 
Spomienky na Grécko olejomaľba 

Miroslav Dzuro P.S. kombinovaná technika cena 

Soňa Milová 
Matka Zem suchý pastel 

cena za kolekciu 
Tyrkys - abstrakt suchý pastel 

Denisa Nosková 
Úklon akryl na plátne 

cena za kolekciu 
Výkop akryl na plátne 

Čestné uznanie: čestné uznania: 7  /  diela: 9                                                                                                    

Eva Baliová 

Január '21 - Túžba po 
normále 

akryl čestné uznanie za 
kolekciu 

Zimný podvečer akryl 

Viera Bebjaková Sediace dievča olejomaľba čestné uznanie 

Rastislav Bujna Tragédia muža olej čestné uznanie za 



Internet Venus olej kolekciu 

Vlasta Hubková Lúčny porast kombinovaná technika čestné uznanie 

Antónia Krištofičová  Klívia pastel čestné uznanie 

Michal Mach 9 storočí olejomaľba čestné uznanie 

Mária Špániková  Abstrakt Kvety enkaustika (diptych) čestné uznanie 

Krajská výstava bez postupu: autori: 50  /  diela: 62                                                                              

František Adamica Rybár olej výstava 

Mária Anderson 

The darkest nights 
produce the brightest 
stars 

akvarel výstava 

Caradhras akvarel výstava 

Já v hoře, hora ve mně akvarel výstava 

Silence akvarel výstava 

Monika Baďurová Brána olejomaľba výstava 

Stela Baraniaková 
Malokarpatskou cestou olejomaľba na platne výstava 

Siesta olejomaľba na platne výstava 

Katarína Bencová  Dobrá nálada akvarel výstava 

Eva Černoková Moa olejomaľba výstava 

Magdaléna Demetrovičová Dievča s kvetom akryl výstava 

Judita Dózsová 
Očistec kombinovaná, akryl výstava 

Hadovník kombinovaná, akryl výstava 

Daniela Dubovcová Cesta na vrchol akryl výstava 

Miroslav Dzuro P.V. kombinovaná technika výstava 

Anna Franceová Paralelný svet akryl na plátne výstava 

Milica Frimmerová Symfónia lesa akryl výstava 

Božena Gašparíková Drevený čas olej na dreve výstava 

Eva  Gogová Slnečný kúpeľ akryl výstava 

Iveta Guzmanová 

Mystická hmla akvarel výstava 

Spomienky akvarel výstava 

Papagáj kombinovaná technika výstava 

Daniela Elena Hrtková Stretnutie Adama a Evy kombinovaná technika výstava 

Silvia Chladná Pohľad von akryl výstava 

Božena Chvalná  Margarétky pri mori olej výstava 

Edita Kallová Okno akryl výstava 

Nikola Kallová Trojuholník kombinovaná technika výstava 

Ružena Klimková Na kopci akryl na plátne výstava 

Mariana Kochrdová Prerod akryl výstava 

Henrich Krejča Spiaci les akrtyl výstava 

Stanislava Lantayová Vážka akryl výstava 

Vlasta Laudisová Farebná abstrakcia akryl výstava 

Milada Lengyelová  More pri Civitanova akryl výstava 

Gabriela Lizalová Cesta za splneným snom maľba na hodváb výstava 

Michal Mach Zimný prístav v Bratislave olejomaľba výstava 

Silvia Macková Zdena Studenková akryl výstava 

Martin Maglay 
Lady Tara kombinovaná, akryl výstava 

Take another bite kombinovaná, akryl výstava 

Daniela Makýšová Dáma s kvetom akryl na plátne výstava 

Štefan Maťo 
Bude lepšie akryl výstava 

Park bublín akryl výstava 

Mária Matúšková Pláž Guincho olej výstava 



Magdaléna Matyšáková  Ovšenisko akryl výstava 

Juraj Meszároš Nerozhodná akryl výstava 

Eva Nevická Jeseň 2020 akryl výstava 

Andrea Páleníková 
Detský hnev akryl výstava 

Lili Chorvátsko akryl výstava 

Petra Patráš  
Vir akryl výstava 

Vlna akryl výstava 

Nataša Petrovova  Oko olejomaľba výstava 

Anna Pisárová Nočný prístav kombinovaná technika výstava 

Alena Polakovičová Neštrikuj tú koronu akryl výstava 

Mária Pozsgaiová Bez názvu akryl výstava 

Peter Pribus Lagúna akryl výstava 

Jaroslav Princ  Z druhého brehu olej výstava 

Silvia Stránska Len včela akvarel výstava 

Nikola Summerová Plague akryl výstava 

Mária Šášiková Náručie matky akryl výstava 

Kvetoslava Turanská Jedna z nás akryl výstava 

Miloš Ulrych 
P1/2020 Relax akryl výstava 

Part 1 - Zoznámenie enkaustika výstava 

Agneša Vavrinová  Žiara akryl na plátne výstava 

B. kategória: kresba a grafika  

Ceny bez určenia poradia: ceny: 2  / diela: 4 

Peter Mokrý 

Pupočná šnúra tvojho 
osudu 

perokresba 

cena za kolekciu 
Ide dolu vodou perokresba 

Rozptyľovanie pozornosti perokresba 

Agneša Vavrinová  Hlava v ohni monotypia cena 

Čestné uznanie: čestné uznania: 3  /  diela: 5                                                                                                    

Alžbeta Mašek 

Upside-down perokresba 
čestné uznanie za 
kolekciu 

Uprooting perokresba 

Self-imprisonment perokresba 

Soňa Milová Pohyb suchá ihla čestné uznanie 

Veronika Sekerová Dorothy tlač z výšky  čestné uznanie 

Krajská výstava bez postupu: autori: 6  /  diela: 7                                                                                

Milada Lengyelová  Za závesom grafika výstava 

Daniela Makýšová Muž s vlasmi kresba uhlíkom výstava 

Vladimír Novoszadek 
Salome kresba výstava 

Mandaly kresba výstava 

Ján Richter Poseidon ceruzka, akryl výstava 

Agneša Vavrinová  Lavie en rose monotypia výstava 

Evla Vlašičová Vo víre myšlienok monotypia / bodyprint výstava 

C. kategória:priestorová tvorba 

Čestné uznanie: čestné uznania: 3  /  diela: 5                                                                                                    

Lucia Čertíkova Mravenisko drotárske techniky čestné uznanie 

Andrea Koprdová 

Vyfúkaná šperk 
čestné uznanie za 
kolekciu 

Smutný šaško šperk 

Dáma s kabelkou šperk 

Andrea Paštéková  Nepriechodný labyrint artex čestné uznanie 

Krajská výstava bez postupu: autori: 12 /  diela: 14                                                                                

Dáša Čurajová Urban akryl na plátne, keramika výstava 



Radovka akryl na plátne, keramika výstava 

Miroslava Dulová Súvislosť art protis / arttex výstava 

Katarína Hanesová Zima 2020 maľba na textil / vyšívanie výstava 

Andrea Koprdová Laputa kolekcia šperkov výstava 

Renáta Krajčovičová Váza keramika výstava 

Vladimír Novoszadek Strážca rezba výstava 

Katarína Poláková Harfistka artex výstava 

Veronika Sekerová RÚŽko maľba na textil  výstava 

Silvia Stránska Ryba mokré plstenie  výstava 

Mária Špániková  
Sada šperkov I. 

drôt, minerály, sklo, bižu. 
doplnky 

výstava 

Sada šperkov II. 
drôt, minerály, sklo, bižu. 
doplnky 

výstava 

Anton Vizner Sada príveskov drevorezba výstava 

Evla Vlašičová 
Zaľúbené srdce je ako zlatá 
rybka 

odlievanie / líhané sklo výstava 

     
III. veková skupina: bez rozlíšenia veku: 

D. kategória: insitná tvorba  

Celkovo prihlásených: 8 autorov / 31 diel 

Ceny bez určenia poradia: ceny: 1  / diela: 1 

Edita Rihariová  Rozdeľme sa - posteľ akryl cena 

Čestné uznanie: čestné uznania: 3  /  diela: 3                                                                                                    

Marián Nawalany  
Bozk - interpretácia G. 
Klimta 

maľba akrylom na papier čestné uznanie 

Šimon Plch  V inom vesmíre maľba akrylom na papier čestné uznanie 

Marta Rumanová Strechy v Štiavnici sklomaľba čestné uznanie 

Krajská výstava bez postupu: autori: 4  /  diela: 5                                                                                

Soňa Jedličková Strom priateľstva 
maľba na drevo, 
kombinované techniky 

výstava 

Eva Kolmanová  
Dušičky kresba výstava 

Fašiangy na Trnavsku kresba výstava 

Božena Mrafková Umelkyňa v záhrade olej výstava 

Lenka Petáková Jazvečík Denny kombinovaná výstava 

E. kategória: digitálna tvorba  

Celkovo prihlásených: 2 autorov / 6 diel 

Čestné uznanie: čestné uznania: 1  /  diela: 1                                                                                                    

Magdaléna 
Kováčová Miklíková  

Čakanie digitálna maľba čestné uznanie 

Krajská výstava bez postupu: autori: 1  /  diela: 1                                                                                

Silvia Chladná Parťák digitálna kresba výstava 

F. kategória: experiment 

Celkovo prihlásených: 1 autorov / 3 diel 

Ceny bez určenia poradia: ceny: 1  / diela: 2 

Barbora Kočišová  
Spomienka na prechádzku 

pokovovanie - 
galvanoplastika 

cena za kolekciu 
Záhradné cestičky 

pokovovanie - 
galvanoplastika 

Krajská výstava bez postupu: autori: 1  /  diela: 1                                                                                

Barbora Kočišová  Pobozkaj ma kedykoľvek pokovovanie - výstava 



galvanoplastika 

 

Zapísali:  Mgr. Daniela Fodorová, NOC Bratislava  
                                     Ján Honza, MOS Modra 
   
 

Hlavným organizátorom krajského kola pre Bratislavský kraj je 
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 

www.moska.sk 
 

Odborným garantom podujatia je z poverenia Ministerstva kultúry SR 
Národné osvetové centrum, Bratislava 

www.nocka.sk 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

 


