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Speedmaster.
Inšpirujte sa.
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Želáme Vám v novom roku veľa šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov. Nech Vás láska a porozumenie sprevádzajú počas celého roka 2008.

Andrej IVAN, I. ročník SSUŠ Martin, odbor Dizajn a tvarovanie dreva.

Kľúč k úspechu našich zákazníkov leží v perfektnej interakcii ľudí,
strojov, materiálov a procesov.
Technológia Speedmaster vytvára presvedčivé obchodné modely,
ktoré prinášajú rozhodujúcu konkurenčnú výhodu.
SpeedmasterGetInspired.com
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Šťastné a veselé Vianoce plné radosti, rodinnej pohody, šťastia, zdravia, lásky a úspešný vstup do Nového roka

Želáme Vám v novom roku
veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov.
Nech Vás láska a porozumenie sprevádzajú počas celého roka 2010.

Želáme Vám v novom roku
veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov.
Nech Vás láska a porozumenie sprevádzajú počas celého roka 2010.
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Heidelberg Slovensko, s. r. o.
Novobanská 10, 851 01 Bratislava
02 / 63 81 06 30, heidelberg.sk, info.sk@heidelberg.com
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Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Martin

Veronika Mináriková, Svietidlo, 3. ročník SSUŠ Martin, odbor Priemyselný dizajn
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Vytvoriť vlastný novoročný pozdrav majú za úlohu všetci študenti od prvého ročníka. Väčšinou je to zadanie na hodinách
počítačovej grafiky. Tie najlepšie návrhy sa neskôr využívajú na prezentáciu školy.
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Aj rozprávanie na Trajánovom stĺpe v Ríme sa dá považovať
za komiks
Hoci je v povedomí veľkej časti čitateľov komiks fenoménom až
od 20. storočia, dajú sa predchodcovia komiksu, ktorí zodpovedajú
jeho dnešnému chápaniu, nájsť už v umení starovekého Egypta.
Našli sa nástenné maľby, pochádzajúce z 2. tisícročia p. n. l., zaznamenávajúce udalosti a deje v páse obrázkov a textov. Kresby
podobného typu sú známe aj z predkolumbovskej Ameriky.
Už od ranokresťanských dôb sa objavujú iluminované rukopisy,
ktorých charakter má ku komiksu veľmi blízko. Výrazné ilustrácie
mali už Koptské a Írske rukopisy, veľké množstvo iluminácií sa objavuje po prelome tisícročia. Významným stredovekým „komiksom“
je krumlovská Liber depictus, kde text sprevádza obraz, a nie naopak, ako v iných manuskriptoch. Čitateľné originálne radenie do
panelov
ješkolavidieť na tzv. Parížskom zlomku Dalimilovej kroniky, preSúkromná spojená
Martin
017 panely na šírku riadkov pod seba.
tože inak je obvyklé2
usporiadať
Taktiež štrnásť zastavení tzv. Krížovej cesty je vlastne komiks.
Za komiks svojho druhu je možné považovať napríklad aj tapisériu z Bayeux – rozsiahle dielo nakreslené metódou kontinuálnej
ilustrácie (známej z Trajánovho stĺpu či egyptských a mezopotámskych záznamov) príbeh dobytia Británie Normanmi roku 1066.
Tapiséria obsahuje okrem obrazu aj doplňujúce texty, ktoré boli
obvyklé aj v knižnej produkcii a často na seba brali podobu tzv.
hovoriacich pásov, zvitkov s priamou rečou, vychádzajúcou z hovoriacich postáv.
Masové rozšírenie kreslených seriálov umožnil až vynález kníhtlače. Už v roku 1460 vychádza kreslené Utrpenie svätého Erazma. V tej
dobe bolo veľmi obľúbené. Možno aj preto, že bolo podobne brutálne ako dnešná undergroundová produkcia.
Ďalším medzníkom boli príbehy Williama Hogartha, ktorého séria
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Kristína Čižmáriková, 4. ročník
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Komiks je umelecké médium (niekedy označované ako „deviate umenie“),
v ktorom sú za sebou
chronologicky usporiadané kresby alebo iné zobrazenia s prípadným sprievodným textom v cielených sekvenciách. Spolu teda vytvárajú celok, najčastejšie príbeh.
Jednému obrázku, ktorý väčšinou zachytáva jeden okamih, sa
v komiksovej terminológii hovorí panel. Podmienkou je, že panely
musia byť usporiadané vedľa seba (čím vzniká dôležitá odlišnosť
medzi komiksom a napr. animovaným filmom).
Na zobrazenie hovorenej reči alebo myšlienok používajú komiksy väčšinou „bubliny“. Sú to obdĺžniky vo vnútri jednotlivých panelov, v ktorých sú často napísané monológy alebo sprievodné
texty rozprávača. Tradičným rysom komiksov, ktorý však nie je
podmienkou, je využívanie karikatúry, a to hlavne pri zobrazovaní
postáv. Pozadie býva podľa vzoru kresliara Hergého zobrazované
skôr realisticky, pre zvýšenie dôveryhodnosti prostredia, v ktorom
spojená škola
saSúkromná
hrdina
pohybuje. Americké7mainstreamové komiksy sa vyznaMartin
201
čujú snahou o čo najrealistickejšie
zobrazenie postáv aj prostredia.
V poslednej období ale pribúdajú experimentátori, ktorí tieto tradičné zvyky úmyselne popierajú a do komiksu sa dostávajú súčasné výtvarné prvky.
Pokiaľ je komiks krátky (obvykle 3–5 panelov), volá sa strip (angl.
prúžok). Zo slovného spojenia „comic strip“ taktiež vzniklo v prvej
polovici 20. storočia samotné slovo „comics“, ktoré bolo neskôr
prevzaté do nášho jazyka ako „komiks“. Pokiaľ je na konci slova
písané písmeno x, teda comix (popr. komix), býva tým obvykle
označovaný americký undergroundový komiks, ktorý zažil veľký
rozkvet v 60. a 70. rokoch minulého storočia.
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Oliver Paulovič, Svietidlo, 4. ročník SSUŠ Martin, odbor Priemyselný dizajn
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obrazov Cesta prostitútky (1731) a Cesta zhýralca,
neskôr prepracované na
sériu rytín, patrili k najpopulárnejším tlačiam svojej
doby. Ochrana práv ich
autora bola v tom čase
impulzom k vývoju copy
rightu.

Yellow Kid, titulná postava prvého moderného komiksu
O spojenie sekvencií obrazov a písma, a vytvorenie základu moderného komiksu, sa zaslúžil Rodolphe Töpffer. Vydával približne
v polovici 19. storočia celý rad kreslených satirických príbehov.
Svoje dielo bral ale len ako zábavu a rozptýlenie, nie ako prevratný
vynález.
Prvý moderný komiks však stvoril až v roku 1896 Richard Outcault,
keď publikoval v časopise New York World svoj strip Yellow Kid (Žlté
dieťa). Dátum 16. 2. 1896 sa berie ako „Deň zrodenia komiksu“.
Vo svete má dnes komiks 3 hlavné ťažiská: anglo-americké, belgicko-francúzske a japonské. Každý z týchto okruhov má svoju dlhú
komiksovú tradíciu a vyznačuje sa svojím špecifickým štýlom. Hoci sa to môže zdať prekvapivé, najväčším producentom komiksov
je práve Japonsko. V tejto krajine sa komiks nazýva manga a hoci
sa tam vyvíjal úplne oddelene, má veľa charakteristických prvkov
(či už ide o kresbovú štylizáciu, alebo samotnú formu rozprávania).
Komiksová forma tu úzko spolupracuje s typickými filmami a seriálmi, ktoré sú nazývané tiež anime.
V Amerike sa na začiatku 20. storočia stále viac rozširovala ponuka
každodenných stripov a ľudia si na formu komiksu zvykli. Prvým
moderným komiksovým albumom bol až v 30. rokoch Action Comics s hlavným hrdinom Supermanom, ktorý odštartoval Zlatý vek
komiksu a spustil dopyt po superhrdinských komiksoch. Tento dopyt v 50. rokoch klesol, 60. roky ale znamenali opäť nárast ich obľúbenosti. 21. storočie znamená hlavne rozmach filmov, na komiksoch založených – svojho filmového spracovania sa dočkali okrem
iného X-Men, Spider-Man, Hellboy, Ghost Rider, Fantastic Four, Sin City,
300 (komiks), Z pekla, Liga výnimočných. V kontraste k týmto mainstreamovým komiksom vypuklo v 60. rokoch v USA undergroundové komiksové hnutie, vedené umelcom Robertom Crumbom.
Dodnes tvorí protipól amerických superhrdinských komiksov, aj
keď dôraz na „underground“ nie je až taký markantný.
V Čechách je historicky známy komiks Rýchle šípy, spojený s dielom Jaroslava Foglara. Najvýznamnejším českým komiksovým dielom je však určite Octobriana – podvodný komiks u nás nie příliš
známy, avšak ako jediné české dielo významnou mierou ovplivnil
vývoj svetového komiksu. Tento komiks, pôvodne nazvaný Amazona, vytvorili v 70. rokoch umelci Bohumil Konečný a Zdeněk Burian. Odcudzil im ho však Petr Sadecký, premenil ho na Octobrianu
a v zahraničí vydával za dielo ruského undergroundu. Veľmi populárny je v Čechách tiež detský komiksový časopis Čtyřlístek. Z modernejších komiksov se vďaka časopisu Reflex stali obľúbenými
pôvodné české komiksy Zelený Raoul alebo Hana a Hana, známy
je tiež komiks Jaroslava Rudiša Alois Nebel, ktorý vyšiel v troch knižných zväzkoch, potom vychádzal vo forme stripu v časopise Reflex
a neskôr v Respekte.
Na Slovensku a v menšej miere v Čechách bol pred rokom 1989
(za komunizmu) komiks považovaný za „buržoázne“ a v podstate
dekadentné umenie a na Slovensku žiaden dlhší komiks nevyšiel
(s niekoľkými výnimkami v roku 1969). Išlo fakticky o zakázaný žáner. Komiks bol spravidla obmedzený na zábavný doplnok časopisov na pokračovanie, teda „kreslený seriál“.
Zdroj: Wikipédia
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Jozef Kotleba (2011) – Storyboard,
súčasť maturitnej práce

Matej Sekerka (2008),
prejavil sa ako šikovný kresliar
so zmyslom pre tvorbu príbehov
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5
Mirka Jankovičová (2011) – obrazový
scenár k reklamnému spotu (vľavo)

Mirka Jankovičová (2012) pri obhajobe
maturitnej práce – Bátoryčka (komiks)

Kristína Čižmáriková spracovala svoju
maturitnú prácu formou komiksu v ktorom
riešila tému rôznych fóbií.
Plagát (vľavo) a prípravná kresba
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Nikola Rejková, workshop Stereotypy

Adam Šutarík, workshop Stereotypy
Roku 2015 prebehol na pôde našej školy letný workshop s názvom STEREOTYPY. Prostredníctvom tvorby komiksov
a krátkych hereckých výstupov sa lektori Mgr. art. Zuzana Galková a Mgr. Matej Thomka sústredili na motív stereotypov
v našom jednaní a vo vizuálnej kultúre okolo nás v snahe podporiť u účastníkov kreatívne a kritické myslenie.

Sebastián Gáll, workshop Stereotypy

9

Martin Kurhajec, workshop Stereotypy
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Formu kontinuálnej ilustrácie
využívame v našom študijnom
programe pravidelne. Najčastejšie
je to vo štvrtom ročníku, keď
študenti navrhujú v rámci
reklamnej kampane aj scenár
na reklamný spot. Kreslenie
v dejovej línii rozširuje register
vyjadrovacích prostriedkov, ale
predovšetkým ponúka novú
dimenziu a tou je okrem 2 a 3 D
aj časový rozmer. Spomínané
scenáre sú spracované
v niekoľkých paneloch/oknách,
v ktorých sa odohrá krátky dej.
Táto práca vyžaduje
dramaturgický koncept.

Sebastián Gáll, workshop Stereotypy

Kristína Čižmáriková, storyboard k reklamnému spotu
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Martin Lacika,
storyboard
k reklamnému spotu

Filmový workshop
Dňa 26. 10. 2016 sa celý druhý ročník Súkromného hudobno-dramatického konzervatória zúčastnil filmového a kamerového workshopu, na ktorom nás sprevádzal známy kameraman Mário Kičák
(na svojom konte má mnoho známych slovenských, ale aj českých
seriálov). Pedagogický dozor, ale aj mnohé herecké i technické pripomienky zabezpečila pani učiteľka Kovalčíková Halašová. Workshop prebiehal v hoteli Junior Piatrová vo Vrútkach počas troch
dní a vďaka nemu sme nadobudli veľa cenných skúseností, či už
v oblasti réžie za kamerou, účinkovaní v krátkych skečoch, vyskúšali
sme si aj úlohu komparzu a aj zvukárov. Ani večery nevyšli nazmar.
S pánom kameramanom sme po dokrútkach dlho diskutovali o jeho skúsenostiach s prácou s profesionálnymi hercami, o mnohých
vtipných (aj trápnych) zážitkoch, o náročnosti filmárčiny, o rozdieloch medzi herectvom divadelným a kamerovým a prebrali sme
ešte mnoho ďalších zaujímavých tém. Na rozpis nie je dosť miesta
. Tak sme zhrnuli túto skúsenosť ako veľmi pozitívnu (hoci trošku
krátku – predsa len času je vždy málo), užili sme si veľa zábavy
(výlety, horory a vlastné dabingové štúdio) a odnášame si pekné
zážitky. Veríme, že takýchto akcií bude viac!
S pozdravom 2. A SHDK
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Martina Tatarková, storyboard k reklamnému spotu

Tomáš Králik, storyboard k reklamnému spotu

Workshop – Feldenkraisova metóda
Dňa 5. 11. 2016 sa 8 žiačok z rôznych ročníkov Súkromného hudobno-dramatického konzervatória v Martine zúčastnilo na workshope Feldenkraisovej metódy spolu so žiakmi z konzervatória Jána
Levoslava Bellu (Banská Bystrica), pod vedením Jána Skovajsu. Ján
Skovajsa je medzinárodne akreditovaným lektorom Feldenkraisovej® metódy. Vedie individuálne aj skupinové lekcie a semináre pre
širokú aj odbornú verejnosť. Workshop bol zameraný na kooperáciu hlasu, tela a pohybu a samozrejme ich správneho využívania
ako aj rôznych iných techník. Absolvovali sme zaujímavé cvičenia
na vnímanie svojho tela, sústredenia sa na jednotlivé minimálne
pohyby – s neskorším maximálnym efektom , na pravidelné
a správne dýchanie, a vďaka dôslednej koncentrácii sme sa dopracovali k uvoľneniu a otvoreniu nášho hlasového aparátu. Hneď
sme si všimli rozdiel v kvalite hlasu, kvalite telesného postoja, vôbec v pocitoch zo samých seba. V príjemnej atmosfére tvorivých
ľudí pod vedením sympatického a skúseného lektora sa výborne
pracovalo a deň nám ušiel veľmi rýchlo. V budúcnosti by sme opäť
radi privítali a v pamäti oprášili cvičenia z Feldenkraisovej® metódy, nakoľko boli mimoriadne prínosné a poučné hlavne pre nás
– študentov herectva.
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ČO JE FARBA?
Na začiatok preskočme všetky odborné poučky a položme otázku
inak. Čo je farba pre nás, pre nás výtvarníkov?
Farba je vlastne praobyčajný vyjadrovací prostriedok. Prostriedok
s výraznou výpovednou hodnotou, silno symbolickou, viazanou
na konkrétnu kultúru. Farba je pre nás to, čo je pre kolegov hercov,
z môjho pohľadu, taký tón reči alebo veľmi neodborne vyjadrené,
to, akým spôsobom niečo povieme. Veta a tvar sú rovnaké, tón
a farba však dokážu veľa zmeniť a urobiť z daného rozmanité…
Z fyzikálneho hľadiska je farba, parafrázujem viaceré zdroje, viditeľná oblasť elektromagnetického žiarenia; jeho vlnová dĺžka, udávaná v nanometroch (nm), je rozhodujúca pre výsledný vnem farby.
Vlnové dĺžky farieb
380 – 420 nm
420 – 450 nm
450 – 480 nm
480 – 510 nm
510 – 550 nm
550 – 570 nm
570 – 590 nm
590 – 600 nm
600 – 630 nm
630 – 750 nm
750 – 780 nm

14

fialová
modrofialová
modrá
modrozelená
zelená
zelenožltá
žltá
oranžová
oranžovočervená
červená
tmavočervená

Ittenov farebný kruh

Nikola Badová

Alexandra Čižmáriková

Farbu vnímame vďaka svetlu a jeho odrazu. Ak je predmet napríklad zelený, jeho povrch pohltí všetky vlnové dĺžky svetla, okrem
vlnovej dĺžky svetla zeleného, ktoré sa od povrchu predmetu odrazí. Špecifickými vlastnosťami disponujú biela a čierna farba. Biely
je ten predmet, ktorý v podstate žiadne svetlo nepohlcuje, väčšinu
ho totiž odráža. Čierny povrch zas väčšinu svetla pohlcuje.
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Tón – sýtosť – svetlosť
Základné vlastnosti farby. Tón je daný vlnovou dĺžkou. Sýtosť vyjadruje intenzitu farby, teda pomer bieleho a farebného svetla.
Svetlosť závisí od sily podráždenia sietnice.
D ELENIE FAR IEB
primárne – sekundárne – terciárne
Primárne farby sú žltá, červená a modrá, okrem bielej, čiernej
a sivej sa z nich dajú namiešať všetky farby. Prvotným miešaním
vzniknú farby sekundárne, teda oranžová, fialová a zelená. Terciálnymi voláme farby namiešané z primárnych a sekundárnych farieb
(žltooranžová, oranžovočervená, purpurová, indigo, tyrkysová, zelenožltá).
chromatické – achromatické – lomené
Chromatické farby sú všetky farebné, biela, čierna a sivá sú farby
achromatické. Lomené farby sú tie, ktoré vznikajú miešaním chromatických farieb s achromatickými.
teplé – studené
Podľa Ittena sú farby studené (farby mora) a teplé (farby slnka).
Teplé farby sú živé, svieže a energické, studené poskytujú dojem
pokoja, ponúkajú zmierňujúci, upokojujúci a uľavujúci účinok.
S YS T ÉMY USP O R IADANIA
Sú pomôckou na to, aby sme sa naučili farby chápať a pracovať
s nimi, ide vlastne o systematicky zoradené „vzorkovnice“, najznámejšími sú Oswaldov či Ittenov farebný kruh.
S. Lušňáková Kadelová

Rozdelenie teplých a studených farieb

Alexandra Čižmáriková

Sebastian Gáll

Adam Šutarík

Martin Kurhajec

Patrícia Kurišová

VEĽKÝ PLESOVÝ MANUÁL
Milé dámy, rok sa minul s rokom a nás opäť čaká čas tancovačiek a bálov. Aby sme kraľovali týmto radovánkam práve MY,
prinášam Vám pár horúcich tipov.

4.

MATERIÁLY, DEZÉNY, DEKÓRY, ó módny bože, to
je sloboda… Trhajte, krčte, strihajte, režte, prepletajte. Jednoducho tvorte! Florálne motívy, folklórne
motívy, abstrakcia, geometria, anarchia, vážené!!! Moje
heslo znie. Papier znesie takmer všetko!

O
PA V E
PI N S
E R KÝ

5.
6.

TYPOGRAFIA je supéééér, mladistvá a uletená.
Grafity róba, wow! Experimentujte, použite noviny či obľúbenú knihu a nechajte sa celá prečítať…

O
PA V E
PI N S
E R KÝ

K papieru bezpochyby patrí BIELA, ktorá je stále nesmrteľnou klasikou.

Posledná, zato však RADA NAD ZLATO! Aj
keď sa hovorí, že fantázii neradno klásť medze, isté mantinely predsa len prekračovať netreba. Už
raz mnou spomínané hesielko (schválne som ho podčiarkla), ozaj berte na zreteľ! Takže, papier toaletný je
príliš fajnový. A ten pauzovací, tak to je takmer TABU,
môžu si ho dovoliť iba tie z nás, ktoré disponujú ozaj
priam nadpozemskými mierami!!!!!

Strihy, strihy, STRIHY, také, onaké, jednoduché,
zložité, podstatné je len to, aby lichotili našim
krivkám.

SL

3.

O
PA V E
PI N S
E R KÝ

SL

O
PA V E
PI N S
E R KÝ

SL

O
PA V E
PI N S
E R KÝ

SL

O
PA V E
PI N S
E R KÝ

SL

2.

SL

10.

Stavte na DETAIL!

SL
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SL

O
PA V E
PI N S
E R KÝ

SL

O
PA V E
PI N S
E R KÝ

Prekvapivé, šokujúce, vzrušujúce! Hitom sezóny
je PAPIER!!! Nebojme sa, buďme jednoducho IN!

O
PA V E
PI N S
E R KÝ

1.

7.
8.

Papier + FARBY, samozrejme! Bez obáv sa môžte
„vyfarbiť“.

Buďme SEXI. Niektorým stačí šteklivý detail, odvážnejšie zvolia model s nápadným zvieracím
vzorom.

9.

Už len doladiť ÚČES, LÍČENIE, MANIKÚRU a hor
sa, nastúpte do kočov, princezné. Noc patrí nám.

S pozdravom Vaša Sisi
a hlavne sa do ničoho „nenamočte“.
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VZNIK A VÝVOJ UMENIA, DRUHY VÝTVARNÉHO UMENIA A ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA
Vznik umenia súvisí s vývinom človeka. Bol nesmierne dlhý a nedá sa definovať alebo ohraničiť konkrétnym časom ani miestom.
V predhistorickom období slúžilo ako dorozumievací prostriedok,
ktorý vznikol pravdepodobne ešte skôr ako reč. Takýmito prostriedkami boli napríklad jaskynné maľby, rytiny, plastiky, sošky
a pod. Umenie je teda také staré ako človek.
Človek sa vyčlenil zo sveta zvierat prácou. V boji o zachovanie života používal primitívne nástroje a zbrane (napr. pästné kliny, oštepy,
sekeromlaty, …), ktoré postupne zdokonaľoval. Výtvarné schopnosti človeka sa vyvíjali v spätosti so zručnosťou človeka pri výbere a používaní nástrojov. Výtvarné umenie a remeslá nevznikali
izolovane od rozvoja civilizácie, ale vždy s ním veľmi úzko súviseli,
odrážali ho. Všetky javy predmetnej skutočnosti, ktoré sa pracovnou činnosťou človeka stali súčasťou života spoločnosti nadobudli
estetickú hodnotu. Predmet umenia je svojím pôvodom a obsahom ľudský a spoločenský. Umenie a remeslo je jedným z dôkazov tvorivosti, schopnosti a zručnosti predchádzajúcich generácií
a ich zmyslom pre krásu.
Rukopis tej ktorej doby môžeme pozorovať na najdokonalejšom
umeleckom diele, ale aj na tvare bezvýznamného spotrebného
predmetu. Spôsob prejavu špecifických znakov epochy vo všetkých odvetviach umenia (architektúre, maliarstve, sochárstve aj
úžitkovom umení) nazývame slohom. Od 19. storočia (s výnimkou
secesie) však už hovoríme o smere, či -izme. Je to pre to, že charakteristické prvky nenašli svoje uplatnenie vo všetkých druhoch
umenia, ale len v niektorých (napr. len v maliarstve).

DRUHY UMENIA
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Umenie všeobecne delíme na
1. múzické – (hudba, herectvo, tanec),
2. slovesné – (próza, poézia, dramatické útvary),
3. výtvarné – (architektúra, sochárstvo, maliarstvo).
Výtvarné umenie – je oblasť umeleckej tvorby, ako vizuálne (zrakové) umenie, ktorého základom je opticky vnímateľné zobrazenie.
Ide teda o umenie, ktoré sa rozvíja v ploche a priestore a jeho základnými výrazovými prostriedkami sú línia, tvar a farba. Výtvarné
diela môžu byť trojrozmerné (priestorové – sochy, architektúra,
umeleckoremeselné výrobky) alebo plošné – maľba, grafika, fo-

tografia, kresba. Voľnejšie sa k výtvarnému umeniu priraďujú nové
odbory – napr. scénografia, výstavníctvo, animovaný film atď.
Z hľadiska obsahu a formy možno výtvarné umenie deliť na
a) objemové – architektúra, sochárstvo, úžitkové umenie,
b) plošné – maliarstvo, grafika, fotografia.
Z hľadiska odrazu skutočnosti delíme výtvarné umenie na
a) z obrazovacie – priamo zobrazuje javy a skutočnosti, vyjadruje podoby reálnych predmetov – zátišia, portréty ľudí, výjavy
z histórie, súčasnosti,
b) v ýrazové – nevytvára podoby konkrétnych predmetov či javov, ale sa snaží zachytiť určité subjektívne pocity a zážitky.
Z hľadiska autorstva alebo miery profesionality delíme výtvarné umenie na
a) profesionálne (autormi sú profesionálni umelci),
b) neprofesionálne (autori sú anonymní, alebo známi tvorcovia
– neprofesionáli),
– v rámci neprofesionálneho umenia ešte máme insitné(naivné)
umenie a ľudové umenie.
Z hľadiska zámeru tvorcu delíme výtvarné umenie na
a) tradičné (akademické),
b) experimentálne – snaží sa o niečo nové.
Podľa účelu delíme umenie na
a) v oľné – slúži na skrášlenie prostredia, môže byť konkrétne alebo abstraktné,
b) úžitkové – slúži konkrétnemu účelu, úžitku – napr. architektúra, úžitkové predmety.

OBJEMOVÉ DRUHY VÝTVARNÉHO UMENIA
Architektúra
Ako architektúru označujeme staviteľské umenie, ktoré vytvára
diela opracovaním hmoty, s dôrazom na tvar, farbu, svetlo, pričom
má byť dosiahnutý praktický účel i umelecký obraz. Patria sem budovy, stavby z dreva, kameňa, tehál, kovu, múry, brány a oblúky,
náhrobné pomníky, mosty, cesty a pod.
Staviteľské umenie má teda praktické využitie, kým sochárstvo,
maliarstvo a umelecko-remeselné diela tvoria umelecký doplnok
stavby. Preto architektúru označujeme aj ako „matku“ všetkých výtvarných umení.

Najväčší symbol Atén, symbol celého národa, chrám Athény Parthenos bol dokončený r. 438

Podľa funkcie stavieb rozdeľujeme architektúru na
a) sakrálnu (náboženskú) – náboženské a kultové stavby (chrámy, kostoly, kláštory, kaplnky, modlitebne, božie muky),
b) profánnu (svetskú) – obytné budovy (domy, hrady, zámky,
kaštiele, paláce), hospodárske stavby (maštale), fortifikačné
a civilné stavby (obranné múry, mosty, cesty, vodovody), priemyselné a verejné budovy (továrne, divadlá, múzeá a iné).
Podľa dispozície (pôdorysu) delíme architektonické stavby na
a) pozdĺžne – obdĺžnik, elipsa, latinský kríž,
b) centrálne – kruh, štvorec, osemuholník (oktagón), rovnoramenný grécky kríž.
Odbory v súčasnej architektúre
architektúra obytných budov, architektúra občianskych budov,
ekologická a experimentálna architektúra, konštrukcie v architektúre a inžinierske stavby, urbanizmus a územné plánovanie, krajinná a záhradná architektúra, interiér a výstavníctvo, dejiny a teória
architektúry, obnova pamiatok.

Sochárstvo
Charakteristickým znakom sochárstva je objem a jeho námetom
je najmä človek. Zobrazuje v trojrozmernom tvare trojrozmerný
svet, pričom napr. v minulosti sa sochári usilovali stelesniť predstavu o dokonalom a nádhernom človeku v kameni, dreve, hline,
kove.
Sochárstvo má rôzne formy
– podľa veľkosti
a) monumentálne – súvisí s architektúrou a tvoria ho najmä sochy na námestiach, pomníky,
b) komorné – napr. portréty (busty), basreliéfy, glyptiky, miniatúrne sošky, plastiky a asambláže,
– podľa funkcie
a) architektonické/ stavebné – diela tvoriace jednotu so základným architektonickým zámerom,
b) voľné – diela s rôznymi námetmi a rôznym použitím,
– podľa vzťahu k priestoru
a) voľná socha – sochárske dielo viditeľné zo všetkých strán,
b) reliéf – dielo spojené s plošným pozadím, z ktorého vystupujú jej vypuklé formy.
Druhy reliéfov
Rozlišujeme tri druhy reliéfov: nízky, vysoký a rytý. Plochý reliéf
(nízky) nazývame basreliéf. Reliéf rytý do plochy sa nazýva – glyptika. V minulosti boli glyptiky ryté do drahých kameňov (kameje,
gemmy) predmetom zberateľských vášní, preto sa aj v dnešnej dobe sochárskej zbierke hovorí glyptotéka.
Hmotne stvárnené umelecké dielo z kameňa alebo dreva, opracované dlátom, označujeme skulptúra – sochár uberal z objemu prírodného materiálu. Ak je dielo odliate do kovu alebo opracované
má názov plastika – tu sochár beztvarú hmotu formuje, pridáva.
Plastika zhotovená z hliny a vypálená sa nazýva terakota.
Sochárske žánre
– ľudské figúry v rôznych podobách – celá postava, polopostava,
poprsie – zobrazenie hlavy po prsia, busta, maska, akt, torzo – neúplné zobrazenie tela
– zvieracie – skutočné aj bájne zvieratá,
– predmety – tzv. sochárske zátišie,
– kombinácie – jazdecké sochy, rôzne súbory dvoch alebo viacerých postáv nazývané súsošie.
V rámci reliéfu sa často vyskytujú okrem ľudskej figúry aj florálne –
rastlinné, zvieracie a geometrické ornamenty.

Auguste Rodin, Kráčajúci muž, 1905. Bronz, 1,8 m.
Múseum d‘Orsay, Paríž.
Podľa používaného materiálu rozlišujeme viac druhov sochárskych odborov ako kamenárstvo, rezbárstvo, glyptika, modelovanie, kovolejárstvo, kovotepectvo, úžitková keramika, sklo,
medailérstvo a mincovníctvo, štukatérstvo atď. Hovoríme o nich aj
ako o aplikovaných odboroch sochárstva.

Úžitkové umenie
Je to najstaršia forma umeleckého prejavu. Tvorí prechodný stupeň medzi svojbytnými umeleckými dielami a ostatným predmetmi, ktoré človek vytvára pre potreby každodenného života. Až
do začiatku 19. storočia mali umelecké remeslá rovnaký slohový
výraz ako výtvarné umenie. V tomto období došlo k rozkolu medzi
ornamentalistami, ktorí ozdobovali predmety na úkor ich funkcie
a antiornamentalistami, ktorí tvrdili, že tvar predmetu má nasledovať jeho funkciu. Zmenou bola tiež manufaktúrna a priemyselná
výroba, ktorá síce urobila úžitkové predmety finančne dostupnejšie pre širšie masy ale na úkor kvality. Umelecký remeselník preto
využíva prevažne tradičné ručné techniky.
Oblasť úžitkového umenia je pomerne široká, patria sem umelecké
remeslá, umelecký priemysel, priemyselné výtvarníctvo a dizajn.
Druhy umeleckých remesiel
spracovanie dreva a prírodných materiálov (rezbárstvo, tesárstvo,
nábytkárstvo, truhlárstvo, kolárstvo, debnárstvo, tokárstvo, košikárstvo), spracovanie kovov (umelecké kováčstvo, kovolejárstvo,
kovotepectvo, zámočníctvo, zvonárstvo, zbrojárstvo, cínarstvo,
zlatníctvo, šperkárstvo), spracovanie kameňa (kamenárstvo), spracovanie textilu a kože (viazanie kobercov, čipkárstvo, výšivkárstvo,
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kožušníctvo, textilné výtvarníctvo, odev, čalúnnictvo), spracovanie
hliny (hrnčiarstvo, keramikárstvo, fajansa, porcelán), sklárstvo a ďalšie.

PLOŠNÉ DRUHY UMENIA
Maliarstvo
Zobrazuje trojrozmerný svet na dvojrozmernej ploche – vyvoláva
ilúziu skutočného sveta. Patrí mu ústredné miesto nie len v dejinách výtvarného umenia, má rôzne formy prejavu. Používa rôzne
druhy maliarskych techník, ktorých základom je použitie pigmentov – farba je základným vyjadrovacím prostriedkom maliarstva.
Maliarstvo sa podľa funkcie rozdeľuje na
a) nástenné/monumentálne – dotvára architektúru (fresky,
mozaiky),
b) tabuľové – maľba na rôzne materiály ako plátno, drevo, papier, kartón – je prenosné (žánrové výjavy, portrét, krajinomaľba, zátišie),
c) knižné (ilustrácia, iluminácia, miniatúra, iniciála).
Súčasťou maliarstva je aj maľba na sklo a vitráž (spájanie kúskov
skla pomocou olovených pásov, slúžilo ako výplň okien gotických
chrámov, či dverí v secesii).
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Techniky v nástennom maliarstve:
Nástenná maľba je súčasťou architektúry. Môže byť realizovaná
na vlhkej (al fresco – fresková maľba) alebo na suchej omietke (al
secco – seccomaľba). V prípade použitia voskových farieb nanášaných za horúca hovoríme o enkaustike (používala sa najmä v staroveku). Sgrafito je technika vyškrabávania alebo vyrývania do
viacfarebných vrstiev omietky, najčastejšie sa realizuje dvojfarebne. Mozaika sa tvorí spájaním farebných kúskov kameňa, keramiky, skla a pod. Vitráž – kúsky umelcom pomaľovaného skla, pospájaného olovenými prútmi a zasadené namiesto skla do okien, dverí
Techniky v tabuľovom maliarstve
akvarel, gvaš, tempera, olejomaľba, akryl, enkaustika, pastel
Maliarske žánre
Portrét, podobizeň – zachytáva individuálne črty osôb. Je to samostatný žáner v maliarstve, sochárstve aj v grafike.
Autoportrét – autor sám zachytáva svoju podobu. Skupinový portrét
– podobizeň viacerých osôb. Akt – zobrazenie nahého mužského
alebo ženského tela. Zátišie – zobrazuje neživé predmety a veci.
Krajinomaľba – zobrazenie prírody v rôznych ročných obdobiach.
V rámci krajiny sa zobrazenie pohľadu na mesto nazýva veduta,
pohľad na more alebo prístav – marina.
Miniatúra– maľba malého formátu.
V maľbe sa často využívajú v rámci žánru aj mytologické, alegorické,
žánrové či historické motívy.
Abstrakcia – v maliarstve – nekonkrétne, nefiguratívne umenie;
dielo nezobrazujúce živé predmety, alebo javy, vyjadruje skôr pocity, či vnútorný svet umelca.

Grafika
Pod pojmom grafika, ktorý je odvodený od gréckeho slova
grafein – písať, ryť alebo kresliť, rozumieme v širšom zmysle slova diela vzniknuté tlačiarenskými postupmi ručnými (umelecká,
voľná grafika) i priemyselnými (reprodukčná a úžitková grafika). Je
založená na princípe tlače (matrica – farba – otlačok), ktorý bol
známy už v starovekých kultúrach v podobe tlače z hlinených razítok, pečatných valčekov, zlatníckych razidiel a potlače látok.
Ide o transponovanie videných alebo zažitých foriem do sústavy
línií, bodov a plôch. V užšom zmysle je to tvorivé prehodnotenie

Leonardo da Vinci, Mona Líza (La Gioconda), 1503-5. Olej
na dreve, 77 x 53 cm. Detail. Múzeum Louvre, Paríž.
umelcovej voľnej kresby remeselným spracovaním v príslušnom
materiáli s cieľom zhotoviť odtlačok, čiže rozmnožiť dielo na určitý
počet exemplárov.
Grafika zahŕňa naozaj širokú oblasť– kresby, rytiny, litografie, plagáty, úžitková grafická tvorba (knižná grafika, typografia, návrhy
bankoviek, známok, tvorba plagátov, exlibrisov, propagačnej tlače,
merkantilných výrobkov riešených s náročnými umeleckými kritériami, propagačná grafika, obaly spotrebných tovarov, ale aj kultúrnych produktov, ako sú napr. CD nosiče a pod.).
Druhy ručnej tlače
a) tlač z výšky – drevorez, drevoryt, linoryt
b) tlač z hĺbky – rytina, lept, akvatinta, mezzotinta, suchá ihla
c) tlač z plochy – litografia (kameňotlač)
d) sieťotlač / serigrafia – tlač cez sito

Fotografia
Najmladší z druhov umenia. Fotografia je dielo, ktoré vzniklo reprodukčným postupom využívajúcim citlivosť niektorých materiálov na svetlo. Tieto látky nanesené na sklo alebo filmovú fóliu,
zachytia po osvite zobrazený predmet v negatívnej podobe. Kópiou z neho vznikne pozitívna reprodukcia. Fotografovanie je samostatnou reprodukčnou technikou, ale aj súčasťou umeleckých
a priemyselných grafických techník.
Najstaršiu fotografiu, ktorá sa zachovala dodnes, urobil v roku 1826
Francúz J. Niépce. Jednoduché fotoaparáty, v ktorých sa lúče svetla odrážali od objektu, prechádzali cez malý otvor v tmavej skrinke,
aby vytvorili prevrátený obraz na protiľahlom tienidle vo vnútri,
boli objavené o stáročia skôr (camera obscura). Problémom bolo,
ako urobiť stálu fotografiu. Niépce to vyriešil tak, že do svojho aparátu vložil kovovú platničku pokrytú tenkou vrstvou živice a oleja.
Po ôsmich hodinách sa na platni vytvoril obraz pripomínajúci ducha. Kvalitu fotografií čoskoro nato zlepšil ďalší Francúz Louis Daguerre. Daguerrova fotografia jeho umeleckého štúdia bola prvá
naozaj úspešná fotografia na svete (1837). Technika bola nazvaná
daguerrotypia – fotografia na medenej platni pokrytej kuchynskou soľou. Postup zdokonalil Angličan W. Talbot a G. Eastman neskôr vynašiel zvitkový film (1894). Fotografia sa zakrátko rozvinula
na samostatný umelecký odbor s vlastnými dejinami, teóriou aj
estetikou a špecifickou spoločenskou funkciou.
Fotografia zahŕňa rôzne žánre: dokumentárna fotografia, umelecká fotografia, záujmová fotografia, sociálna (komunálna) fotografia.
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sa objavili.
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Peter konečne naštartoval a zapol kúrenie. Aspoň, že ho to napadlo samého. Inak by som mu plesla. Je tu naozaj poriadna kosa!
Auto sa konečne pohlo. Preto som sa pohodlne pohmýrila na sedadle a oprela si hlavu o Teine plece.
Prázdniny na chate mi padnú vhod. Žiaden stres, učenie ani starosti. Poriadne si vyprázdnim hlavu. Ten kľud tam a pohodlie. K tomu
ešte s najlepšími ľuďmi. Teda okrem Saši. Tú asi počas „pobytu“
uškrtím.
O tri hodiny sme konečne zabočili na úzku cestu, ktorá viedla
k chatkám.
Prišli by sme skôr, lenže práve nás „šťastlivcov“ musela postretnúť
kolóna. To sa vážne môže stať len a len nám. Ale to už je jedno.
Dorazili sme celí. To je hlavné.
Auto sme odstavili pri dlhom mostíku. Tadiaľ by sme sa autom nedostali. Zobrali sme kufre a prešli ním na druhú stranu. K našej chate to bola od mostíku veľmi dlhá cesta. Množstvo koreňov stromov
sa nám motalo pod nohy. Sebi sa pred chvíľou skoro na jednom
prizabil, na čom sme sa ako praví kamaráti museli pobaviť. Ale je
v poriadku. Teda aspoň myslím.
Kráčali sme ďalej. Kráčali sme len malú chvíľku, keď sa Tea po chvíľke oprela o strom, predklonila sa a prudko dýchala, ako by mala za
sebou kilometrový šprint.
„Ja už ďalej nejdem. Nechajte ma tu zomrieť.“
„Nevymýšľaj a pohni. Už je to len kúsok.“ Krúti nad ňou hlavou Sebi. Tá sa na neho pozrela, ako by ho chcela namieste zbiť, ale našťastie to predýchala a pohla sa napokon za nami. Aj keď s fučaním
a hundraním.
Pozreli sme na dve hrdličky, ktoré boli dobrý kus pred nami. Naozaj
ich zaujíma, kde sa teraz nachádzame. Až tak, že sa ani neotočia.
Bože môj. Toto bude dlhý Silvester.
Konečne dôjdeme k chatke. Jupí! Udychčaní sme položili kufre
pred dvere a opreli sa o drevenú stenu. Nik z nás si dokonca nevšimol tú najhlavnejšiu vec, až na Petra, ktorý ako jediný bol najmenej
zadýchaný.
„To je vila, či chata?“ Pozrie prekvapene, no aj unavene zároveň na
Sebastiána.
„Chata. Vilu máme pri jazere.“ Mykne plecom Sebi.
„Bohatí nevedia čo s peniazmi.“ S krútiacou hlavou skonštatuje Peter. Následne podíde k dverám, na čo sa hneď začne prehrabávať
vo vreckách. Všetci sme na neho upierali zrak. Ak ich zabudol v aute, zaškrtím ho. Vlastne to je ešte v pohode. Ale keby ich zabudne
doma…
Peter sa na nás zrazu prudko otočí.
„Čo je zas?“ Opriem si hlavu o stenu.
„Asi som kľúče zabudol v aute.“ Nervózne sa usmeje. Kopnem ho!
Prisahám, že ho kopnem!
„V prednom vrecku kufra, pako.“ Prekrúti očami Tea, pričom nepozerá na Petra, ale na Sebiho.
„Ahá. Už viem čo mi tu nesedí.“ Zasmeje sa a z kufra vytiahne kľúče
od jeho rodinnej chaty a pristúpil k dverám, ktoré následne otvorí.
„Buďte tu ako doma.“ Odstúpi a pustí nás dnu.
Prvá vec, keď som vošla do veľmi peknej a veľkej chodby, mi vrazil
do nosa zápach. Alebo skôr dusno, v ktorom sa nedalo dýchať. Odkedy sa tu preboha nevetralo?!
Hneď sme aj hádzali kufre na zem a rozutekali sa po celej chate.
Naozaj sa tam nedalo dýchať. Museli sme pootvárať všetky oke-
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Konečne sme už pobalení a mohli sme vyraziť, no môj úžasný brat
si zabudol kľúče od auta v jeho byte. Musel pre ne skočiť. My štyria
sme zatiaľ stáli pred domom s ťažkými kuframi v rukách a pozerali
na červené auto pred nami. Máme namierené na chatu, ktorú nám
vybavil môj kamarát. Patrí jeho rodičom, no vraj tam už tak často
nechodia. Na chate sa chceme trocha zabaviť, keď už je ten Silvester. Kto by predsa odmietol týždeň bez rodičov na veľkej chate, kde
sa môže stať hoci-čo.
Hurá! Peter sa konečne vyteperil z domu. Pribehol k nám a usmial
sa na nízke dievča s peknou tváričkou. Saša je jeho priateľka už
dva roky. Všíma si ju viac ako vlastnú sestru, ktorú by mal ako starší
brat chrániť. Ale keď mu viac záleží na inej, tak nech je po jeho. Ja
sa s ním ani baviť nemusím. Na chatu s ním ideme len z dôvodu,
že má ako jediný vodičák. Tak sme ho museli zobrať so sebou, no
to sme nečakali, že je až taký inteligentný a bude mať svoje podmienky, ako napríklad zobrať aj Sašu. Nemám ju dvakrát v láske. Ale
musela som súhlasiť. Inak by ma Sebastián a Tereza prizabili.
„Môžeme?“ Spýta sa so širokým úsmevom na tvári, na čo si následne pritiahne k telu Sašu a nežne ju pobozká na popraskané pery.
So Sebastiánom sa na seba kyslo pozrieme a prekrútime očami.
„Sú zlatí.“ S nadšením sa na nich usmeje Tea. Obaja na ňu prekvapene pozrieme, na čo jej Sebi razom ťapne po hlave.
„Tupelo.“ S úškrnom vyvráti oči na nebo. Peter sa zatiaľ presunul
ku kufru auta, ktorý následne otvorí. Všetci sme sa napratali pred
kufor a ostali sme do neho prekvapene civieť.
,,Si robíš srandu?!‘‘ Pokrútila som neveriacky hlavou. Kufor nebol
tak malý, ale naša princezná Saša si musela zobrať dva veľké kufre.
Čo v nich preboha má?! Nenapcháme tam jej aj naše kufre. To nepôjde ani keby sme sa na hlavu postavili.
,,Nejako to tam predsa musíme narvať!‘‘ Peter flegmaticky mávne
rukou a vytrhne mi veľkú cestovnú tašku z ruky. Nechcela som sa
nato pozerať. Pri jeho povahe som sa bála, že naše veci vysype dnu
a kufre nechá pred bránkou.
Radšej som sa otočila a pozrela na smetný kôš pri našom dome.
Aj to je zaujímavejšie ako sa pozerať na Petra, ktorý tlačí všetku tu
batožinu do kufra.
O pár minút sme sa však všetci s pootvorenými ústami pozerali na
Petra. Zadkom tlačil posledný Sašin kufor dnu.
Chápete? Posledný. Ako to dokázal, tak to naozaj neviem.
„Pomôžete mi?“ Spýta sa s malým, no cez to nervóznym úsmevom
na tvári. Razom sa všetci spamätáme a pomôžeme mu zatvoriť kufor, ktorý nešiel dvakrát ľahko.
„To ako si prosím ťa spravil?“ Vyjavene naňho pozrela Tea.
„Pretože ja som čo?!“
„Môj retardovaný brat? Žeby?“ Uškrniem sa na neho, na čo na mňa
Peter len hnusne zagáni. „Akoby si ty bola dokonalá.“
„Buď radšej ticho, lebo nepôjdeš nikam.“ Odfrknem keď si sadám
na zadné sedadlo.
„Tak potom šťastnú cestu vlakom a tri kilometre na chatu od stanice, kráľovná.“ Pre zmenu sa na mňa uškrnie on, keď už sedí za volantom. Len prevrátim očami a prekrížim si urazene ruky na hrudi.
„Nehádajte sa. Zajtra bude Silvester, ktorý si musíme užiť. Budeme
mať prskavky.“ Nadšene zapiští Saša.
„Aby som ti tú prskavku nestrčila…!“
„Nika!“ Zahriakne ma jednohlasne Peter, Tea aj Sebi. Len si nad nimi povzdychnem. Nemôžem za to, že ju nemám rada. Ukradla mi
môjho brata, ktorý o mňa teraz nemá ani štipku záujmu.

strop a z vrecka riflí vylovím moje šťastné euro. „Kto je kríž a kto
jednotka?!“ Žmurknem na nich.
„Kríž.“ Skríkne Tea, na čo Sebi len mykne plecom. Nie sú žiadne
námietky a preto teda hodím eurom. Potom ho rýchlo zachytím
a položím na chrbát ruky. Na vrchu sa črtá kríž.
„Vyhrala Tea. Smola Sebi.“ Usmejem sa.
„Výborne.“ Tea víťazoslávne zodvihne ruky nad hlavu a aj s kufrom
sa vyštverá na hornú posteľ.
„To nie je fér.“ Zamrmle Sebi a urazene si sadne vedľa mňa na manželskú posteľ.
„Em… Sebi?“ Stiahnem pery do úzkej čiarky.
„Dúfam, že ti to nevadí.“ S nadvihnutým obočím na mňa pozrie.
„Ale nie. Prečo by malo?“ Nervózne sa zasmejem a pre istotu sa
otočím, pretože pocítim ako sa mi do líc chytá rumenec.

nice. Inak by sme sa tam zadusili. Pustili sme dnu kyslík a svetlo
a potom sme spokojne vrátili do chodby.
„Stále je tu dusno.“ Zakňučí Saša.
„Zlatko, v takej veľkej chate sa nevyvetrá za päť sekúnd, kráľovná.“
Ironicky sa na ňu uškrniem.
„Prestaň Nika.“ Zamračene na mňa pozrie Peter, na čo zareagujem
zdutým výrazom.
„Poďme radšej rozdeliť izby.“ Snaží sa zachrániť situáciu Sebi. „Tu
je jedna izba, kde je len manželská posteľ.“ Ukáže na dvere oproti
tým vchodovým. „V obývačke sú ďalšie dvere do izby pre štyroch.“
Usmeje sa a zoberie do rúk moju tašku. Peter a Saša sa ďalej k ničomu nevyjadrujú. Len prikývnu, zoberú kufre a stratia sa v ich
izbe. Však hneď na to na mňa Tea so Sebim pozrú so zvrašteným
obočím. „Prosím, pokús sa s ňou aspoň teraz vychádzať. Nemusíš
pokaziť Silvestra len kvôli tvojej nenávisti.“ Zhodnotí Sebi, čo ma
naozaj dosť prekvapí, a bez toho aby počkal na moje vyjadrenie
sa pohne aj s Teou k veľkému oblúku vedúcemu očividne do obývačky. Trošku ma to zobralo, no za zamyslenie to stojí. Preto si len
povzdychnem a pohnem sa za nimi.
Vojdeme do veľkej a veľmi pekne zariadenej izby. Bola tam jedna
manželská a jedna dvojposchodová posteľ. Ja som sa hneď hodila na manželskú, keďže tieto poschodové nemusím. No ale Tea
a Sebi? Tí mali menší problém. Obaja chceli posteľ hore. Sebi sa
obhajoval, že mu tá posteľ patrí a Tea zase, že je dievča. Len som
ich so záujmom pozorovala a zabávala sa na nich. Lepšie ako telenovela. Liezli na rebrík a navzájom sa snažili stiahnuť z neho dole.
Nejako sa to ani jednému nedarilo, pretože keď bol jeden pod rebríkom, stiahol toho druhého dole. Nakoniec ma to však prestalo
baviť. Preto som sa postavila a podišla k nim. Ešte chvíľu som sa
pozerala na to ako sa hádajú, no napokon som ich oboch strhla
z rebríka naraz.
„Ste kompletní? Dá sa to určite vyriešiť aj inak.“ Vyvrátim oči na

Po večeri sme sa chceli ísť ešte prejsť. Vonka bola úplná zima, takže
sme boli naobliekaní a vyzerali sme ako medvede. Chceli sme ísť
hlavne skontrolovať auto, či sme v ňom náhodou niečo nezabudli.
Nechcelo sa nám však trepať pod stromy, ktoré vytvárali ešte väčšiu tmu. Na koreňoch by sme sa pozabíjali. Chceli sme teda prejsť
na druhú stranu po kameňoch, a potom po štrku k autu. Podarilo
sa nám to bez akých koľvek problémov. Auto ostalo prázdne.
No čo naspäť? Je väčšia tma ako bola. A čo tie kamene? Toto nedopadne dobre. Cítim to v kostiach. Je tma a nám sa môže hoci-kedy
na kameňoch pošmyknúť. Prvý preto išiel Peter, za ním Saša potom Tea, Sebi a ja na konci.
Prečo musím ísť vždy posledná? Och môj bože. Aspoň neskončím
vo vode. Výhoda pre mňa.
Peter pomaly postupoval kameň po kameni. No na poslednom sa
stalo niečo čo sme nečakali. Alebo žeby čakala aspoň ja? Petrova
noha nejako ušla doprava. V poslednej chvíli sa však zachytil Saši,
ktorá to nečakala. Tá sa zachytila Terezy, tá zase Sebiho a ten mňa,
za čo som mu „moc vďačná“. Naozaj!
Všetci po poradí sme popadali do rieky. Bolo to odporné! Studené!
Proste fuj! Vôbec som si necítila končatiny.
Vypľujem vodu, ktorá sa mi dostala pri šplechu do úst a nahnevane pozriem na Petra, ktorý môj výraz ani nemôže zachytiť, keďže
je tma ako v rohu.
„Do… pekla!“ Zahromžím. „Peter ja ťa zabijem!“ Nazúrene som vyprskla.
„Čo? Veď to je Sebastiánova vina. On ťa zachytil!“ Bráni sa.
„Lenže keby si ty nepadol, tak som teraz nemusela byť mokrá!
A ani nikto iní!“ Pokúsim sa postaviť, no na šmykľavých kamienkoch sa mi pošmykne a znova zletím zadkom do studenej vody.
„Tak si mala ísť prvá ty.“ Stále sa obhajuje.
„Nehádajte sa… a… vstávajte… lebo zamr-znem.“ Hovorí Tea popri tom ako sa jej sánka od zimy trasie.
Konečne sme sa došuchtali do chaty. Skoro sme sa nedokázali pohnúť. Boli sme na kosť zmrznutí. Doteperili sme sa ku krbu
a posadali sa k nemu aj s dekami obmotanými okolo nás. Peter sa
pokúšal spraviť oheň no nejako mu to nešlo. Po veľmi-veľmi dlhej chvíľke sa mu to však predsa len podarilo. Keď sme sa trochu
zohriali pri ohni, išli sme sa do izieb prezliecť a mokré veci sme
naukladali ku krbu. Chvíľu sme behali po chate a chystali sa ísť pomaly spať. No zrazu sa ozval Sašin krik. Všetci sme od úľaku pribehli
naspäť ku krbu, pričom sme hneď zbadali tú pohromu. Dve tričká
blízko ku krbu vzbĺkli. Ako je to sakra možné keď boli mokré?
Peter našťastie nestratil hlavu. Pribehol k drezu a do dvoch pohárov nabral vodu. Pribehol k ohňu a vylial obsah pohárov na tričká.
Hneď na to sme sa pridali aj my ostatní. Naberali sme vodu do pohárov a snažili sa uhasiť oheň, ktorý sa pomaly blížil aj ku kobercu
blízko krbu.
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Neskôr sa nám však spoločnými silami podarilo požiar uhasiť.
Žiadne veľké škody sa nestali a ani nik z nás nebol zranení, čo bol
úspech.
„Viete o tom, že na chodbe máme aj hasičský prístroj?“ Sebi so
stiahnutými perami ukáže za seba.
„A to si ako nemohol povedať pred piatimi minútami?“ Všetci na
neho vražedne zazrieme.
„Nejako ma to nenapadlo.“ Zasmeje sa, na čo ho hneď všetci začneme mlátiť ohorenými tričkami. Sebi sa však neprestáva smiať
a preto aj nás po chvíľke postihne záchvat obrovského smiechu.
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Na druhý deň poslali mňa a Sebiho na bicykloch do blízkej dediny
a to z dôvodu, že Petrovi sa nechcelo škrabať predné sklo auta.
Mali sme nakúpiť niečo na obed. Presnejšie mrazenú pizzu. Keďže
sa nám naozaj nechcelo variť. Vlastne dnes sa nám nechcelo mimoriadne nič.
Na bicykloch sme boli rýchli. Do dediny sme dorazili za necelých
štyridsať minút. Nakúpili sme potrebné veci. Predavačka bola veľmi milá. Dala nám dokonca zľavu, keď počula o páde do potoka
a požiari, spôsobení sušením tričiek. Potom aj s nákupom sme
upaľovali naspäť na chatu, keďže sme boli už hladní ako vlci a mali
sme chuť zjesť tú pizzu aj takú zamrazenú.
Prešli sme cez mostík a potom hore po koreňoch. Sebi v jednom
kuse fňukal, že si nabíja… to je radšej jedno. Nákup nám skoro vypadával z košíka, upevneného vpredu. Bolo to únavné. Sebi chcel
byť konečne na chate. Preto zrýchlil, čo sa mu aj o malú chvíľku vypomstilo. Pretože ako inak, karma je zdarma. Koleso sa mu šmyklo,
no chcel to prirýchlo vytočiť, čo sa mu však nepodarilo. Koleso sa
mu zaseklo medzi dvoma koreňmi, preletel ponad riadidlá a prudko dopadol na zem. Chvíľu sa ešte šúchal po ihličí a potom zastal.
Ani sa nepohol. Poriadne som sa zľakla. Zoskočila som z bicykla
a rozutekala sa za ním.
„Au, au, au.“ Aukal. Kľakla som si k nemu. Sebi sa pretočil na chrbát
a pozrel na mňa zelenými očami. „Už som mŕtvy?“ Spýtal sa ma
s úsmevom. Jeho typický humor. Pousmiala som sa a pomohla mu
na kolená.
„Si v pohode? Veľmi som sa zľakla.“
„Tak všetko ma bolí, ale posúď ty! Ako vyzerám?“ Spýta sa ma s krivým úsmevom na perách.
„Nó… nie je to… zlé?“ Nevedela som čo povedať. Vyzeral strašne.
Polku tváre mal oškretú a to nechcem hovoriť o rukách. Pohladila
som ho po chrbte a ukľudnila ho že vyzerá perfektne. On sa len
usmial a zo zeme zodvihol bicykel. Ďalej to neriešil, za čo som bola
Bohu vďačná.
„Tak potom je všetko oka.“ Žmurkne na mňa.
„Zvládneš to?“ Ustráchane pozriem na jeho oškreté a roztrasené
nohy.
„Jasné. Nerob si starosti.“ Mávne rukou a začne nakladať rozsypaný
nákup naspäť do košíka. Pomohla som mu, no aj tak som mala
strach, že to nezvládne, preto som pár vecí zobrala do môjho košíka, aby som mu ten jeho odľahčila aspoň trošku.
Však keď sme konečne dorazili na chatu a Sebiho videli ostatní,
začali za smiať ako zmyslov zbavení, na čo sa Sebi hneď pozrel do
zrkadla. Mala som ich chuť hodiť znovu do toho potoka. Sebi totižto nechcel veriť vlastným očiam. Vyzeral príšerne. Preto som mu
to pred tým, než sme išli spať, pretrela dezinfekciou. Od bolesti
zaspal hneď ako si ľahol. Chudák. Keď ho uvidí mama, tak ho už
na žiadny výlet nepustí. A to do konca jeho života. Ani tú firmu čo
majú mu už nezveria do rúk. Potomok-nepotomok.
Tretí deň. Som zvedavá čo sa stane dnes. Po obede sme si spravili menšiu túru k dedine. Ešte sme sa potom chvíľu prechádzali.
Zatiaľ to vyzeralo fajn. Celý deň sa nič zlé nestalo. To bolo pre nás

len dobre. Žiadne úrazy, nehody ani nič podobné. Ale to bolo len
zatiaľ. Hlavne nech to nezakríknem.
Bolo chvíľku pred polnocou. Sebi síce stále vyzeral strašne, ale čo.
S tým sa už nič nedá spraviť. Nemám čary aby to všetko zmizlo.
Hlavne, že ho to už menej bolí. Teda tak mi aspoň oznámil ráno.
„Nejdeme už pomaly po petardy?“ Znudene si povzdychne Peter.
„Ty chceš strieľať v hore? A na chate? Zbláznil si sa?“ Poťukám si
neveriacky po čele.
„Tak skočte po prskavky.“ S úsmevom na nás pozrela Saša. Tá a tie
jej prskavky.
„Ok. Kde ich mám teda nájsť?“ Peter spýtavo pozrie na Sebiho.
„Myslím, že sú na povale.“ Ukáže na strop bez štipky záujmu.
„Tak fajn. Kde je povala?“
„V chodbe sú schody.“
„Tak teda dobre. Idem pre ne.“ Zodvihne palce nahor. Počuli sme
ako začal kráčať schodmi hore. My sme na neho zatiaľ poctivo
čakali. Znudene. Takí bez života. Vtom však zrazu zablikalo svetlo
a napokon všade zhaslo. Zľakla som sa a Tea so Sašou dokonca
skríkli.
„Peter?“ Skríknem do chodby. Dlho bolo ticho, než sa ozval príšerný rachot spolu so spŕškou nadávok.
„Zlatko? Žiješ?“ Vystrašene zhíkne Saša.
„Asi.“ Ozve sa z chodby hlas na zrútenie. Vystrašene schytím mobil
zo stola a s rozsvietením displejom bežím za Petrom. Leží vyvalený
pod schodmi.
„Si celý preboha?“ Pomôžem mu na nohy, no razom však Peter
klesne naspäť na zem.
„Asi som si zlomil nohu. Do pekla. Bolí to!“ Zatne zuby stisne viečka
k sebe a snaží sa udržať ďalšie nadávky v ústach a slzy v očiach.
„Kašleme na Silvester. Ideme domov!“ Zavelím vystrašene.
„Čože?“ Prekvapene na mňa všetci pozrú.
„Neviem ako vy, ale ja chápem prečo tu už dlho nik nechodí. Zdá
sa mi akoby bola táto chata prekliata. Už tu nestrávim ani minútu!“
Dupnem nohou a naštvane pozriem na každého jedného v miestnosti.
„Ja súhlasím. Potrebujem súrne do nemocnice.“ Prikývne Peter. Ostatní taktiež prikývnu. Preto sa, okrem Petra, rozbehneme do izieb
a zbalíme si kufre. Vybehli sme von, pričom sme ja a Sebi pomáhali
Petrovi k autu. Trvalo to dlho, ale nakoniec sme nasadli, Saša ako
druhá šoférka naštartovala a čo najrýchlejšie sme vypadli z toho
podivného miesta, na ktorý len tak ľahko nezabudneme. Dúfam,
že sme tam nič nezabudli. Ja sa tam už radšej nevrátim.
Nakoniec to dopadlo fajn. Teda až potom, čo sme ešte museli volať
odťahovú službu, pretože sme zabudli natankovať a došiel benzín.
Petra sme odviezli do nemocnice, kde Sebimu rovno ošetrili rany,
Tea tá so strachom v očiach sa radšej hneď rozlúčila a upaľovala domov no a ja som síce skončila prechladnutá tak ako aj Saša,
ktorá ale našťastie ostala u seba doma a ja som mala konečne viac
času na staršieho brata, s ktorým som posledné mesiace trávila
dosť času, keďže som mu musela pomáhať.
Po tých rokoch sme sa konečne normálne porozprávali a to bez
hádok.
O rok na to sme si s ostatnými tento príbeh medzi sebou rozprávali. Už sme sa na tom len smiali. Nazvali sme to „Prekliaty Silvester.“
Síce sme sa smiali, ale môžem každého uistiť, že ani jeden z nás sa
tam nevráti.
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK <3

LOGO
BURZA
INFORMÁCIÍ
PRE VOĽBU
POVOLANIA
MARTIN

Marko Martinček

Burza informácií
pre voľbu povolania

BURZA INFORMÁCIÍ
PRE VOĽBU POVOLANIA
MARTIN
Zuzana Ďuríková

Petra Facunová
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Burza informácií pre voľbu povolania Martin

Martin Jančár

Petra Mišíková

Rado Krupec

Študenti našej školy sa zúčastnili súťaže na vytvorenie loga Burzy informácií pre voľbu povolania a z viacerých návrhov
si napokon vyhlasovateľ súťaže vybral návrh Petry Facunovej.

Tvorba loga alebo logotypu je súčasť študijného programu, ktorý absolvujú študenti v treťom ročníku.

Martina Grečnárová
Návrh loga pre Turčiansku galériu

Ivana Jesenská
Návrh loga pre start-up firmu

Lenka Cígerová
Návrh loga pre hnutie Green peace

Natália Sochuláková
Návrh loga pre „Galériu ulice“

Tomáš Králik
Návrh loga pre filmové štúdio

Kristína Čižmáriková
Návrh loga pre tetovacie štúdio

Katarína Štefániková
Návrh loga pre pekáreň

Kristína Dutková
Návrh loga Kremnické gagy

Zuzana Valášková
Návrh loga pre OH Tatry 2002

Kristína Čižmáriková
Návrh loga pre tetovacie štúdio

Logo sa na súťaže predkladá v troch veľkostiach a v troch farebných riešeniach
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Sheherezada

Matej Zavoďan
Návrh loga pre stopárov

Marián Čižnár
Návrh loga pre Turčianku galériu

Dominika Mikitová
Návrh loga pre Ethno shop

Barbora Blahušiaková
Návrh loga pre Holičstvo

Kristína Bagoňová
Návrh loga pre ochranárov zvierat

Dominika Mikitová
Návrh loga pre vojenskú jenotku

Lenka Babčová
Návrh loga pre salón ČAKRA

Dominika Potočná
Návrh loga pre Ruský spolok

Variant 2

Variant 3

TRADÍCIE ZNÁME, ČI NEZNÁME?

Natália Sochuláková. Ukážka z logomanuálu pre sklársku firmu

OBRADNÉ PEČIVO – MEDOVNÍKY, MEDOVNIKÁRSTVO
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3. VARIANTY LOGA

1,1198 cm

Ochranná zóna loga je priestor, kde nesmie zasahovať
žiadny iný objekt.
V tomto prípade je to rozmer rovnajúci sa dvojnásobku nápisu Berry na šírku a dvojnásobku symbolu jahody na výšku.
Logo je umiestnené v optickom strede tohto priestoru.

2,0701 cm

Minálny rozmer loga predpisuje hodnoty pre minimálnu možnú veľkosť loga
tak, aby bola zachovaná čitateľnosť
loga. V tomto prípade je možné z loga
vypustiť nápis Berry.

Červená

CMYK C00 M91 Y82 K00
RGB R239 G62 B58

2

Zelená

CMYK C54,12 M00 Y100 K00
RGB R130 G195 B65

3

Biela

CMYK C00 M00 Y00 K00
RGB R255 G255 B255

Lucia Jančárová. Ukážka z logomanuálu pre slovenského pestovateľa zeleniny

2. PROPORCIE LOGA

V minulom článku som sa venovala výročným zvykom a obyčajom
z obdobia adventu a Vianoc. Spomenula som aj obradné ľudové
pečivo, ktoré sa v tomto čase zvyčajne pečie: medovníky, vianočka,
štedrák, pipušky, peciválky a pod. Z tohto tradičného pečiva nám zostali asi len tie medovníčky. Pokiaľ viem, vo väčšine domácností
sa vypekajú iné vianočné maškrty: linecké koláčiky, alebo ako sa
hovorí mačie oči, šuhajdy, kokosky, griláž, vanilkové a orechové rožky,
medvedie labky, kokosové a orechové guľky a iné pečené aj nepečené
koláčiky. Pripisujem to aj tomu, že globalizáciou sa rozšírili rôzne
druhy pečiva z iných končín a časom sa stali dostupnejšími aj rôzne „exotické“ suroviny, no a hlavne, príprava kysnutého cesta je
o niečo prácnejšia ako nepečené pečivo.
Niekde ešte staré mamy pečú domácu vianočku alebo štedrák, ale
aj to sa pomaly vytráca a zostávajú naozaj len tie medovníčky. Aj
keď po správnosti by sme ich mali volať perníčky, lebo pravý medovník je z cesta tvarovaného v drevenej forme. To ma priviedlo
na myšlienku, napísať niečo o medovníkoch a medovnikárskom
remesle, ktoré už žiaľ v tej svojej dávnej podobe zaniklo.
Medovník (perník) je sladké pečivo z pšeničnej alebo ražnej múky, medu, vajec, kypridiel a korenín, niekedy s cukrovou polevou.
Výrobou medovníkov sa zaoberalo remeslo medovnikárstvo
(pernikárstvo).
Medovníky poznali už starí Rimania pod názvom libum (tu asi bude pôvod bohemizmu „libovať si“, lebo medovník si naozaj treba
vychutnať) a mal väčšinou obradnú funkciu – ako obetu bohom,
pri slávnostných príležitostiach darovali medovníky rôznych tvarov. Dokonca som čítala, že v egyptskom hrobe starom pár tisíc
rokov sa našlo výborne zachované medové pečivo. Popísalo sa
niečo aj o tom, že už praveký človek prišiel na myšlienku zmiešať
med s múkou a upiecť z toho sladké pečivo. Ale o čom nie je písomná zmienka sa dá ťažko dokázať.
Od začiatku prvého tisícročia formovali medovníky pomocou hlinených alebo kamenných foriem v podobe baránkov, rýb, sŕdc
a pod. Neskôr sa vyrábali ručne formované medovníky najmä
pomocou drevených foriem, ktoré sa v Európe začali používať
v 14. storočí. Boli najmä z tvrdého hruškového dreva, ktoré si udr-

žali ostré kontúry negatívneho reliéfu aj pri dlhšom používaní.
Stredoveké medovnikárstvo sa rozvinulo do výtvarne náročného
remesla. Každý medovnikár chcel prísť s originálnym tvarom alebo
vzorom. Tematicky pestré a bohato zdobené drevené formy rezané inverznou technikou preto patria k vrcholným prácam stredovekého rezbárstva.
Najdôležitejšou surovinou pri príprave medovníkového cesta bol
med, ktorý medovnikári kupovali len od overených kupcov, lebo
od kvality medu závisela aj kvalita medovnikára a jeho produktov
(pravidlá medovnikárskych cechov veľmi prísne zakazovali kupovať med od priekupníkov). Med sa ako základná zložka pri výrobe medovníkov skupoval zároveň s plástmi, takže sa medovnikári
často venovali aj voskárskemu remeslu (voštinárstvu) – výrobe
sviečok, fakieľ a ďalších výrobkov z vosku, ktoré potom na jarmokoch a trhoch predávali spolu s medovníkmi.
Podľa kvality medu, múky, druhov korenín sa vyrábalo viacero druhov medovníkov, ich chuť a kvalita závisela od použitých surovín
a dĺžky pečenia. Preto si medovnikári svoje unikátne recepty chránili ako výrobné tajomstvo a prenášali sa z otca na syna, z pokolenia na pokolenie. Možno to tak funguje aj u vás doma. Ja mám
tiež najlepší recept zdedený po babke z Rožňavy, aj keď pribudli
ďalšie „od Melky“, „z Bystričky“, „hneď mäkké“, Počas štúdií na VŠ
sme po sviatkoch všetci doniesli z domu vianočné pečivo a veru
každý medovník chutil inak, podľa toho z ktorého konca Slovenska
bol. Mne najlepšie chutili tie „štiavnické“.
Keď som zbierala informácie o príprave cesta prekvapila ma jeho
príprava a skladovanie. Iste aj vy zamiesené cesto nechávate odležať aspoň 24 hodín v chladničke. Nikdy by ma nenapadlo, že si ho
mohli pripravovať vo veľkom a do zásoby. Uvarený med zahorúca
vyliali do veľkého dreveného koryta, pridali ražnú múku a drevenou lopatou túto zmes vymiešali na riedke tekuté cesto. Nechali
ho vychladnúť, až kým úplne nestuhlo a následne ho ukladali do
drevených dební, ktoré skladovali na tmavom mieste. Takéto cesto
stálo niekoľko mesiacov, ba dokonca aj rokov, a jeho kvalita sa tým
zvyšovala. No vidíte, dokázali to aj bez chémie, med má totiž výborné konzervačné vlastnosti.
Odležané cesto sa vtláčalo do plytkých foriem z dreva, čím získalo
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Medovnikárska forma „7 detí za groš“, 19. storočie. Foto Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica
Na záver roka nás študenti SHDK potešili Vianočným koncertom, ktorý nacvičili pod vedením Mgr. Jozefíny Furcoňovej

30

31

Medovnikárska forma s odliatkom – obojstranná, r. 1752
najstaršia v zbierkach Stredoslovenského múzea. Foto SSM
konečný tvar a bohatú výzdobu, potom sa z formy opatrne vybralo a upieklo.
Tvary medovníkov (srdce, koníky, husári, bábiky ako hračky, náboženské motívy) sa prispôsobovali osobe obdarovaného a príležitostiam, z ktorých sa medovníky nosili (jarmoky – „jarmočnô“,
púte, hody). Okrem daru deťom bol medovník aj darom lásky a tak
najčastejším tvarom bolo srdce. Ako spomienkové predmety sa
medovníky istý čas vystavovali medzi oknami v prednej izbe a až
potom ich bolo možné zjesť. Z pútí sa nosili medovníky z náboženskými motívmi, z jarmokov sa deťom nosili medovníky v tvare
hračky – chlapcom husár, koník, šabľa, šašo a dievčatám bábika,
kolíska, či sedem detí za grajciar.
Prítomnosť medovnikára na jarmokoch, hodoch, pútiach bola
znakom dobrého obchodu a významnej spoločenskej udalosti.
Z toho pochádza aj úslovie: „Bol to slabý jarmok, ani medovnikára
nebolo.“
Medovnikári mali aj svojich patrónov – sv. Máriu Matku a sv. Lukáša.
Začiatkom 20. storočia došlo, s nástupom cukrárskeho remesla,
k postupnému úpadku medovnikárstva. Cukrárske remeslo bolo módnou novinkou, a tak sa pod tlakom konkurencie začali do

Veľa šťastia a lásky v novom roku 2017!

Medovnikárska forma s odliatkom 19. storočie. Foto SSM
cesta používať lacnejšie náhrady, až takmer nebol rozdiel medzi
cukrovinkou a medovníkom. „Nové“ cesto už nebolo vhodné na
vytláčanie do drevených foriem, takže umenie medovnikárskej
drevorezby zaniklo úplne. Plechové formy sa neosvedčili, tak sa
cesto len vyvaľkalo a jednoduché tvary sa vykrajovali malými plechovými formičkami. Figúrky sa pokládli na plech natretý včelím
voskom, dali sa upiecť a po vychladnutí sa ich povrch dozdobil
jemnou cukrovou polevou. Pôvodnú reliéfnu úpravu povrchu medovníkov vystriedala ozdobná maľba farebnými polevami, zrkadielkami a nápismi, či lepenie obrázkov prizdobovaných cukrovou
polevou.
V tejto podobe sa nám medovníky zachovali až do dnešných čias
a dodnes sa v domácnostiach pečú ako tradičné vianočné pečivo.
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MÁM SPOLOČNOSŤ...

(skutočný zážitok spred 13-tich rokov)

Tlačové
stroje
Bol krásny, letný, slnečný
deň. Takmer celý som ho strávi-

Chôdzu som zrýchlila, tep sa mi zvyšoval, aj potenie bolo
väčšie ako obyčajne… Dcéra ma počúvala, tiež rozveseľovala, medzitým občas viac prašťalo, občas bolo úplne ticho
okrem môjho dychu a tlkotu srdca. Toto ticho sem-tam narušil zvuk môjho štvornohého spoločníka – medveďa. Cesta
sa mi rýchlo míňala a môj strach, tiež spoločník, pretrváva.
Neskôr rozhovor pokračoval mojím monológom smerujúcim k medveďovi. Prosila som ho: „Macko, ešte ma nejedz,
dám ti všetky huby a čučoriedky.“ Čosi som mu aj zanôtila.
Občas som zastala, … a vtedy zastal aj môj neznámy priateľ,
či nepriateľ, ktorého som ešte stále nevidela, iba počula.
Kľúč k úspechu našich zákazníkov
leží vsom
perfektnej
Konečne
sa priblížila k interakcii
válovu s pitnouľudí,
vodou, ktorý
bol
kúsok
od
chaty
na
Magure.
Zrazu
poriadne
zaprašťalo,
strojov, materiálov a procesov.
zarevalo a medveď sa mi ukázal v plnej kráse. Bol odo mňa
Technológia Speedmaster vytváraasipresvedčivé
obchodné modely,
na 20 až 30 metrov otočený smerom ku mne, potom mi
ktoré prinášajú rozhodujúcu konkurenčnú
výhodu.
zapózoval zboku.
Pri pohľade na môjho spoluturistu som zistila, že je to obrovSpeedmasterGetInspired.com
ský kusisko, teda starší medveď. Ukázal sa mi v celej svojej
majestátnosti. Zarevaním, teraz už jemnejším, akoby pozdravom, sa so mnou rozlúčil a pomaly sa dal na spiatočnú cestu.
Dívala som sa za ním v nemom úžase…
Vydýchla som si. Po chvíli som už oddychovala na chate pri
horúcom čaji. Rozprávajúc o chlpatom spoločníkovi. Ešte
ma čakala cesta nadol do Kľačian.

la pod Suchým a Bielymi skalami. Zbierala som čučoriedky
a bylinky.
Slnko sa prehuplo zenitom a chýlilo sa na západ. Ručičky na
hodinách ukazovali pol piatej. Bolo treba myslieť na návrat.
Čakala ma ešte dosť dlhá cesta (asi hodinu a pol) po chatu
na Kľačianskej Magure, čaj na chate a ešte pol druhej hodiny
strmo dolu do Turčianskych Kľačian na autobus. Preto som
všetko starostlivo pobalila, batoh dala na chrbát a vydala sa
na spiatočnú cestu.

Speedmaster.
Inšpirujte sa.
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Celá dolina sa medzitým vyľudnila. Zdalo sa mi, že odchádzam posledná. Ešte letmé pohľady ďalekohľadom na Malý Kriváň, Stratenec a Biele skaly, kde som na hrebeni spozorovala asi šiestich turistov, ale aj tí sa mi po chvíli stratili
v kosodrevine. Úzkym chodníčkom, lemovaným vysokou
trávou, som došla do Sedla pod Suchým. Rýchle pohľady na
jednu i druhú stranu do doliny a už som bola striedavo vo
vysokom papradí, hustej tráve, mäkučkom machu, miestami
v kosodrevine.
Zrazu blízko mňa zaprašťalo… nie málo, ale poriadne, ba
bol to lomoz…, potom zostalo ticho. „Na chodníčku za
mnou nikto…“, pomyslela som si. Znovu zaprašťalo silnejšie
a tiež nikoho nebolo vidieť. Ani ďalekohľad nič neodhalil.
Keď som zastala, praskanie prestalo, keď som sa pohla ďalej,
znovu pokračovalo. Zvuk praskajúcich haluzí prichádzal ku
mne z ľavej strany. Keďže ani po pár minútach cesty praskot
neprestával, zvyšoval sa u mňa nepríjemný pocit a narastal
aj strach.
Vybrala som mobil z ľadvinky a zavolala dcére. „Mám spoločnosť!“ vyhŕklo zo mňa. „Akú? Čo sa deje?“ … ozvala sa
z druhej strany mobilu.
„Prosím ťa, rozprávaj mi niečo pekné, aby som sa nezbláznila
od strachu, lebo už asi štvrť hodiny ma povedľa sprevádza
nejaká postava – určite medveď.“ „Počkaj chvíľu, neskladaj,
ešte si vyberiem misku čučoriedok do sieťky a zopár hríbov,
aby som ho zdržala maškrtou, keby sa chcel do mňa pustiť.

Poučenie: Človek nemá sám chodiť po horách, a vie to aj
medveď.
Marcela Pajurková
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