
VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2022 – vyhodnotenie 
 Výtvarné spektrum 2022 59. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy nepro-

fesionálnej výtvarnej tvorby - celoštátna postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM je jedinečným podujatím, ktoré poskytuje amatérskym 
výtvarníkom priestor na prezentáciu a vzájomnú konfrontáciu výsledkov vlastnej 
výtvarnej tvorby. Súťaž nadväzuje na viacročnú tradíciu podujatia Výtvarná Dubnica, 
ktoré vzniklo v roku 1963 v Dubnici nad Váhom. Výtvarné spektrum ako vrcholné 
podujatie svojho druhu na Slovensku podporuje rozvoj neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti – v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej 
tvorbe, ale neobchádza ani práce intermediálneho charakteru. Vyhľadáva a 
podporuje nové výrazné talenty. Pomocou sprievodných podujatí a odborných 
seminárov podporuje ďalšie vzdelávanie amatérskych výtvarníkov a metodických 
pracovníkov. Od svojho vzniku sa v rámci Výtvarného spektra prezentovalo mnoho 
výtvarníkov, pre ktorých sa súťaž stala odrazovým mostíkom ku kariére 
profesionálneho umelca. 

  
VYHODNOTENIE regionálneho kola výtvarnej postupovej súťaže VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2022 

Vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave. 
Organizátorom regionálneho kola je Novohradské osvetové stredisko v Lučenci – kultúrna 
inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja. 
Ocenené diela postupujú do krajského kola, organizátorom ktorého je Stredoslovenské 
osvetové stredisko v Banskej Bystrici. 
Celoštátne kolo organizuje Regionálne osvetové stredisko v Leviciach. 
  
I. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov 
A. kategória – maľba 
CENA -  nebola udelená 
ČESTNÉ UZNANIE 
Jakub Mlynarčík (Dobroč)  s dielom Klamstvo 

  
II. veková skupina: autori nad 25 rokov 
CENA 
A. kategória – maľba 
Ing. Laislav Feldsam (Lučenec) s dielami Kolibrík a Euphória 
Erik Kružliak (Vidiná) s dielom Trojuholníky 
Eva Čabová (Lučenec) s dielom Horská lúka 
  
ČESTNÉ UZNANIE 
A. kategória – maľba   
Adela Balázsová (Lučenec) s dielom Folklór 3 
Miroslava Cabanová (Lučenec) s dielami V rozpuku 1. a V rozpuku 2. 
Pavel Ožďáni (Lučenec) s dielom Stopa človeka 
Margita Janštová (Vidiná) s dielom Banská Bystrica / Podrybie 
  
F. kategória – experiment 
Monika Kyseľová (Lučenec) s dielom Brána do iného sveta 
  



Prihlásených je 23 autorov, prihlásených diel je 64. 
Vystavujúcich je 23 autorov, vystavených diel je 60. 
  
Predseda odbornej poroty: doc. Štefan Balázs ArtD., akad. maliar 
Členovia odbornej poroty: doc. Ján Adamove ArtD., mgr. art.,  
                                                 Renata Ádamová  
Oceneným srdečne blahoželáme a ostatných pozývame na výstavu do priestorov 
Novohradského múzea a galérie – Salón tvorby, výstava je sprístupnená do 18. marca 
2022 

 


