
 
 

Bratislava, 1. júna 2018 

 

Milí priatelia!  

 

 

Radi by sme Vás a Vašich malých aj väčších talentovaných výtvarníkov, ktorí sú Vám ako 
pedagógom zverení, povzbudili k tomu, aby ste sa pri príležitosti Dňa detí spolu zapojili 

do výtvarnej súťaže DETI PRE SÝRIU. 
 

 

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže pápežská nadácia ACN Slovensko – 
Pomoc trpiacej Cirkvi, medzinárodná dobročinná a pastoračná organizácia, ktorej poslaním 
je poskytovať materiálnu a duchovnú pomoc kresťanom všade tam, kde sú prenasledovaní, 
utláčaní alebo kde trpia hmotnou núdzou, a tiež všetkým ľuďom bez rozdielu náboženstva, 
ktorí sa ocitli v situácii humanitárnej krízy spôsobenej vojnovým konfliktom alebo prírodnou 
katastrofou. Nadácia každoročne realizuje približne 6 000 projektov v takmer 150 krajinách 
sveta. Podporuje ju vyše 400 000 súkromných darcov z celého sveta.  
 

Cieľom súťaže je zapojiť žiakov základných škôl a základných umeleckých škôl do 
vnímania utrpenia, ale aj do nádejí a túžob svojich rovesníkov v blízkovýchodnej Sýrii aj inde 
na svete, do bolestnej skúsenosti, ktorú nikto zo sýrskych detí nechcel, nespôsobil a ktorú 
nedokáže kontrolovať. Cieľom je citlivo vytvoriť v deťoch na Slovensku pocit solidarity 
a dovoliť im svojským, kreatívnym spôsobom výtvarne vyjadriť svoje vlastné prežívanie 
geograficky vzdialenej, ale ľudsky aj historicky blízkej reality. (V Prílohe 1 nájdete autentický 
príbeh detí zo Sýrie, ktorý Vám alebo Vašim mladým umelcom môže poslúžiť ako zdroj 
informácií alebo inšpirácia k vlastnej tvorbe.) V neposlednom rade je súťaž symbolickým 
gestom podpory Sýrii – vybrané práce mladých slovenských výtvarníkov totiž poputujú do 
sýrskych škôl, aby povzbudili sýrske deti, ktoré ešte pred siedmymi rokmi prežívali pokojný 
život, v mnohom podobný tomu nášmu. 

Súťaž je sprievodnou aktivitou Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom, ktorý 
sa bude konať v rôznych mestách a obciach Slovenska v čase 18. – 25. novembra 2018. 
Týždeň pomoci prenasledovaným kresťanom následne oficiálne otvorí vianočnú kampaň 
pápežskej nadácie ACN Slovensko. Jej cieľom je priama finančná podpora obetí konfliktu 
v Sýrii. ACN poskytuje núdzovú pomoc sýrskemu civilnému obyvateľstvu už od vypuknutia 
občianskej vojny v roku 2011. Doteraz smerovalo do Sýrie takmer 21 miliónov eur 
z príspevkov individuálnych darcov a podporovateľov ACN. 
 

Porotu, ktorá bude práce vyhodnocovať, tvoria štyria výtvarní pedagógovia ZŠ 
a ZUŠ s mnohoročnou praxou a zástupca pápežskej nadácie ACN Slovensko. Rozhodnutie 
poroty zastrešuje garantka výtvarnej súťaže DETI PRE SÝRIU akademická maliarka Ľudmila 
Lakomá-Krausová. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v Týždni pomoci 
prenasledovaným kresťanom.  



 
 

Podmienky súťaže: 

 Súťaží sa v nasledujúcich  kategóriách: 
o 1. kategória:  1. stupeň ZŠ 
o 2. kategória: 2. stupeň ZŠ 
o 3. kategória:   6 až 10-roční žiaci ZUŠ  
o 4. kategória: 11 až 15-roční žiaci ZUŠ  

 Formát diela: ľubovoľný, maximálna veľkosť A3 

 Technika: ľubovoľná 

 Autorstvo: akceptujú sa iba práce jednotlivcov, nie kolektívov 

 Uzávierka súťaže: 30. septembra 2018 

 Súťažné práce pošlite na adresu:  
ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi, Hviezdoslavovo nám. 13, 811 01 Bratislava 

 Údaje o autorovi a o výtvarnom diele: Na zadnej strane výtvarnej práce musia byť 
podľa vzoru v Prílohe 2  čitateľne paličkovým písmom uvedené nasledovné údaje: 
meno autora, vek autora, názov práce (aj v anglickom jazyku, ak je to možné), 
ročník, ktorý žiak v danej ZŠ alebo ZUŠ navštevuje v školskom roku 2018/2019, 
príslušná súťažná kategória, poštová adresa školy a telefonický kontakt, meno, e-
mail a mobilný kontakt na pedagóga, pod vedením ktorého žiak súťažnú prácu 
vytvoril, meno, e-mail a mobilný kontakt na rodiča/zákonného zástupcu. 
 
Ceny: Tri práce v každej kategórii budú ocenené zážitkovou cenou na základe 

dohody medzi oceneným/jeho pedagógom alebo rodičom a organizátorom súťaže, a to 
v mieste bydliska autora ocenenej práce alebo v jeho okolí. Príkladmi takýchto cien sú: 
návšteva aquaparku, dinoparku, kina, Escape Room, horskej dráhy, príp. akákoľvek iná 
aktivita vzdelávacieho, výchovného, športového alebo kultúrneho charakteru.  

 
Súťažné práce zasielame naspäť len na požiadanie. Ocenené a ďalšie vybrané 

výtvarné práce budú použité na propagačné účely spojené s poslaním nadácie ACN 
Slovensko.  

Možnosť vidieť ich a oceniť ich umeleckú, symbolickú aj duchovnú hodnotu budú 
mať ľudia na Slovensku počas putovnej výstavy výtvarných prác DETI PRE SÝRIU, ktorá bude 
otvorená v Týždni pomoci prenasledovaným kresťanom a potrvá do konca januára 2019.  

Finančný výťažok z putovnej výstavy bude použitý na konkrétny projekt pomoci 
deťom v Sýrii. 

 
Milí priatelia, ďakujeme, že sa chcete podieľať na zmiernení utrpenia v životoch 

mnohých detí a ich rodín. Trpiaci sú elitou Cirkvi  a je nám cťou pomáhať im spolu s Vami. 

 
 
Martina Hatoková 
riaditeľka slovenskej národnej kancelárie 


