
Výtvarná výchova, Umenie a kultúra 
 

Šk. rok 1994/95  
Celoslovenská súťaž: Stroj budúcnosti Ocenenie – 3. m. – M. Tóth  

Šk. rok 1995-1996  
Celoslovenská súťaž: Najkrajší návrh na poštovú známku Ocenenie – 1. m. – L. Repiská Tercia A  

Šk. rok 1996-1997  
Celoslovenská súťaž: Patrónka Slovenska Ocenenie – 1.m. – L. Repiská Tercia A  

Šk. rok 1997-1998  
Celoslovenská súťaž: Duch svätý nás spája v cirkvi  

Ocenenie – S. Skyvová Sekunda B  

A. Miklášová Tercia B  

Medzinárodné súťaže: Bienale umeleckej tvorby Wroclav 1998“  

Európa v škole  

Mier v Európe  

Naše práce sa stali súčasťou putovnej výstavy.  

Šk. rok 2000-2001  
Okresná súťaž:  

Moje najmilšie zvieratko  

Ocenenie – 1. m. R. Zuzik Kvarta A  

Šk. rok 2002-2003  
Medzinárodná súťaž: Európa v škole V krajskom kole ocenenie: M. Moravčiková 1. m.  

Šk. rok 2003-2004  
Celoslovenská súťaž: Galandova matka  

Ocenenie – S. Karšňák Tercia B  

Šk. rok 2005-2006  
Celoslovenská súťaž:  

Biblia očami detí  

Ocenenie – 1. m. D. Prosnanová Sekunda A  

Šk. rok 2006-2007  
Celoslovenská súťaž:  

Biblia očami detí  

Ocenenie – 1. m. E. Maťová Tercia B  



Šk. rok 2007-2008  
Medzinárodná súťaž: Európa v škole  

Ocenenie v celoštátnej súťaži – 3. m. M. Teplanová Tercia A, postup do medzinárodného kola  

Šk. rok 2009-2010  
Celoslovenská súťaž: Biblia očami detí Ocenenia – 1.m. M. Teplanová, Kvarta A  

Šk. rok 2010-2011  
Medzinárodna súťaž: Európa v škole Ocenenie – R. Kovár v celoslovenskej súťaži 

Šk. rok 2011-2012  
Medzinárodná súťaž: Európa v škole Ocenenie – P. Páleník Kvinta A 1. m. v celoslovenskom kole 

a postup do medzinárodného kola  

Celoslovenská súťaž: Biblia očami detí Ocenenie – 3. m. F. Tóth Prima A  

Školský spevokol prispieval svojím vystúpením do rôznych kultúrnych, náboženských a 

spoločenských akcií, navštevovali dom dôchodcov, zúčastnili sa 9. medzinárodného festivalu 

Zbory mestu, kde patrili k najúspešnejším.  

Aktívne pracovali na muzikáloch  

Jan José de Calazans  

Umučenie  

Šk. rok 2012 – 2013  
Žiaci prímy A, sekundy A a tercie A sa zúčastnili v mesiaci októbri okresnej výtvarnej súťaže 

organizovanej Maticou Slovenskou pod názvom Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane a Svätý Cyril 

a Metod. Ocenení bol žiaci sekundy A, F. Tóth a D. Sidorová.  

Žiaci prímy A, sekundy A a tercie A sa zapojili do projektu 60. ročníka výtvarnej súťaže Európa v 

škole, práce sa stali súčasťou putovnej výstavy. Do projektu boli zapojení aj študenti 4 -ročného 

štúdia a R. Kovár z 3.C získal čestné uznanie v celoslovenskom kole. Zapojili sme sa aj do okresnej 

súťaže Nitra, moje mesto 2013 a ocenená bola kolektívna práca žiakov sekundy A.  

Do výtvarného projektu Plagát roka 2013 sme zapojili talentovaných študentov 4-ročného štúdia a 

R. Kovár z 3.C bol odmenený cenou poroty.  

V regionálnej súťaži fotografií AMFO 2013 študentka E. Šabíková z 3.B triedy, získala čestné 

uznanie v regionálnom kole a postúpila do krajského kola.  

Šk. rok 2013 – 2014  
Žiaci prímy a sekundy sa zapojili do 61. ročníka výtv. súťaže Európa v škole. V okresnom kole 

získala 2. m. v tretej kategórii G. Teleki zo sekundy A. Úspešní boli naši žiaci aj v celoslovenskom 

kole medzinárodnej súťaže Krajina môjho srdca, kde bola ocenená kolektívna práca prímy A (v 

celoslovenskej súťaži Rodina v roku 2014.)  

Šk. rok 2014 – 2015  
V okresnom kole súťaže Európa v škole študent J. Zalabai získal prvé miesto a v celoslovenskom 

kole tejto súťaže sa znova umiestnil na prvom mieste.  

N. Částová z 3.C získala prvé miesto v krajskom kole SOČ a postúpila do celoslovenského kola.  



Šk. rok 2015 – 2016  
Talentovaných študentov našej školy sme zapojili do výtvarnej súťaže Európa v škole a ich práce 

boli súčasťou putovnej výstavy po Slovensku.  

Pri príležitosti 20. výročia založenia školy sa v roku 2012 prvýkrát uskutočnila slávnostná vernisáž 

v školskej galérii, kde okrem našich mladých školských umelcov vystavovali svoje práce aj 

akademický maliar Karol Félix a architekt mesta Nitry Ing. Šabík. Slávnostné vernisáže sa odvtedy 

konajú každý rok. 

 

  


