Výsledky výtvarnej súťaže
vyhlásenej centrom Europe Direct Poprad
pod názvom

„Európska zelená dohoda“
Kontext:
Výtvarná súťaž „Európska zelená dohoda“ je jednou z dôležitých aktivít plánu činnosti centra
Europe Direct Poprad v roku 2020 a predstavuje nový začiatok v boji Európskej komisie proti
zmene klímy a pri riešení environmentálnych výziev. Atmosféra sa zohrieva a podnebie sa mení
každým rokom. Miliónu spomedzi ôsmich miliónov druhov na tejto planéte hrozí vyhynutie.
Znečisťujú a ničia sa lesy a oceány. Európsky ekologický dohovor je odpoveďou na tieto
problémy. Ide o novú stratégiu rastu, ktorej cieľom je transformovať EÚ na spravodlivú a
prosperujúcu spoločnosť s moderným a konkurencieschopným hospodárstvom, ktoré efektívne
využíva zdroje, kde budú do roku 2050 čisté emisie skleníkových plynov na nule a kde
hospodársky rast nezávisí od využívania zdrojov.
Cieľom výtvarnej súťaže je preto upriamiť pozornosť detí a mládeže na novú stratégiu pre rast v
EÚ, na problémy, ktoré prináša so sebou zmena klímy a zhoršovanie životného prostredia, a
zároveň na uskutočňované opatrenia Európskej únie, ktoré zvýšia kvalitu života súčasných aj
budúcich generácií. Zámerom je podnietiť inovatívny prístup detí a mládeže k umeleckému
spracovaniu témy v piatich alternatívach. Výtvarné práce žiakov je preto odporúčané zamerať na
nasledovné oblasti ako jednotlivo voliteľné témy:
1. Európska únia nezvratne na ceste smerom ku klimatickej neutralite v roku 2050.
2. Iniciatívy proti znečisteniu ovzdušia a vody chemickými látkami v oblasti zníženia emisií
skleníkových plynov, zamerané na dosiahnutie cieľa nulového znečistenia.
3. Podpora intenzívnejšieho obehového hospodárstva, ktoré sa bude zaoberať udržateľnejšími
výrobkami a bude súčasťou novej stratégie pre priemyselnú politiku.
4. Čistá a inteligentná mobilita a s ňou spojený súbor opatrení zameraných na zníženie emisií
skleníkových plynov z pozemnej, vodnej a leteckej dopravy, ďalej opatrenia týkajúce sa
čistejších palív, elektrickej nabíjacej infraštruktúry, zdaňovania, spoplatnenia používania ciest
a podpory nákladnej železničnej dopravy.
5. Stratégia „Z farmy na stôl“ na zlepšenie udržateľnosti systému výroby a distribúcie potravín.
a rozvinúť takýmto spôsobom tvorivé schopnosti mladých výtvarníkov na základných školách a
základných umeleckých školách prostredníctvom ich výtvarných prác zaradených do
nasledujúcich troch kategórií.
Súťažné kategórie:
*

I. Kategória žiakov 5. – 6. ročníka základných škôl

*

II. Kategória žiakov 7. – 9. ročníka základných škôl

*

III. Kategória žiakov základných umeleckých škôl

Z hľadiska termínov boli pre súťaž záväzné tieto:
Dňom verejného vyhlásenia výtvarnej súťaže bol deň 02. september 2020.
Dňom uzávierky výtvarnej súťaže bol deň 20. október 2020.
Dňom hodnotenia zaslaných výtvarných prác bol deň 21. október 2020.
Do výtvarnej súťaže boli zaradené všetky výtvarné práce doručené na adresu:
Mestský úrad
odbor školstva, mládeže a športu,
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3,
058 42 Poprad
do 21. októbra 2020, spĺňajúce pravidlá výtvarnej súťaže uvedené v článku V. Štatútu.
Kvôli všeobecne platným obmedzeniam pre pohyb občanov neboli žiaci nominovaní na ocenenie
a ich pedagógovia pozvaní na slávnostné vyhodnotenie, ktoré bolo pôvodne plánované na deň
27.októbra 2020 v malej zasadačke Mestského úradu v Poprade.
Po ukončení a vyhodnotení výtvarnej súťaže budú ocenené výtvarné práce zverejnené na
Facebooku (http://www.facebook.com/ pages/Europe-Direct-Poprad/121028101273270) a na
Twitteri (https://twitter.com/EDPoprad). Namiesto pôvodne plánovanej vernisáže žiackych prác
tejto výtvarnej súťaže nebudú kvôli obmedzeniam súvisiacim s bojom proti šíreniu koronavírusu
hodnotené práce vystavené v predsálí MsÚ Poprad. Namiesto toho budú výtvarné práce žiakov
podľa jednotlivých súťažných kategórií dlhodobo zverejnené v online priestore na webovom
portáli centra Europe Direct Poprad ( https://www.europedirectpp.eu/vytvarna-sutaz/)
Štatistika výtvarnej súťaže:
Do súťaže sa zapojilo celkom 8 škôl, z toho 7 základných škôl a 1 základná umelecká škola,
všetky z okresu Poprad. Konkrétne to boli základné školy: Poprad-Veľká, Jarná Poprad,
Komenského Poprad, Francisciho Poprad, Tajovského Poprad, ZŠ s MŠ Vagonárska Poprad, ZŠ
s MŠ Poprad Matejovce, ZŠ Komenského Svit a ďalej ZUŠ Štefánikova Poprad. Spolu bolo do
súťaže zaslaných 77 výtvarných prác, z nich 11 prác nesplnilo súťažné kritériá.
V jednotlivých kategóriách splnilo kritériá súťaže celkovo 66 výtvarných prác:
I. kategória: 29 výtvarných prác,
II. kategória: 31 výtvarných prác,
III. kategória: 6 výtvarných prác,
Výsledky hodnotenia súťažných výtvarných prác:
I. Kategória: Porota udelila jedno I., jedno II. a jedno III. miesto
1. miesto: Kolektív žiakov 5 B, “Ekocesta”, ZŠ s MŠ Poprad - Matejovce, Poprad,
2. miesto: Pavlikovská, Šavelová, “Ekomesto”, ZŠ s MŠ Komenského, Poprad,
3. miesto: Veronika Vaculíková, “Na tržnici“, ZŠ s MŠ Vagonárska, Poprad,
II. Kategória: Porota udelila jedno I., jedno II. a jedno III. miesto
1. miesto: Sofia Gurková, “Školský autobus”, ZŠ s MŠ Tajovského, Poprad,
2. miesto: Abby Rusiňáková, “Je to v našich rukách”, ZŠ s MŠ Komenského, Svit,
3. miesto: Libor Kanálik, “Európska zelená dohoda“, ZŠ s MŠ Jarná, Poprad,

III. Kategória: Porota udelila jedno I., jedno II. a jedno III. miesto
1. miesto: Laura Horníková, “Život v skle“, ZUŠ Štefánikova, Poprad,
2. miesto: Dorota Taušová, „Život vo fľaši“, ZUŠ Štefánikova Poprad,
3. miesto: Soňa Budzáková, “Môj pohľad”, ZUŠ Štefánikova, Poprad.
Centrum Europe Direct Poprad udelí súťažiacim na I. – III. mieste vo všetkých kategóriách
zaujímavé vecné ceny umožňujúce ďalší rozvoj ich výtvarného talentu.

Centrum Europe Direct Poprad vyslovuje úprimné poďakovanie vedeniu škôl a výtvarným
pedagógom zúčastnených škôl za ich ústretový prístup a odborné vedenie žiakov pri ich
výtvarnej činnosti. Vďaka patrí aj žiakom, ktorí sa napriek pretrvávajúcej pandémii
koronavírusu do výtvarnej súťaže „Európska zelená dohoda“ aktívne zapojili.

V Poprade dňa 22.10.2020

Ing. Peter Litavec, CSc.
riaditeľ Europe Direct Poprad

