
                                                                                           
 
 
Súťaž NAMAĽUJ AUTO, alebo prešovské GRID KIDS na štarte 
 
Prešov, 16.apríla 2018 - 24.ročník Rally Prešov sa tento rok určite stane jedným 
z najvydarenejších športových podujatí mesta. Okrem toho, že sa automobilová súťaž naozaj 
vydarila a bola vysoko hodnotená medzi štartujúcimi posádkami aj odbornou verejnosťou, tak sa do 
histórie slovenského motoristického športu zapísala aj ako priekopník v práci s deťmi. 
 
Organizátor pretekov Rally System Slovakia spolu s Mestským úradom v Prešove a regionálnym 
týždenníkom MY prešovské noviny pripravili tentoraz spoločnú súťaž pre deti Základných 
umeleckých škôl s názvom „Namaľuj auto“. Témou boli autá a automobilový šport a deti si mohli 
zvoliť ľubovoľnú techniku maľby.  
 
Do súťaže sa zapojili tri prešovské Základné umelecké školy s výtvarným odborom. Konkrétne 
ZUŠ Jána Pöschla na Prostejovskej ulici, ZUŠ škola Mikuláša Mojzesa na Bašťovej ulici 
a Cirkevná ZUŠ sv. Mikuláša na Duklianskej ulici. Z každej školy došlo približne desať kresieb 
a porota v zložení Milan Grejták (za Mestský úrad), Michal Frank (za noviny) a Ľuboš Kašický (za 
organizátora) mala naozaj veľmi ťažkú prácu. Obrázky boli plné invencie a detskej fantázie, 
a nebolo vôbec ľahké rozhodnúť, ktoré oceníme. Zaslúžili by si to všetky.  
 
Vybrať sme však museli a tak sme sa nakoniec rozhodli, že nevyberieme tri, ako sme pôvodne 
zamýšľali, ale hneď štyri obrázky. A bez uvedenia poradia. Aj preto týchto mladých umelcov teraz 
píšeme podľa abecedy. Patrik Anderko (9 rokov) z CZUŠ sv Mikuláša zvolil kombináciu techník 
a namaľoval trochu nezvyčajné futuristické vozidlo. Maximilián Derner (10 rokov) zo ZUŠ J. 
Pöschla vykreslil červené pretekárske žihadlo rútiace sa po trati prešovskej rely. Katarína 
Garberová (10 rokov) zo ZUŠ M. Moyzesa zasa svoje auto zachytila na lesných rýchlostných 
úsekoch v okolí Prešova a Tomáš Štalmach (9 rokov) zo ZUŠ J. Pöschla  prekvapil nezvyčajným 
pohľadom na moderný športiak.  
 
Súťaže detí v maľovaní sme už videli napríklad aj na pretekoch v Zlíne, či Poprade. My sme sa však 
rozhodli, že namaľovaním to pre deti neskončí. Okrem cien, o ktoré sa postaral organizátor súťaže, 
sme pripravili pre ocenené deti možnosť vkročiť na chvíľu do veľkého sveta automobilového 
športu. Zoznámili sme ich s pretekármi, mohli si vyskúšať, ako sa sedí v pretekárskom aute, no 
najväčším zážitkom pre rozžiarené detské oči bola možnosť odštartovať skutočných pretekárov do 
skutočných pretekov! Prvého pretekára do rely slávnostne odštartovala primátorka mesta, Andrea 
Turčanová, no už tých nasledujúcich posielali na trať naše prešovské deti!  
 
Celý svetový motoristický šport, pod vedením Medzinárodnej automobilovej federácia, zažíva totiž 
zmenu pohľadu na prístup k podporným aktivitám. A začal rovno od kráľovskej disciplíny vo 
formule jeden, kde nahradil pekné dievčatá (grid girls) deťmi (grid kids). Cieľom je podporiť 
záujem detí o šport a inšpirovať ich možnosťou stretnúť sa priamo s ich idolmi. Prešovská rely sa 
takto stala na Slovensku priekopníkom v tomto počine a veríme, že prešovské grid kids budú 
inšpiráciou aj pre ďalšie preteky a športy.  
 
Ľuboš Kašický 
Tlačové stredisko 24.Rally Prešov 2018  
 


