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NÁZOR

NÁZOR

BEZ ROZLÚČKY
Celé štyri roky sme počúvali vety typu, „To budete potrebovať na maturitu“, „Veď po‑
tom mi poviete, keď budete maturovať“, „Maturita, skúška dospelosti“.
A zrazu, tesne pred prahom prekročenia, nás zastavili. Len tak, bez akéhokoľvek upo‑
zornenia sme dostali červenú a nemožno ju odignorovať. Preletieť a dostať pokutu. To
by bolo jednoduchšie. I keď sa množstvo študentov (ne)maturitám teší, môžem pove‑
dať, že práve my sme tá výnimka. Praktická časť maturity mala byť našou odmenou.
Po ťažkej práci konečne pocítiť, aká je skutočná chuť remesla, ktoré sme si pred štyr‑
mi rokmi zvolili.
Jedna z vecí, ktorá mi je ľúto najviac je to, že mesiace, kto‑
ré som mala stráviť s nimi, trávim sama. Okradnutá o všetku
tú radosť, strach, smiech, stres a hlavne čas, ktorý nás mohol
spojiť viac, ako čas, ktorý nás spájal doteraz.
A ako to vidia moji spolužiaci?
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Je mi ľúto, že sme nezažili presne to, čo maturant v deň
svojich maturít prežíva.
Zaspáva s myšlienkami ako dopadne náš zajtrajšok, má lačný
spánok a zobudí sa s pocitom „DNES JE NÁŠ DEŇ“. Veľmi sla‑
bé raňajky, pretože človek nedokáže jesť a príchod do divad‑
la. Tam klasická fotka každého maturanta v zrkadle v šatni
a generálka. Po generálke premiéra a po nej potlesk, pohla‑
denie na srdci, slzy v očiach rodičov, učiteľov a hlavne nás.
V tú chvíľu si spomenieš na všetky tie dlhé skúšky do večera
v škole, nedele, sviatky a voľné dni…
A teraz?
Teraz si všetky tie odmakané dni vynahrádzame, oddychuje‑
me. Žiaľ oddychujeme aj dnes, 12. 5. 2020, kedy mala práve
prebiehať jedna z našich veľkých skúšok, na ktorú sme sa te‑
šili najviac za celé 4 roky.
Tešia ma však všetky spomienky a skúsenosti, ktoré som zís‑
kala počas týchto 4 rokov. Hlavne som vďačná za ľudí, kto‑
rých som spoznala! Či sú to spolužiaci, nižšie alebo vyššie
ročníky, učitelia, školník Rudko, pani upratovačka, pani ta‑
jomníčka, pani Harmančeková
… ste úžasní ľudia a je
mi cťou vás poznať! Budem s obrovským úsmevom, určite
aj so slzičkou v oku spomínať na túto etapu môjho života!
Kiežby tá etapa nikdy neskončila!
Rebeka Fučeková
Ono… všetko má svoje výhody a nevýhody.
Podľa mňa je to konečne v niečom spravodlivé, pretože nie‑
ktorí študenti sa tie štyri roky naozaj snažia a ich maturitná
známka nezávisí len od toho, či mal niekto zlý deň, alebo bol
pod poriadnou dávkou stresu…
A ešte pre neprajníkov a závistlivcov, myslíte si, že pôvod ko‑
rony nie je v čínskom netopierovi, ale je súčasťou tajného
bezmaturitného plánu všetkých maturantov na Slovensku
v roku 2020? MY za to nemôžeme a nevybrali sme si túto si‑
tuáciu.
Neodmysliteľnou časťou maturity býva, ako už všetci urči‑
te dobre viete, spievanie po meste, s gitarou v ruke, s klo‑
búkom v druhej, žobranie peňazí od každého okoloidúce‑

ho, a ešte ktosi vzadu nesie tablo… presne tak, my si túto
keďidúmaturantkymestomsituáciu nezažijeme… prišli sme
o najkrajšie, najstresujúcejšie, posledné tri mesiace nášho
študentského života, just like that (po anglicky to znie lep‑
šie!) bez rozlúčky.
Zuzana Motýľová
Pociťujem sklamanie, keďže som sa naozaj veľmi tešila na
praktické maturity (predsa len to bola naša celoročná prípra‑
va, snaha, záujem a kúsok diela každého z nás či skupinovej
tvorby. A samozrejme aj našich učiteľov, ktorí do toho tiež
rovnako vložili veľa času a chuti, a to aj mimo vyučovania.
Na písomné maturity som sa tešila trošku iným spôsobom.
Bola som veľmi zvedavá, po všetkých tých skúšobných tes‑
toch z predchádzajúcich rokov, aký bude ten náš, aké budú
úlohy, diela, zadania a zaujímalo ma, ako by som v nich ob‑
stála. Ústne maturity pre mňa predstavovali najväčší strach,
a tak keď som sa dozvedela, že sa rušia, naozaj som sa po‑
tešila, už po pár dňoch ma však táto eufória prešla. Rovna‑
ko som si chcela vyskúšať aj túto dôležitú záverečnú skúšku
na strednej škole. Naozaj ma to mrzí aj z pohľadu učiteľov
týchto predmetov. Nepodpisovala som žiadny protest pro‑
ti maturitám, ani za ich schválenie v každej situácií. Zdravie
a zodpovednosť je veľmi dôležité a my to musíme rešpekto‑
vať
samozrejme, ak bude možnosť, chcela by som aj
v rámci dobrovoľnosti aspoň praktické maturity uskutočniť!
Stela Kubicová
Úprimne? Radšej by som maturoval normálne. Tieto tri me‑
siace čo som doma, som mohol stráviť v škole nielen pripra‑
vovaním sa na „skúšku dospelosti“, ale aj príjemne si užiť čas
s mojimi milovanými spolužiačkami. Na škole, ako je tá naša,
sa človek na maturity teší. Hlavne na praktickú časť. Maturit‑
né predstavenie, tance a koncert mali byť dôstojným rozlú‑
čením sa so štyrmi rokmi nášho života, a zároveň sme mali
konečne všetkým ukázať, že sa celé dni len nehráme! Okrem
praktických by som chcel aj ústne… má to svoje čaro – všet‑
ci spolu stresujeme a čakáme kedy pôjdeme postupne po
jednom do skúšobnej miestnosti. A zakaždým, keď niekto
vyjde von, sa akčná Spidy (alebo Spidi? – poznámka redak‑
cie) hneď pýta milión otázok typu ako dopadol a aké to bo‑
lo. No a samozrejme po skončení by sme si šli sadnúť do So‑
ma!
Lukáš Strašík

Keď som sa dozvedela že tento rok nematurujeme, tak som
bola v tej chvíli asi najšťastnejší človek pod slnkom! Ale ako
som si to postupne uvedomovala, že sme prišli o tie všetky
stresy, a že si vôbec neprejdeme našou skúškou dospelosti,
tak čím ďalej mi to je viac a viac ľúto.
Natália Pečalová
Na začiatku ma to nahnevalo.
Som prvýkrát „triedna“ a cez minuloročné letné prázdniny
som zostavovala otázky na maturitu z Angličtiny pre „mo‑
jich“ študentov a to teraz vyšlo nazmar.
Mám pocit, že nám korona niečo zobrala, také to „normál‑
ne“ ukončenie maturitného ročníka so všetkými tými stres‑
mi a nasledovného uvedomenia si – máme to úspešne za
sebou, zvládli sme to – ten pocit, wooow veď naozaj to ne‑
bolo také hrozné, mali všetci pravdu, že to dáme!
My všetci – ja ako triedna – tak naozaj sú tie „moje decká“ ši‑
kovné a preskočili ten pomyslený plot (hoci niektorým by
sme museli trochu helfnúť…) a študenti – fakt to nie je také
ťažké, nechápem prečo sme toľko stresovali… Nevadí.
Zmeny, aj takéto nečakané a nepríjemné, sú súčasťou života.
Je ešte veľa skúšok, a oveľa dôležitejších a náročnejších, kto‑
ré čakajú na maturantov. Je teraz na nich, aby dokázali, že nič
nedostali „zadarmo“ a stanú sa z nich úspešní ľudia, ktorí bu‑
dú vyvracať vtipy o maturantoch z roku 2020!
No a ja osobne? Všade sa chválim, že v revolučnom novem‑
brovom čase ’89 som mala stužkovú a teraz sa budem chvá‑
liť, že moji prví maturanti boli takí super, že nemuseli matu‑
rovať!
Triedna IV. A. Iva Leckeška

Súkromná spojená škola
– Súkromná škola umeleckého priemyslu v Martine
Vás a Vašich blízkych
srdečne pozýva na vernisáž výstavy maturitných
prác odboru Grafický a priestorový dizajn

😉

Takéto maturity nezažil ešte nik
Maturity som ako pedagóg zažila už veľakrát, musela by
som dlho počítať. Prvé v roku 1997 ako prísediaca a v ďalších
rokoch aj ako skúšajúca, predseda predmetovej maturitnej
komisie, či celoškolskej.
Tento rok to bolo iné, a som si istá, že takéto maturity nezažil
ešte nik. Často som sa stretla s reakciami študentov po kaž‑
dej maturite typu:
„Maturita fotmalita.“ alebo „Dávačka.“ Pred maturitou by sa
im krvi nedorezal a po boji náramní hrdinovia. Ale vždy mu‑
seli podať aspoň nejaký výkon, síce pri maximálnom stre‑
se, ale zmobilizovali sily. A mohli vyštartovať do života pri‑
pravení.
Tí tohtoroční nevedia, čo ich v živote čaká. Nevedia ako to je
pri skúškach na VŠ. A myslím, že tým bolo aj trochu zdegra‑
dované ich štúdium. Už stokrát som počula, že tohtoroční
štvrtáci prišli k maturite ako slepé kura k zrnu.
Na jednej strane je mi ľúto, že sa napríklad herci nemohli
predviesť so svojím maturitným predstavením pred spolu‑
žiakmi, rodinami, priateľmi… Užiť si trochu slávy. Na strane
druhej odpadol každoročný stres.
Ja som v tomto roku zažila administratívnu maturitu aj ako
predseda celoškolskej maturitnej komisie. Podpisovala som
maturitné vysvedčenia viac ako 120 ľuďom, ktorých som
v živote nevidela. Je to čudné. Dúfam, že už nikdy viac sa nič
podobné neudeje, lebo ak má mať maturita nejaký „honor“,
mala by byť so všetkým, čo k tomu patrí.
Renáta Ižipová
Spracovala Sára Brehovská

NAŠE SRDCOVKY

Vo štvrtok 9. júla 2020 o 16:30 h
v Turčianskej galérii v Martine.
Výstavu otvorí Mgr. Silvia Rajčanová, PhD.,
riaditeľka školy.

Vystava potrvá do 16. septembra 2020.
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TÉMA

TĚMA

UČÍM SA DOMA – PLUSY A MÍNUSY
V čase, keď prebehla táto anketa, bol koniec mája a školy boli z dôvodu karanténnych
opatrení v súvislosti s COVID 19 zatvorené takmer tri mesiace. Práca a vyučovanie sa
nečakane presunulo do online priestoru a pohodlia domova.
Zaujímalo nás ako študenti 1. – 3. ročníka celkovo zvládajú novú dištančnú formu vzdelávania.
Ako vnímaš tento nový spôsob vzdelávania? Už si si zvykol
a vyhovuje ti dištančná forma alebo to je lepšie „face to face“?
Myslím, že už som si na online vyučovanie celkom zvykla. Musím
sa však priznať, že mi takýto systém skoro vôbec nevyhovuje. Mám
pocit, že sa naučím minimum z toho, čo by som sa naučila v ško‑
le. Na druhej strane však postíham veľa vecí, no vo všetkom sa mu‑
sím spoliehať len sama na seba. (v škole sa trošku vezieme spoloč‑
ne) a to ma určite veľa naučí.
Katka H.
Úprimne, počas karantény som si opravila známky zo štvoriek na
dvojky, ale na druhej strane mi chýbajú ľudia a učitelia zo školy.
Klára P.
Zvyknúť som si zvykla, ale predsa len to nie je pre mňa to pravé.
Mne viac vyhovuje „face to face“ lebo napríklad praktické predme‑
ty sa doma učia ťažko. Tento spôsob má síce aj svoje výhody, že
si môžem niekedy napríklad dlhšie pospať, ale úprimne, radšej by
som bola v škole.
Katka K.
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Pre mňa je najlepšou formou učenia to face to face, lebo doma
ma to nebaví a nemám motiváciu. Doma si popri učení aj 100x od‑
behnem preč a potom nestíham nestíham, takže pre mňa je lep‑
šie, keď mám pri sebe niekoho, kto ma do toho núti.
Miška H.
Mne osobne vyhovuje robiť zadania doma, ale čo sa týka predme‑
tov ako slovenčina alebo dejiny umenia, tak to by som radšej po‑
čúvala psni učiteľky a ľahšie by sa mi učilo.
Liliana B.
Zvyknúť si na toto? Nie, na niečo takéto si ja tak ľahko nezvyknem,
proste face to face bude vždy najlepšie.
Daniel K.
Za mňa tak 50 na 50, pretože záleží aj od daného predmetu. Na‑
príklad slovenčina a angličtina nie je problém a je to oveľa po‑
hodlnejšie. Potom dôležitejšie predmety napríklad dejiny ume‑
nia, technológia, technické kreslenie, aj to sa dá zvládnuť. Ale už
tie praktickejšie hodiny – výtvarná príprava, pcv, fotka, písmo, tam
musíme pracovať nie ťažšie, ale chýba kontrola počas práce, že na‑
príklad toto tak nerob, trošku uber, uprav, zle, dobre. V tomto je fa‑
ce to face lepšie, učiteľ hneď dá názor, poradí a nemusíte čakať
a môzěte aj priamo diskutovať. Vždy som chcela mať alebo skúsiť
takúto online školu, alebo ako to nazvať.
Alexandra K.
Tento spôsob vzdelávania sa mi moc nepáči… áno samozrejme
sme všetci radi, že môžeme byť doma, ale z mojej strany je o dosť
ťažšie dokopať sa k učeniu a robeniu vecí do školy… Keď nemáme
od učiteľov vysvetlené nové učivo, iba si ho prečítame, nie každý
všetko pochopí.
Laura G.
Má to svoje výhody aj nevýhody. Výhody sú, že mám to svoje po‑
hodlie domova, som viac v kľude. A nevýhodou je, že keď potrebu‑
jem niečo lepšie vysvetliť, dlhšie trvá odpoveď od učiteľa.
Natália P.

Táto forma vzdelávania mi vôbec nevyhovuje, keďže viem, že som
prokrastinátor a potrebujem väčšiu motiváciu ako len e‑mail, a cel‑
kovo komunikácia z očí do očí je asi to najlepšie.
Lívia K.
Zistila som, že mám zázračnú schopnosť naučiť sa choreografiu
za neuveriteľne krátky čas, doteraz som na vyučovaní nedávala
dostatočný pozor a nie vždy som vedela zopakovať novo‑naučené
kroky. Teraz som donútená a teším sa na každý utorok, kedy nám
pani učiteľka Krásna pošle chorošku. (pozdravujem) ☺ Každopád‑
ne máme ešte viac roboty ako v škole, keďže samoštúdium zabe‑
rie viac času + vzdelávanie sa s ostatnými členmi našej domácej
posádky a taktiež čistenie komínov a ostatné domáce práce, ktoré
nám rodičia vymyslia. Veľmi mi chýba škola a verím, že v septem‑
bri sa zmení nielen náš prístup k štúdiu, ale aj vzťah k tomuto je‑
dinečnému a vzácnemu poslaniu (áno, chcem zmaturovať, preto
tá lichôtka) :D.
Zuzka K.
Najlepšia forma je face to face, je viac osobná, nie je to len o čí‑
taní papierov. Žiak ma viac priestoru pre komunikáciu s učiteľmi,
ale aj s ostatnými, taktiež lepšie sa prejavujú názory. Pri distanč‑
nej forme síce môžem napísať učiteľom čo si myslím a komuni‑
kovať s nimi, ale to nie je ono. A hlavne pri face to face si viac
zapamätáme vďaka viacerým formám vnímania (vizuálne, po‑
sluchom, písaním).
Lea K.
Podľa môjho názoru je to oveľa pohodlnejšie, keď sa vyučuje
dištančne. Veľké plus je určite pohodlie domova a kľud, ale pa‑
radoxne aj najväčšie mínus (aspoň pre mňa) je tiež faktor pohod‑
lia. Ťažko sa dokopávam k práci a oveľa pohodlnejšie sa mi pracuje
v posteli, no zároveň to trvá dlho a ja som lenivá.
Timea K.
Vieš si zorganizovať čas? Dodržiavajú tvoji učitelia nejaký re‑
žim alebo sa učíte ako príde?
Áno viem, ale vždy máme buď presne určený čas alebo sa dohod‑
neme, kedy nám to vyhovuje.
Lenka S.
Čas si nedokážem zorganizovať vôbec, pretože som strašne lenivý.
No a s učiteľmi už väčšinou máme nejaký rozvrh, ale vždy je viac
‑menej flexibilný – učitelia sú veľmi zhovievaví a keď treba prispô‑
sobia sa nám. Alebo aj my im.
Martin M.
S časom nie je problém, keď sa určia priority, všetko sa pekne po‑
stíha :-). Horšie je to už s príchodom úloh. Bolo raz obdobie, kedy
úlohy a hodiny prichádzali tak, že to vyhovovalo len tomu, kto ich
poslal. Teraz je to už lepšie, niektoré hodiny sú stabilné, preto si
môžeme dovoliť občasné neohlásené hodiny.
Miška M.
Moja organizácia času je moc chaotická. Učitelia svoj režim dodr‑
žujú, ale len niektorí.
Miška H.

Skôr sa snažím donútiť o tej druhej poobede do učenia. Áno, uči‑
telia to dodržiavajú namiesto mňa.
Liliana B.

zom sú asi zábavnejšie, hlavne keď sa sused v ten moment rozhod‑
ne vŕtať, alebo vám sadne pes na kolená…
Miška M.

Povedal by som, že hej, áno dodržiavajú, teda iba angličtinarka.
Samuel K.

Ono sa to strieda. Niekedy je hodina zábavná a niekedy si prajem,
aby čím skôr skončila. Občas je to aj blbé lebo predsa len nie kaž‑
dý má dobrý internet, ale dá sa to. Ale páči sa mi, že môžem po‑
pri hodine robiť aj iné veci. Minule som napríklad popri angličti‑
ne stihla maľovať.
Katka K.

Ja a čas sa nemusíme. Dá sa všetko a niekedy sám seba udivujem,
že som sa dokázal dokopať k robote. Jasné, na začiatku sme si vy‑
tvorili určitý režim, ale mám pocit že po čase sa to dáko vykoľaji‑
lo. Učitelia nestíhajú poriadne odpisovať a niektorí žiaci nestíhajú
všetko dokončiť na čas.
Daniel K.
Ja väčšinou nedodržiavam dátumy úloh a prác. Teda snažím sa,
pomaličky robím, ale dávam ako prioritu samu seba a zdravie. Je to
moja zodpovednosť. Všetko sa netočí okolo školy, aspoň pre mňa
nie, nie je to moja priorita a nemá to už hodnotu ako kedysi. Učite‑
lia, no tiež sa snažia všetko dodržiavať čo zadajú, ale sú skoro rov‑
nakí ako my. Odpoveď na otázku, v mojom prípade si viem zorga‑
nizovať čas, keď sa chce dá sa všetko.
Alexandra K.
Ako čo. Nejaké hodiny máme online cez hovor, stretneme sa v ten
deň o takom čase a na niektoré zase máme termín, že nám pošlú
zadanie a do takého dňa to mame poslať. V tom prípade je to ta‑
ké, že ako príde.
Natália P.
Väčšina učiteľov sa nás snaží kontaktovať v čase, keď máme s ni‑
mi vyučovacie hodiny. Páči sa mi to, ostaneme aspoň v trochu po‑
dobnom režime.
Dominika B.
Čas si zorganizovať viem, ale nie vždy sa viem prinútiť učiť sa. Náš
rozvrh sa nezmenil a učitelia ho stále nasledujú. Čiže sa nám hodi‑
ny nijako neprekrývajú.
Sofia S.
Jedna z vecí, ktorá dokáže vyprovokovať moje zdravé nervy ☺.
V krátkosti, nie vždy to vychádza podľa predstáv.
Zuzka K.
Nie neviem, normálne nemám problém si zorganizovať čas a pra‑
covať na čas. Ale tým, že som doma a okolo mňa je veľa rušivých
podnetov zabúdam na veľa vecí. Alebo robím ich veľa naraz a po‑
tom nič nedokončím úplne. S učiteľmi máme určitý režim, ale aj
v tom sa nájdu výpadky. Musíme brať v úvahu, že učitelia tiež ma‑
jú svoje rodiny, vybavovačky a pod.
Lea K.
Nie všetci, ale vďaka bohu väčšina áno. S organizáciou času mám
oveľa väčší problém teraz, nemám pravidelný režim a úprimne si
povedzme, keď je von krásne tak radšej vybehnem na záhradu.
Timea K.
Ako vyzerajú vaše online hodiny? Je hodina cez monitor len
nutné zlo alebo to vie byť aj zábava? Podeľ sa s nami o záku‑
lisie vašich hovorov.
Online komunikácia mi od začiatku nebola úplne blízka, ale vďaka
skvelým pani učiteľkám a spolužiakom je to celkom príjemný čas.
Vieme sa spoločne zabaviť, zasmiať a tešiť sa z toho, že sa vidíme
aspoň takto :).
Katka H.
Hodiny sú celkom prča. Väčšinou…

Martin M.

Záleží od toho, s kým voláme, čo preberáme a ako sme sa na ho‑
dinu pripravili. Niektoré hovory máme fakt len zvuk, tie sú troška
nudnejšie, ale zase dá sa pri nich výborne piecť. Hovory aj s obra‑

Hovory zatiaľ prebiehajú zaujímavo, niekedy dlhšie a niekedy sa
len porozprávame, niekedy je sranda a niekedy je to horor. Ale po‑
pravde mne sa do tých hovorov moc nechce.
Miška H.
Je to podľa nálady, niekedy som tam taká otrávená, inokedy je to
v pohode.
Liliana B.
On line hovor je pre mňa nutné zlo. Ja a spánok sa nie vždy zhod‑
neme s karanténou. Zo všetkým prišla aj veľká únava a narušenie
spánku i režimu, ktorý sme si počas školy vytvorili. Viackrát boli ho‑
diny nezaujímavé, ale s pani učiteľkami je sranda. Ak neberiem do
úvahy, že sú to povinné hodiny, tak by som povedal, že je pekné
počuť pančelky a spolužiakov. Dosť mi to všetko chýba.
Daniel K.
Na slovenčine nás je 25 a kým sa všetci vyrozprávaju a podobne,
tak už je nuda lebo mi to príde stále to isté dookola. Na angličtine
je to super a fajn a také volnejšie, sme len 4 a keď niekto nechápe,
tak je viac času vysvetľovať a pokecať o danej téme.
Alexandra K.
Vie to byť aj zábava a nevnímam to ako zlo, aj keď stále preferu‑
jem byť v škole. Nič moc zaujímavé, normálne hodina len cez net.
Lenka + Veronika
Online hodiny sú celkom fajn. Nemáme ich síce moc často no roz‑
právame sa nie len o predmete, ale aj o tom čo robíme v karanté‑
ne, ako nám je a to je celkom fajn.
Laura G.
Ja mám pocit že som aktívnejšia, ako keď som v škole, čo ma aj
dosť prekvapuje. To sa však netýka online hodín, ale čisto úloh.
Proste to robím viac s chuťou, možno aj preto, že v karanténe je
nuda a nie je čo robiť.
Natália P.
Nie je to nuda, len niekedy nie je rozumieť, kto čo hovorí a taktiež
je ťažšie sa skoordinovať.
Lívia K.
Väčšinou fungujeme cez maily, len angličtinu mávame cez moni‑
tor. Je celkom fajn vidieť spolužiakov po dlhej dobe. Myslím si, že
to nie je ničím zaujímavé, beriem to, ako normálnu hodinu.
Sofia S.
Niekedy je to zábava. Napríklad keď vycítite, že sa na vás niekto dí‑
va a tajne si dávate symboly alebo nejaké gestikulácie a pod.
Lea K.
Určite je to celkom sranda, výhoda je, že si môžete vypnúť mikro‑
fón alebo kameru. Môžete kľudne obedovať, raňajkovať či popri‑
tom aj upratať. Určite je ťažšie sa sústrediť, pretože sme zvyknutí
robiť na PC iné veci, ako riešiť úlohy a rozprávať sa s pedagógom.
Určite už mnohí povedali, že im nejde celý deň internet, alebo keď
niečo nevedeli zahrali to na zlý signál. Poznám ľudí, ktorí popritom
volajú aj cez inú aplikáciu a rozprávajú sa. Naša angličtina je urči‑
te podľa mňa viac funny ako v škole. A úprimne… aspoň sa cez ka‑
ranténu socializujeme takže na to nenadávam.
Timea K.
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TĚMA

TÉMA

Väčšinou objektívne si myslím… nevynadali mi ešte za nič, zatiaľ.
Vždy posielam všetko na čas a pravidelne sa pripravujem na ho‑
diny.
Lenka S.
Neviem posúdiť, pretože hodnotenia mojej „home office“ práce
by som spočítala na prstoch jednej ruky. Veľmi mi chýba obyčaj‑
ná konverzácia a kritika „face to face“. Ale asi by som to nazvala
tak „pol na pol“ objektívne, pretože veľmi môže zaúradovať kvali‑
ta domácej techniky a hlavne podmienky, v ktorých sa my aj uči‑
telia nachádzame.
Miška M.
Tak chápem, že majú toho veľa, takže niekedy ani neočakávam
ohodnotenie. Ale veľmi príjemne hodnotí p. u. Ižipová.
Liliana B.

STAY
AT HOME

PROTECT

AND

dokončenie zo str. 5
Ako hodnotia učitelia Tvoju domácu prácu? Je to objektívne?
Učitelia sú podľa mňa veľmi zhovievaví a tolerantní. Zadávajú nám
zadania, ktoré posielame a natáčame a oni nám pošlú spätnú väz‑
bu. Myslím si, že je to pre nich ešte omnoho ťažšie ako pre nás
a preto si ich prácu a snahu veľmi vážim :).
Katka H.

YOUR

FAMILY

Zatiaľ hodnotia moju prácu v poriadku. Nemyslím si, že je to menej
objektívne, ako keď sme v škole.
Lenka + Veronika
Myslím si že celkom dobre, nechodia mi sťažnosti, že to mám zle
alebo tak. Jedine, keď sa mi zapotroší email s domácou v spame
a učiteľ mi pošle email s tým, že som neodovzdala pácu, tak to je
potom frmol.
Natália P.
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Po pravde povedané sama nie som moc produktívna, takže nie‑
kedy nie je ani čo hodnotiť. Pre mňa je ťažké pohnúť sa z miesta
bez nejakej hlbšej interakcie. Myslím, že teraz to hodnotia objek‑
tívne. Teda až na jeden prípad, kde som hodnotenie vôbec nepo‑
chopila…
Lívia K.

Lucia Kučmová
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Sofia Stráska

Zatiaľ som nepočula nejakú zlú kritiku na moje práce. Takže dúfam,
že dobre. Myslím si, že na nás majú teraz učitelia viac času a doká‑
žu sa každému osobitne viac venovať aj keď len cez technológie.
Podľa mňa je to teraz viac subjektívne.
Sofia S.
Podľa akých kritérií môže učiteľ hodnotiť herectvo online?!
Zuzka K.
Osobne si myslím, že to nikdy nie je objektívne síce majú rôzne ta‑
buľky, stupnice, ale väčšinou hľadajú tie bodíky alebo kladné ve‑
ci v našich prácach.
Lea K.
Podľa mňa naše hodnotenia budú oveľa viac subjektívne, určite sa
bude brať do úvahy komunikácia s pedagógom a iné faktory. Ale
zas, ako majú pravidelne komunikovať ľudia, ktorí nemajú na to
možnosti, alebo stane sa niečo zlé a pedagógovia nám už neve‑
ria nech sa stane čokoľvek… Bohužiaľ cítim oveľa väčší nátlak. Uči‑
telia nám toho dávajú veľa a očakávajú ešte viac. A keď toto urobí
každý pedagóg môžeme sa postaviť na hlavu a aj tak to nestihne‑
me. Som rada, že snami majú trpezlivosť ale myslím, že momentál‑
ne by sme sa mali rešpektovať všetci navzájom. Sme v tom všetci
spolu a každý máme práce nad mraky.
Timea K.

Pripravili: N. Ťaptíková, V. Šverčíková,
V. Mudráková, S. Kucková

Lea Krejćíková

PRAKTICKÉ CVIČENIA

PRAKTICKÉ CVIČENIA

… polrok prebiehal úplne normálne. Aktivita žiakov v tomto zvláštnom móde kopíro‑
vala bežnú realitu, plus/mínus. Situácii sme sa prispôsobili, myslím, bez väčších problé‑
mov. Tie menšie boli riešiteľné.

KEĎ SA CHCE, TAK SA DÁ
… našim plánom bolo zapojiť sa do súťaží MLADÝ OBAL 2020 a KRUHY NA VODE 2020. Žiaľ, „KRUHY“ nám zrušili. ÚĽUV však
poslal i potešujúcu správu, tohoročné práce do koša hádzať nemáme, môžu sa totiž do súboja prihlásiť v ročníku 2022…
… tak už len držať palce! Škola nezaháľala ani napriek domácemu väzeniu. Poslali sme práce do Nižnej (KREATIVITA MLADÝCH
GRAFIKOV 2020), do Varína (EKOPLAGÁT 2020), štyri práce putujú do Prahy (MLADÝ OBAL 2020). Okrem povinných zadaní s chu‑
ťou pracujeme na knižôčkach, ktoré možno zaujmú v budúcom roku na súťaži NAJKRAJŠIA KNIHA SLOVENSKA 2020. Tfuj, tfuj,
nech sa teda darí…

OBAL
ROČNÍK:

tretí

ODBOR:

grafický a priestorový dizajn

PREDMET:

praktické cvičenia

TERMÍN REALIZÁCIE: február – jún 2020
TEMATICKÝ CELOK:

produktový obal

ZADANIE:

navrhni dizajn a grafiku obalu,
obal zrealizuj
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Rozhodla som sa vymyslieť nezvyčajný obal na nezvyčajné
lentilky, takú väčšiu darčekovú verziu. Využívam prirodzenú
farbu recyklovaného papiera a jednoduchšiu tlač, farebný
akcent vytvorí samotná cukrovinka. Ešte aby niekto vyrobil
Bio verziu. (Lea Krejćíková)
Môj papierový obal je na tuhé mydlo. Má tvar klasického
cukríkového obalu s dvoma koncami zviazanými špagátom.
Stredová línia obalu je vydierkovaná pre jednoduché
a efektné otváranie. (Lucia Kučmová)
Na prvý pohľad jednoduchý obal na sadu farebných fixiek
slúži po rozložení ako stojan. Umne skonštruovaná krabička
nezaprie technicky zdatnú chlapskú ruku. (Dávid Matula)
9

PRAKTICKÉ CVIČENIA

PRAKTICKÉ CVIČENIA
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Vytvorila som textilný, opakovane použiteľný obal na ryžu či strukoviny
s papierovým uzáverom v podobe zvieratka. (Veronika Mudráková)

Z prvotných návrhov sme spoločne vybrali obal na CD. Je jednoduchý s použitím
lineárnej kresby. Vytvorila som i farebné varianty. Inšpiráciou mi boli obľúbené
emotikony. Dúfam, že Vás zaujmú. (Dominika Blažeňáková)

PRAKTICKÉ CVIČENIA

PRAKTICKÉ CVIČENIA

Pani učiteľka Silvia Kadelová vyzvedala u tretiačok a prezradila aj na seba
V čom ti vyhovoval/nevyhovoval systém takejto vý‑
učby PCV? Dalo by sa niečo použiť v bežnej výučbe?
Myslím si, že je to veľmi podobné normálnej výučbe. Hlav‑
ne zo strany pani učiteľky. V mojom prípade je ale dosť ťaž‑
ké sadnúť si k úlohám. Veľká časť z nás zvádza boj s lenivos‑
ťou, hlavne v tomto období. Doma sa mi to ťažko organizuje,
pretože je tu „milión“ vecí, ktoré ma rozptyľujú. Na systéme
v škole by som nič nemenila, pretože už teraz sa veľmí teším
na môj bežný režim. (DOMINIKA)
Osobne mi asi nevyhovoval v žiadnom smere, skôr naopak.
Nič sa nevyrovná forme face to face, hlavne pri praktických
predmetoch ako je PCV. Je iné keď sedíme pri práci a kon‑
zultujeme všetci spoločne, aj so spolužiakmi. Spoľahnúť sa
na email bolo v tejto dobe tiež ťažké, veľakrát sa mi stalo, že
mi poštu absolútne neodoslalo alebo mi ju hodilo len do
konceptov. Preto si myslím, že nie je nič čo by som použi‑
la v bežnej výučbe! Ale možno predsa. Mail by sa dať využiť
v prípade, ak by sme boli chorí a dali by sa práce robiť do‑
ma. (LEA)
Lepšie sa mi pracuje z domu. Najviac mi vyhovovalo to, že
som na prácu mala celé dni a hlavne neobmedzený čas. Ne‑
musela som skoro vstávať, sama som si mohla rozvrhnúť čas
ako mi vyhovoval. (LUCIA)
Tento systém výučby mi vyhovoval vo všetkých smeroch až
na osobný kontakt. Páči sa mi možnosť rozvrhnúť si úlohy
a pracovať na nich v pokoji a sama. (VERONIKA)
Mne osobne vyhovovalo takmer všetko. Môj osobný priestor
sa zväčšil a myslím, že to malo pozitívny vplyv aj na moju
fantáziu. Mala som viac času na premýšľanie a vymýšľanie.
Dokonca mám pocit, že sa nám takto mohla viac individuál‑
ne venovať aj naša pani učiteľka. Čo by sa dalo použiť v bež‑
nej výučbe, je priebežné fotenie, ktorému sme sa v škole
snažili vyhýbať, teraz ale bolo nutné. (SOFIA)
Spomeniem to, čo by sa dalo využiť v bežnej výučbe. Ako

12

prvé, zadávanie úloh a konzultovanie elektronickou formou
napríklad v čase, keď nám decká dlhšie chýbajú, samozrej‑
me za predpokladu, že sú zdravotne schopné doma praco‑
vať. Ako druhé, písomné zadávanie úloh s presne určeným
časom. Takýto „čarovný“ papierik by si žiaci zakladali do do‑
kumentácie, pekne by potom videli, koľko práce vlastne uro‑
bili ☺/☹. A určite v kabinete ešte na niečo prídeme… (SILVIA)
Čo konzultácie rukami‑nohami, bolo problematické
pochopiť sa a dohodnúť?
Aj keď som vedela na čom zhruba mám pracovať, niekedy
som si musela email prečítať aj viackrát, aby som všetko po‑
chopila a hlavne na nič nezabudla. Cez to všetko myslím, že
sa to dalo zvládnuť. (DOMINIKA)
Z mojej strany nebol žiaden problém čo sa týka PCV, mož‑
no zopár nepochopení nastalo v iných predmetoch, ale mô‑
žem ich spočítať na jednej ruke. (LEA)
Nemyslím si, že bol nejaký problém niečo pochopiť alebo
dohodnúť sa, hlavne v dnešnej digitálnej dobe. Všetko sa dá
zvládnuť, keď sa chce. (LUCIA)
Myslím, že som žiaden výrazný problém nezaznamena‑
la. Vždy sa dalo nejako dohodnúť aj kontaktovať. Jedine tá
okamžitá reakcia alebo zásah priamo do procesu, ktorý má‑
me možnosť dostať v škole, tam chýbal. (VERONIKA)
Myslím si, že sme sa dokázali dohodnúť a pochopiť v kaž‑
dom smere. (SOFIA)
Tu sa dostanem k nevýhodám karanténnej výučby. Konzul‑
tovanie bolo samozrejme iné, zdĺhavé, čo nám zbytočne
uberalo čas. To je presne tých pár minút, ktoré v škole stačia
na vyriešenie aktuálneho problému. Snažila som sa byť zro‑
zumiteľná, ale… Písala som, kreslila, upravovala návrhy v po‑
čítači, skladala si modely doma, aby som si funkčnosť oba‑
lov aspoň z časti overila, napriek tomu som presvedčená, že
osobný kontakt v našom prípade nenahradí nič. (SILVIA)

AKO SI KVALITNE „ZVEČNIŤ“ PRIESTOROVÉ PRÁCE, KEĎ SME DOMA
1.) Použitie statívu je plusom.

Môj obal je určený pre funky ponožky, ktoré si môžete sami dizajnovať. Je vyrobený
z recyklovaného papiera, doplnený veselou potlačou. Grafika je zároveň inšpiráciou
pre tvorivcov. (Sofia Stráska)

2.) Pred fotením si treba pripraviť prostredie. Najčastejšie používame takzvané „nekonečné“ poza‑
die, je to dostatočne dlhý a dostatočne široký pás papiera alebo látky, z ktorého vytvoríme zadnú
plochu za predmetom i plochu, na ktorú predmet položíme (internet pomôže ☺). Pozor, papier
ani látka nesmú byť pokrčené (ak samozrejme nepôjde o autorom cielené narušenie materiálu).
Farebnosť takéhoto pozadia je zväčša neutrálna, teda biela, šedá, prírodná alebo čierna. Báť sa
ale nemusíte ani iných farieb. Zaujímavé fotky môžu vzniknúť dokonca aj na menej sterilnom zá‑
klade, fantázii sa medze nekladú, skúste odfotiť svoj výtvor napríklad na pracovnom stole, výsle‑
dok Vás možno milo prekvapí.
3.) Čo sa týka svetla, pri fotení priestorových objektov si môžeme dovoliť i experimentovať. Dodá‑
me tak svojim obrázkom práve tú žiadanú priestorovosť a náladu. Ak však chceme prácu nafotiť
čo „najcivilnejšie“ v domácom prostredí je najlepšie fotiť práce vonku a vybrať si deň keď nefú‑
ka, neprší, nesneží a nie je priveľmi jasno. Ideálne je také „polozamračené“ počasie, slnečné svet‑
lo je vtedy príjemne rozptýlené, na práci nám nevznikajú odlesky ani prepálené či priveľmi zatie‑
nené miesta. Ak chceme zamedziť farebným posunom, zabezpečí nám to svetlo, ktoré na prácu
padá zo severnej strany.
4.) S amozrejme nezabúdajte na správne nastavenie veľkosti snímky (a najvyššej kvality) vo vašom
fotoaparáte alebo mobile.
K téme fotografovania sa ešte vrátime podrobnejšie v nasledujúcom čísle časopisu.
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PÍSMO

PÍSMO

MONOGRAM
ROČNÍK:

prvý

ODBOR:

grafický a priestorový dizajn

PREDMET:

písmo

TERMÍN REALIZÁCIE: 2016 – 2020

Návrhy monogramu, Klára Kubalová, 1. ročník, 2020

TEMATICKÝ CELOK:

monogram

ZADANIE:

návrh osobnej značky

MONOGRAM (z gréckeho monos – jeden, a gramma – pís‑
meno) znamená skratku vlastného mena, ktorá je často de‑
koratívne graficky upravená.
Pôvodne sa pod monogramom rozumelo jediné písme‑
no. Neskôr sa objavujú ozdobne komponované monogra‑
my z dvoch alebo aj viacerých písmen, ktoré označujú au‑
tora listiny, umeleckého diela, majiteľa predmetu, výrobcu
a podobne.
Monogramy sa objavujú už od raného stredoveku ako skrá‑
tený podpis často negramotného panovníka, ktorý do pri‑
praveného monogramu pripísal len čiarku. Napríklad na
monograme Karola Veľkého je to malé „v“ uprostred.

Monogram – návrh na linoryt, Lucia Kučmová, 1. ročník, 2018

Monogram – návrh na linoryt, Sofia Stráska, 1. ročník, 2018
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Veronika Tatarková, 1. ročník, 2016

Bianka Pavolková, 1. ročník, 2016

Maxi Gontková, 1. ročník, 2019

Veronika Šverčíková, 1. ročník, 2019

Sára Ondrušková, 1. ročník, 2019

Kristína Klocháňová, 1. ročník, 2016

Monogram Karola Veľkého

Návrhy monogramu, Natália Ťaptíková, 1. ročník, 2020

Návrhy monogramu, Kristína Krupcová, 1. ročník, 2016

Na nábytku, jedálenskom riade, pohároch aj zbraniach sa od
16. storočia bežne vyskytovali monogramy, zvyčajne šlach‑
tického majiteľa. V 19. storočí bol na každom kuse lôžkovín
starostlivo vyšitý monogram majiteľky. Dievčatá si ich sami
vyšívali do výbavy a monogram tak slúžil k identifikácii vo
verejných práčovniach.
Dnes sa monogramy graficky štylizujú a tvoria časť loga fir‑
my alebo inštitúcie.
Na hodinách písma v prvom ročníku už tradične absolvuje‑
me „povinné jazdy“ s monogramom. Začíname s jednodu‑
chými návrhmi s použitím jedného písmena a pokračujeme
vytváraním ľubovoľných kombinácií začiatočných písmen
mena a priezviska. Postupne vzniká monogram ako osob‑
ná značka. Návrhy spracované v programe Adobe Illustrator
s použitím geometrizácie, zjednodušenia a štylizácie býva‑
jú následne realizované aj tušom alebo inou technikou –
pretlač, linoryt, papierorez, sieťotlač či potlač na tričká. Je
potrebné vytvoriť prepojenie písmen tak, aby tvorili jednot‑
ný celok.
Renáta Ižipová

V Ý T VARNÁ PRÍPR AVA

KOMPOZÍCIA
ROČNÍK:

prvý

ODBOR:

grafický a priestorový dizajn

PREDMET:

výtvarná príprava

TERMÍN REALIZÁCIE: február 2020
TEMATICKÝ CELOK: kompozícia
ZADANIE:

Z doma nájdených predmetov
vytvor určené typy kompozícií
a odfoť

V daných podmienkach sme našli aký-taký spôsob fungo‑
vania cez mailovanie a telefonovanie, občas prišla kríza tvo‑
rivosti, kríza absencie domáceho materiálu pre prácu alebo
len nejaký karanténny skrat. Inak sa študenti prejavovali po‑
dobným spôsobom ako za normálnych vyučovacích pod‑
mienok.
Martina Ciprichová
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DRUHÁ ŠANCA
Nepamätám si presne, kedy sa to stalo. Môj život sa začal úplne rozpadať. Ešte pred nedávnom som si žil svoj sen, darilo sa mi
v škole, s priateľkou sme spolu vychádzali bez problémov. Zrazu
nastal zlom a dni začali byť príjemné asi ako toaleťák vyrobený
zo šmirgľového papiera. Aby som vás uviedol do obrazu, začneme tam, kde to skončilo. Kedysi som považoval tento spôsob riešenia problémov za zbabelý, ale postupne som prišiel na to, že
inak to nepôjde. Tipujete správne, rozhodol som sa dobrovoľne
vrátiť to, čo mi bolo nedobrovoľne dané. Môj život. Áno, ja viem.
Je to veľmi citlivá téma a preto sa nebudem zaoberať detailami
svojho odchodu. A to vlastne ani nie je podstatné. Podstatné je
to, čo sa stalo potom.
Pamätám si to presne. Predstavte si, ako po dlhom pracovnom
dni zaľahnete do postele, konečne pociťujete pokoj a zaspíte. Lenže s tým rozdielom, že namiesto snovej krajiny, prekročíte prah dverí, otvárajúcich miesto, ktoré nepoznáte, ale zároveň
vám je povedomé. Bolo to akoby som zaspal, ale vzápätí sa zobudil. Miesto mi pripomínalo scénu z Harryho Pottera, pozor teraz spoiler, keď zomrel a ocitol sa na stanici sfarbenej do biela –
Kings Cross v Londýne. Ja som ale v Londýne nikdy nebol. Predo
mnou sa týčila stará drevená chata. Poznal som ju. Túto chatu
postavil dedko a ja som tu strávil celé detstvo. Chvíľku eufórie
ale vystriedalo zmätenie. Prečo si môj mozog vybral ako miesto
posledného odpočinku práve túto chatu?
„Vitaj Artur,“ ozval sa hlas podobný Miškovi Hudákovi. Zarezonoval celou bielou krajinou.
„Ehm… zdravím!“ neisto som odpovedal. „Tak toto je ono? Toto
je miesto, kde moja duša spočinie? Mohli ste vybrať niečo originálnejšie. Napríklad ten hotel v Turecku, kde sme dovolenkovali
pred dvomi rokmi.“ Odpoveď som nedostal. Za to som však zistil
pôvod toho mocného hlasu. „Vidím že máš veľa otázok. Čoskoro však spoznáš odpoveď. Toto nie je tak úplne miesto, kde tvoja
duša spočinie. Je to vstupná brána. Niečo ako prológ pred prvou
kapitolou knihy. Tu sa môžeš rozhodnúť, či chceš vstúpiť alebo
dostať druhú šancu,“ dopovedal a ozvena jeho predslovu sa pár
sekúnd ozývala okolím. „Druhú šancu? Domnievam sa, že vám
moc nerozumiem. Na prednáške v škole nám predsa povedali,
že samovražda je jednosmerný lístok preč.“
„Dovoľ mi to vysvetliť. Nachádzaš sa na mieste, medzi nebom
a zemou. Naskytuje sa ti šanca prehodnotiť svoje rozhodnutie.
Nie všetky samovraždy sú oprávnené. V dnešnej dobe stačí ľuďom menšie narušenie ich rovnováhy, aby učinili daný čin. Preto sme sa rozhodli pre tento krok. Ľudia tu majú možnosť porozmýšľať, či im to naozaj stálo za to, prípadne im môžeme
poskytnúť náčrt udalostí, spôsobených ich samovraždou.“
„Ušetrím vám námahu. Chcem pokračovať. Tam sa už nevrátim.
Nemám na to dôvod. Bolo to ako posledná séria Hier o tróny.
Predtým bolo všetko super a potom sa to všetko pokazilo.“
Došlo mi, že moju referenciu pravdepodobne nepochopí, ale na
mojom tóne hlasu bolo očividné, že sa vrátiť nechcem. Nemal
som dôvod. Zanechal som list na rozlúčku, rozlúčil sa s blízkymi
a dokonca som stihol poslednýkrát nakŕmiť morča. Autor mocného hlasu sa za spoločnosti hmly a obláčikov zhmotnil priamo

predo mnou. Typická stereotypná nebeská postava. Biela brada,
habit, dokonca aj oči mal čisto biele. Uškrnul sa na mňa a luskol prstami. Dedkova chata zmizla. Jej miesto vystriedala posteľ, na ktorej nehybne ležala postava. Postava, ktorá sa rozhodla
po jednom neúspešnom leveli vymazať celú hru. Bol som to ja
a v ruke som zvieral prázdnu nádobu farmaceutického výrobku. Bol to dosť drsný pohľad. Postupne sa okolo postele začali
zhmotňovať siluety. Spoznal som v nich svojmu mamu, priateľku, babku. Dokonca aj otec tam stál a to nás opustil pred piatimi rokmi. Všetci plakali a otec sa ma snažil zúfalo oživiť. Bol
to ťažký pohľad. Postáv pribúdalo. Videl som tam Ondreja, pani
bufetárku, ktorá mi vždy odložila bokom jednu kuraciu bagetu,
učiteľa chémie… Moje telo začalo pomaly miznúť. Siluety mojich blízkych začali tmavnúť.
„Čo to bolo?“ opýtal som sa, aj keď som odpoveď už poznal.
Chcel som sa len utvrdiť.
„Práve si videl náhľad na ľudí, ktorých tvoja smrť zasiahne najviac. Postupne ich žiaľ pominie, ale prázdne miesto tam zostane. Zabudol som ti povedať, že na posledné rozhodnutie máš
určitý čas. Tvoje telo sa momentálne nachádza v predsmrtnom
stave. Čím dlhšie budeš váhať, tým zložitejší bude návrat späť.“
„Ako zložitejší? Sú tam akože nejaké riziká?“
„Áno. Hrozí, že sa tvoja duša nevráti úplne alebo sa pri presune
poškodí. Môže sa stať, že ochrnieš, oslepneš, stratíš pamäť, alebo posledný prípad, ale ten sa deje veľmi zriedkavo, tvoja duša netrafí správne telo, a prevtelíš sa do inej osoby. Tak vznikla
myšlienka takzvaného minulého života. Duša sa rozhodne vrátiť späť, ale už je neskoro a jeho telo nie je schopné návratu, a tak
začne hľadať nového hostiteľa.“ Chvíľu som spracovával danú
informáciu. Pohľad na mojich zarmútených blízkych ma dostal.
Nečakal som, že budem chýbať toľkým ľuďom. „Koľko mám ešte času?“ opýtal som sa.
„Necelých 10 minút.“
„10 minút? To ste mi nemohli povedať skôr, že moje rozhodnutie
je časovo obmedzené?“ zúril som.
„Mohol, ale väčšina ľudí učiní rozhodnutie behom chvíle. Preto by som navrhoval neotáľať.“ Bál som sa rizík, ktorým som čelil. Ochrnutie alebo slepota nezneli dvakrát lákavo. Musel som
to risknúť.
„Dobre dobre, beriem späť. Ľutujem svoje rozhodnutie. Chcem
sa vrátiť!“ naliehal som. Nebeský Michal Hudák kývol hlavou
a vzápätí sa jeho postava rozplynula. Kontrast krajiny sa začal
meniť. Na oblohe sa vytvoril vír pripomínajúci tornádo. Mojim
telom sa rozmohlo chvenie a pociťoval som menšie závraty. Potom nastala tma.
Bol som v napätí. V stávke bolo doslova všetko. V hlave som mal
opakujúci sa obraz mojich blízkych. Temnota sa začala rozplývať. Chlad vystriedalo teplo. Smútok vystriedala radosť. Podarilo sa to. Som späť. Ale niečo je inak. Čo to mám na zadku? Prečo je všetko také veľké?
Ale nie… prevtelil som sa do psa!
Filip Kupčo
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THAJSKÉ DOBRODRUŽSTVO POKRAČUJE
– OSTROV PHUKET

Let z letiska Don Muang (Bangkok) bol veľmi príjemný a hlavne krátky, čosi cez hodinu.
Tento čas prešiel nadpozemskou rýchlosťou, nakoľko sme leteli ponad Andamanské
more a užívali sme si nekončiace výhľady. Najzaujímavejšie však bolo pristátie. Letisko
v Phukete sa nachádza hneď vedľa pláže, takže lietadlo začalo klesať už na otvorenom
mori, v momente, keď sa lietadlo dotklo zeme, som mala pocit, že sme len tak‑tak mi‑
nuli hladinu. Trochu desivý, ale zato neuveriteľný zážitok!
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Po vybavení všetkých letiskových byrokratických kontrol
(ktoré neboli až tak byrokratické ako predchádzajúce, keď‑
že sa jednalo o vnútroštátny let) sme prekročili hranice letis‑
kovej haly a v okamžiku nás zasiahol vlhký, ale horúci vzdu‑
ch. Citeľný rozdiel od Bangkoku, ktorý bol síce veľmi teplý,
ale zahalený v smogu. V Phukete bolo ovzdušie panenské
a prímorské, ktoré nám hneď v prvých minútach vyčarova‑
lo úsmev na tvári. Bolo cítiť všetku tú tropickú zeleň a mo‑
re, exotický dojem dopĺňal piskot vtáctva, ktorý vychádzal
z neďalekej džungle. Aby som dej posunula o kus ďalej – na‑
sadli sme na autobus, ktorý nás mal presunúť do centra Phu‑
ketu, Patong beach, jedná sa o najznámejšie pobrežie v ce‑
lom Phukete. Bývali sme v malom hoteli Khaleej Mass (čítaj
Kaš Maš), ktorý bol umiestnený hneď na pláži, okolo hotela
bolo množstvo obchodíkov a nespočetné množstvo reštau‑
rácií, ktoré sme ani nestihli vyskúšať všetky, pretože sme si
obľúbili jedno konkrétne miesto, ktoré bolo hneď cez cestu,
varili neskutočne, porcie boli veľmi štedré a za viac než pri‑
jateľnú sumu.
Patong beach sa nachádza na západnom pobreží Phuke‑
tu, jedná sa o hlavnú turistickú destináciu, centrum obcho‑
du a nočného života, ktorý sa sústreďuje na oblasť Bangla
Road a Paradise complex, obe ulice sú štandardne lemo‑
vané barmi, diskotékami a nočnými marketmi. Ulica Paradi‑

se complex je známa ako „best gay street“. V decembri roku
2014 zasiahla Patong a celé západné pobrežie Phuketu ni‑
čivá tsunami, ktorá bola spôsobená zemetrasením v Indic‑
kom oceáne. Patong bol najviac postihnutou oblasťou, no
z veľkej časti sa dokázal z týchto udalostí zotaviť. Počas na‑
šej cesty Thajskom sme sa stretli s chalanom, ktorý ako die‑
ťa prežil spomínané tsunami a porozprával nám o tom viac.
Prvý deň v tomto letovisku sme držali na ležérnej úrovni.
Ubytovali sme sa, doplnili sme zásoby potrebnej kozmeti‑
ky, ako aloe vera gél, veľmi efektný na popáleniny od slnka
a repelent proti komárom, ktorý sme používali v podstate
nonstop, ako viete uštipnutie komárom v tejto oblasti môže
byť veľmi nebezpečné, nakoľko tu tento malý bodavý hmyz
prenáša maláriu. Popoludnie sme strávili na pláži až do ve‑
čera, následne sme bežali na hotel dať si sprchu a nahodiť
sa na nočnú prehliadku mesta! Nevieme čím to bolo, či tým
teplým ovzduším, časovým posunom, alebo tým, že sme sa
snažili využívať čas úplne naplno, čo je po čase únavné…
ale nedarilo sa nám vstať skôr ako pred obedom. Nasledu‑
júci deň sme si vyčlenili na zháňanie a prenájom skútra, skú‑
manie okolia a prehliadku pamiatok. Musím podotknúť, že
prenájom skútra v Thajsku je to najlepšie, čo môžete uro‑
biť! Ľutovali sme, že sme tak nespravili už v Bangkoku. Do‑
stal nás na miesta, na ktoré by sme sa bez neho len ťažko
dostali. Na jeden deň stál približne 8 €, v závislosti od des‑

Koh Yao Yai

Phra Nang Beach

tinácie. V mnohých prevádzkach si od vás však budú pýtať
peňažný depozit cca 200 € a pas, čo pre nás bolo nemys‑
liteľné nechávať niekde pas, na takúto príležitosť sme ma‑
li nachystanú jeho kópiu, ktorú však nie všade akceptovali.
Po dlhšom a únavnom hľadaní sme našli skúter len za depo‑
zit, takže netreba sa vzdávať a naozaj netreba nikomu ne‑
chávať svoj pas! V Phukete sme zostali len tri dni, bol pre
nás len prechodnou destináciou a niečím, čo si chcete za‑
škrtnúť ako „navštívené“. My sme chceli vidieť exotickejšie
a hlavne autentickejšie časti Thajska, prázdne zabudnuté
pláže bez turistov. Tak sme sa z preplneného centra zábavy
presunuli ďalej. Ďalšou destináciou bol malý a nie moc zná‑
my ostrov Koh Yao Yai. Keď sme sa snažili u domácich zistiť
ako sa sem najlepšie dostaneme, všetci boli trochu v šoku,
prečo ideme práve sem. Štandardom je, že sa všetci hneď
hrnú na Krabi alebo Phi Phi, ktoré je známe predovšetkým
kvôli Maya Bay. Jedná sa asi o najznámejšiu zátoku v Thaj‑
sku, ktorá je však kvôli nedbalosti turistov zatvorená. Tento
čas má slúžiť na obnovu poškodenej prírody. Turisti svojím
správaním a veľmi preťaženou lodnou prepravou zničili ko‑
ralové útesy a miestny ekosystém. Pláž navštevovalo denne
okolo 3500 ľudí.

lo nebolo vôbec nič. Exteriér bol ladený tradične, s dôrazom
na autenticitu, všetko bolo z bambusu a slamy, pobrežie le‑
movali hojdacie siete a oddychové zóny. Nejednalo sa o kla‑
sický hotel, ale o malé súkromné bungalovy. V centre bol ba‑
zén, v ktorom sme trávili každé ráno a každý večer. Znie to
šialene, ale áno bazén mal výhľad na pobrežie. Západ slnka
bol z neho dych vyrážajúci. V cene sme mali aj raňajky, ktoré
sme si vychutnávali na terase s výhľadom (ako inak) na šíre
more. Všade bol nebeský kľud. Na toto miesto sme sa už od
začiatku tešili asi najviac. Jednalo sa v podstate o posledný
hotel, ktorý sme mali zajednaný dopredu, zvyšok výletu sme
chceli nechať viac otvorený, nevedeli sme čo nás bude ča‑
kať, kde sa zdržíme viac, kde naopak menej. V dnešnej dobe
to ale nebol vôbec problém, cez Booking.com sme si vždy
včas vedeli vybrať pekné miesto k pobytu. Na tomto mies‑
te nám bolo tak úžasne, že sme si pobyt tu predĺžili o ďalšie
štyri dni. Nie len preto, že sme mali tak luxusné bývanie (ha‑
ha), ale aj pre čaro samotného ostrova. :)

My sme už mali dosť klasických turistických destinácií, nech‑
celi sme stretávať turistov a predierať sa medzi ľuďmi na
preplnených plážach, bývať v hoteloch v najhlučnejších
častiach mesta. Chceli sme ráno vstať a nasávať atmosfé‑
ru daného miesta, bez toho rozruchu okolo. Bez slov. Preto
sme si vybrali Koh Yao Yai. Na ostrov sa dá dostať jedine lo‑
ďou z prístavu Laem Hin, ktorý je z Patongu vzdialený pri‑
bližne 20 km. Cesta trvala speedboatom asi hodinu a bola to
neuveriteľná paráda. Bolo to prvýkrát, čo som išla loďou po
otvorenom mori na ostrov vzdialený niekoľko desiatok kilo‑
metrov. Bolo to vzrušujúce. Ako sme sa blížili k ostrovu, už
z diaľky bolo vidieť náš Heaven beach resort, ktorý sme si
zabookovali už doma, mesiac dopredu, úplne nás uchvátil!
Nachádzal sa hneď na pobreží, mal vlastnú súkromnú pláž
(aj keď v Thajsku niečo také ako súkromná pláž reálne nee‑
xistuje pretože všetky oficiálne vlastní Thajský Kráľ) a na oko‑

Celé dni sme brázdili okolie na skútri, a to bolo niečo priate‑
lia! Na ostrove neexistuje klasická cestná doprava, nie sú tu
žiadne dopravné značky a premávka je tu naozaj malá a čo
je hlavné, nie je tu žiadna polícia (resp. aby som bola úplne
presná, jeden miestny spomínal, že je tu jeden jediný poli‑
cajt na celý ostrov, ale my sme ho nikdy nevideli). Cesty vy‑
užívajú prevažne malé motorky, spomínané skútre či čudné
podomácky skonštruované trojkolesové vozítka, na ktorých
bolo miesto pre celú mnohočlennú rodinu a slnečník! Štan‑
dardom bolo vidieť na jednom skútri troch a viac ľudí. Kde
tu prešlo okolo nás auto, pripomínajúce skôr vrak než po‑
jazdný automobil a veľakrát ho šoférovalo dieťa, či skupina
detí. Áno na jednej strane si poviete, že je to zvláštne a ne‑
normálne, ale keď sa nad tým trochu zamyslíte, všetko tu
fungovalo ako hodinky a neuveriteľne systematicky. Život tu
plynul pomaly, bez stresu a hnania sa za každodennými ví‑
ziami a nútenými potrebami. To bolo na tom úžasné a to
mi strašne chýba. Čas sa tam zastavil a my sme si užívali ča‑
ro jedného okamihu. Časti ostrova boli od seba oddelené
kľukatými cestičkami cez džungľu, našu zbesilú jazdu nám

Koh Yao Noi

cesta na Phra Nang Beach
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Market Krabi Town

Tiger Cave Temple – Krabi

Krabi

Heaven Beach Koh Yao Yai

často prerušili rozdivočené opice bojujúce o banány, polo‑
divé býky či had, ktorý sa snažil prebrodiť k rieke na druhej
strane cesty. Domáci nás vždy všade veľmi vrelo vítali, boli
láskaví a neskutočne pohostinní.

bená kosťami a mušľami. Vyzeralo to ako u nejakej VooDoo
čarodejnice, dali sme si tu vychladený kokos a zamierili sme
k trblietajúcej sa vode. Pláž bola úplne prázdna, výhľad, až
ďaleko za obzorom nejasne ohraničovali týčiace sa skalna‑
té útvary, medzi nimi i známy James Bond Island. Bol prá‑
ve odliv, takže sa dalo ísť pozdĺž okraja hladiny hodný kus, až
sme sa dostali do dokonalej zátoky. Užívali sme si ticho a sa‑
motu. Z popoludňajších driemot nás vytrhlo burácanie mo‑
ra o útesy, strašný hluk a piskot. Obzriem sa okolo a zma‑
pujem situáciu, zistila som, že už je príliv, ten však so sebou
priniesol naplavené kokosové orechy a rôzne iné dobroty
z opačného konca ostrova. Na tie si robili zálusk rozbesnené
opice, ktoré obkľúčili celé pobrežie a striehli na svoj vlastný
lup. Trochu nás to vydesilo, ale i ohromilo zároveň, v tichos‑
ti sme sedeli a sledovali prapôvodnú divokosť matky Zeme
v priamom prenose.

Po socializačnej odvykačke sme opustili raj a znovu sme sa
vrhli do víru veľkomesta. Zamierili sme do najbližšieho prí‑
stavu, smer Krabi. Dlho sme prehodnocovali, čo bude tou
najlepšou finálnou destináciou, či Krabi, alebo spomínané
Phi Phi. Po radách miestnych sme si vybrali tú prvú mož‑
nosť. Krabi sa nachádza na južnej časti Thajska, k jeho pev‑
ninskej časti patrí i mnoho ostrovčekov roztrúsených v An‑
damanskom mori. Patrí k nemu aj súostrovie Phi Phi. Krabi
je veľmi obľúbená destinácia, ale nie je až tak preplnená tu‑
ristami, tí sa poväčšine rozpŕchnu po okolitých ostrovoch. Sú
tu biele piesočné pláže, tyrkysové more obmýva pobrežie
lemované tropickou vegetáciou. Krabi si uchováva svoje prí‑
rodne krásy aj napriek dynamicky sa rozvíjajúcemu cestov‑
nému ruchu. Typické pre túto oblasť sú vysoké vápencové
skalnaté výrastky, ktoré obkolesujú pobrežie a tak vytvárajú
efektné jaskyne, zaliate čírou morskou vodou, alebo zdobia
pohľady v obrovských výškach, ich charakter dotvárajú ma‑
sívne stalaktity, exotické liany a živočíchy. Navštíviť tu môže‑
te hlavné mesto Krabi Town, je asi 20 km vzdialené od Ao
nang beach, kde sme boli ubytovaní my. Mesto je síce ma‑
lé, ale počas celej jeho dĺžky je promenáda plná obchodov
a klasický nočný market, kde sa vaše chuťové poháriky na‑
ozaj vyšantia. V meste môžete navštíviť mnoho krásnych pa‑
lácov, či prejsť sa pozdĺž rieky pretekajúcej mestom, kde sa
sústredia miestni rybári.

dobrodružnejších atrakcií v celom regióne. Chrám je budhis‑
tické meditačné miesto a má i dôležitý archeologický a his‑
torický význam. V okolí jaskýň a chrámu bolo nájdených
mnoho artefaktov. Aby ste sa dostali na vrchol chrámu, bu‑
dete musieť prekonať 1260 schodov, schody sú umiestnené
strmo nad sebou a cesta na vrchol trvá asi 40 minút. Počas
výstupu si treba dávať pozor na opice, ktoré môžu byť veľmi
agresívne. Na vrchole hory, kam sa dostanete, keď prekonáte
prevýšenie 278 metrov, sa nachádza zlatá socha Budhu, vy‑
hliadkovú plošinu zdobia ďalšie menšie súsošia. Oplatí sa tu
byť počas západu slnka a užívať si výhľad na Krabi.

Z Heaven beach resort sme sa presunuli na Koh Yao Be‑
ach Front „bungalows“, vzdialené niekoľko kilometrov na
opačnú stranu ostrova, tam sme strávili tri noci a čo je naj‑
zaujímavejšie Vianoce! Toto ubytovanie pripomínalo malú
osadu, bývali sme v utešenom bungalove, ktorý bol umiest‑
nený asi v dvojmetrovej výške, nakoľko bungalovy boli len
pár metrov od pobrežia a hladina vody mohla počas príli‑
vu nečakane vystúpať. Bungalovy boli len z bambusu, žiad‑
ne múry, len bambus, a ako bonus kúpeľňa bola vzadu za
domčekom, pod otvoreným nebom, obohnaná vysokým
bambusovým oplotením. Poviem vám, nikdy som si tak ne‑
užívala ranné umývanie zubov, či toaletu :D Predstavte si ten
najdivokejší zvuk džungle, hučanie mora a vy popri tom ro‑
bíte rannú hygienu. Bungalov mal malé okienka, ktoré sa
podopierali iba bambusovým drievkom, nad posteľou vise‑
la sieťka proti hmyzu, ktorú bolo potrebné používať, ak ste
nechceli aby vás zdobili štípance od komárov. Každý bunga‑
lov mal malú terasu, na ktorej sme trávili každý večer. Sno‑
vé miesto.
Ešte nachvíľu zostaneme na Koh Yao Yai a v jeho blízkos‑
ti. Bolo tu naozaj nespočetne krásnych miest a osamote‑
ných nedotknutých pláži, kde sme boli úplne sami. Ale ne‑
má zmyslel hovoriť o všetkom, pretože a to hovorím bez
príkras, nemám slová, ktoré by opísali tú nádheru a pocity,
ktoré v nás tá príroda zanechala. Spomeniem len pláž Sand
Bay. Aby sme sa sem dostali museli sme prekonať kameni‑
stú cestu divokým porastom, divím sa, že náš skúter niečo
také vydržal. (Keď už sme pri tom, tak za zmienku stojí aj to,
že raz nám nevydržal a praskla nám pneumatika.) Po prícho‑
de na spomínanú pláž náš pohľad hneď upútala čarokrásna
chatka, ktorá bola postavená z naplaveného dreva a vyzdo‑

Jeden deň sme venovali návšteve susedného ostrova Koh
Yao Noi, ktorý bol vzdialený doslova len pár minút loďou
z najbližšieho prístavu. Je o niečo menší ako Koh Yao Yai,
má dĺžku len 30 kilometrov. Aby ste boli v obraze, nepremá‑
vali tu klasické speedboaty, ale malé drevené, poväčšine ry‑
bárske motorové člny. Čo je ale najväčšia sranda, bez skútru
by bol takýto výlet nepredstaviteľný, pretože na ostrove by
ste sa nemali ako pohybovať, nie sú tam taxi ani autobusy…
Podarilo sa nám prehovoriť majiteľa jednej z lodí, aby spolu
s nami previezol aj náš skúter. Ako, naozaj som nevidela eš‑
te nič komickejšie ako skúter naložený na malom drevenom
člnku. Všetko však dopadlo na výbornú, ostrov bol perfekt‑
ný, ohraničený skalnatými masívmi, ktoré sme so susedné‑
ho ostrova videli len hmlisto. Povedali sme si, že ak pôjde‑
me ešte niekedy do Thajska, tak si zájdeme určite na pár dní
na Koh Yao Noi. A aby som nezabudla oplatí sa tu navštíviť
Mankei beach, cesta sem je trochu náročná, museli sme sa
predierať (klasicky) cez džungľu, a počas výpravy sme stretli
dvoch malých varanov, zostup k pláži pripomínal skôr ex‑
trémny šport, ale výsledný wow efekt stál za to!

Necelé 3 kilometre od Krabi Town sa nachádza budhistický
chrám známy ako Tiger Cave Temple, postavený uprostred
labyrintu krasových jaskýň, zasadený v divokej džungli. Jed‑
ná sa o posvätné miesto, ktoré bolo postavené v roku 1975,
keď sa do jednej z jaskýň vybral meditovať mních, svedkom
jeho meditácie bol veľký tiger, ktorý sa túlal po jaskyni, na
stenách jaskyne sú odtlačky pripomínajúce tigriu labu, táto
udalosť viedla k pomenovaniu chrámu Tiger Temple (Wat
Tham Suea). Okolie chrámu pozostáva z tropického dažďo‑
vého pralesa, kde sa nachádza mnoho starých posvätných
stromov v údolí Kiriwong Valley. Jedná sa o jednu z naj‑

V Krabi určite stojí za zhliadnutie Raily Bay, oblasť celej zá‑
toky je považovaná na jedno z najkrajších miest Thajska,
pláž je dostupná jedine loďou z Ao Nang. Krátkou pre‑
chádzkou cez skalnaté bralá sa dostanete na ďalšiu naozaj
vychytanú pláž Phra Nang. Z mora tu vyčnieva obrovský
stalaktit, priestor je obkolesený jaskynnými útvarmi, ktoré
zalieva priezračná voda, nie sú tu žiadne bary, ani hotely, tak‑
že z meditačného pokoja vás vytrhne iba opičí gang, ktorý
útočne vykráda pamlsky z batohov nič netušiacich ľudí. Jed‑
na z týchto opíc na mňa zaútočila, po tom čo som nespráv‑
ne vyhodnotila, že je neskutočne rozkošná a chcela som jej
to dať nežným dotykom najavo! Nerobte to! Posledné, čo by
som spomenula je naozaj unikátne miesto Shell Cemetery
(Susan Hoi). Jedná sa o archaický cintorín skamenelín, ktorý
sa nachádza približne 17 km od centra Krabi, fosílie z neho
sú staré niečo medzi 45 – 75 miliónov rokov. Cintorín vzni‑
kol usadením vápenca vo vode na telách slimákov a mäkký‑
šov, ktoré sa počas miliónov rokov sa seba ukladali a vytvo‑
rili masívne platne.
Naša cesta končila cestou na letisko Surat Thani, odtiaľ sme
leteli späť do Bangkoku, kde sme strávili ešte jeden deň a na‑
posledy sme si užili bujarú noc na Khao San Road!
Spracovala: Mgr. Sabina Červíková
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SLOVANSKÁ MYTOLÓGIA MÁ ZÁKERNÉ
I NÁPOMOCNÉ BYTOSTI V.
Veles
Je to staroslovanský boh dobytka, ochranca stád, pastierov
a lovcov. Patrí medzi najstarších bohov. Najčastejšie sa zo‑
brazoval ako muž s hlavou býka, alebo s tromi hlavami nad
sebou a rohami. Zo zvierat bol spojovaný s býkmi a med‑
veďmi. Dosť často sa mu priraďuje funkcia strážcu mŕtvych
duší pasúcich sa na posmrtných pastvinách.
Pohyboval sa na hranici života a smrti. Predstavoval prot‑
pól Perúnovi. Zatiaľ čo Perún vládol a trestal hrubou silou,
Veles predstavoval moc mágie a vinníkov trestal ťažkými
chorobami.
Pri zbere úrody, viazanie klasov do snopov často nazývali
viazaním Velesovej brady.
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Rusalky
Rusalky sú ženské vodné bytosti často sa vyskytujúce v ľu‑
dových rozprávkach a pripomínali nymfu. Rusalky sú zaklia‑
te duše žien, ktoré spáchali samovraždu, detí ktoré sa uto‑
pili či udusili, alebo dievčatá, ktoré zomreli pred svadbou.
Sú to nadpozemsky krásne stvorenia tancujúce na lúkach za
mesačných nocí. Ich najoblúbenejšou činnosťou bolo zvá‑
dzať nič netušiacich pocestných, pričom na konci ich zmár‑
nili. Oni boi tak okúzlení ich zjavom, že sa nebránili a vydali
sa im napospas. Rusalky boli na pohľad rovnaké, s dokona‑

lou postavou, no každá bola inak odetá do bielych, presvit‑
ných šiat.
Živa
Živu môžeme nájsť aj pod inými pomenovaniami ako naprí‑
klad Siwa alebo Silue. Jej meno je odvodené od slova žiť. Ži‑
va je bohyňa leta, plodnosti a úrody. Po prvýkrát Živu spomí‑
na historik Helmoldus z Besau v druhej polovici 12. storočia
v diele Slovanská kronika. V slovanskom panteóne je dcé‑
rou bohyne Mokoše. Povrávalo sa že ona bola tá ktorá na‑
učila ľudí orať a pásť dobytok. Za muža má Dažboga, boha
slnka. Jej schopnosti sú dávať životnú silu rastlinám, aby lep‑
šie rástli a mali bohaté a zdravé plody. Tiež dávala liečivú si‑
lu vode v prameňoch a kameňom, preto je tiež bohyňou lie‑
čiteľstva. Pre túto jej schopnosť bola uctievaná hospodármi,
ale aj nevestami ktoré jej skladali obety a modlitby, aby do‑
priala hojnosti ich rodine. Bola vysoko ctená a vážená. Na jej
počesť mladé devy plietli vence z kvetov. Bola zobrazova‑
ná v bielych šatách, pričom v jednej ruke zvierala náruč kla‑
sov a v druhej kvetov. Mala zlatisté valsy, ktoré jej splívali po
chrbte.
Maxi Gontková
Spracované z internetových zdrojov
Foto: Lucia Janíková
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Premeny videného sveta III
Foto: Lívia Kuzicová a Antónoa Stloukalová

A KO M A N E P OZ N ÁT E

Z ÁHL AVIE

Rubrika o tom, ako trávite svoj voľný čas, o vašich záľubách a talentoch
VIKTÓRIA KRÁLINSKÁ
Sokoliarstvo je spôsob lovu pomocou vycvičených dravcov,
predovšetkým sokolov, jastrabov a orlov. Ide o tradičnú ob‑
lasť poľovníctva, ktorá používa svoje vlastné metódy, úlov‑
ky a filozofiu.
Sokoliarstvu sa už tretí rok venuje aj naša spolužiačka, vý‑
tvraníčka z 2. ročníka, prievidžanka Viktória Králinská.
Podľa jej slov je skoliarstvo niečo, čo ju baví, napĺňa a vidí
v tom budúcnosť. Jej najväčším úspechom je práca s orla‑
mi a vystúpenia po celom Slovensku. Najviac ju na tomto jej
hobby baví práca s dravcami a taktiež je vďačná za skupinu
ľudí, ktorú spoznala vďaka sokoliarstvu.
Podľa Viktórie ju táto aktivita posunula v jej myslení, zodpo‑
vednosti, rozšírila si okruh ľudí, ktorých pozná, má a získava
nové skúsenosti a vie čomu sa chce venovať. Taktiež nado‑
budla sebavedomie a mnoho skúseností do života.
Pred vystúpením musia sokoliari vyčistiť kúpačku (nádoba
v ktorej sa kúpu, poprípade z nej pijú vodu), každého dravca
musia odvážiť, prichystať si potrebné veci/rekvizity.
Ich vystúpenia trvajú približne 30 minút. 15 minút je do‑
bová scénka a ďalších 15 minút lety dravcov. Pred vystúpe‑
ním prebieha takzvaná, „pozývačka“. V nej oznamujú ľuďom
o koľkej a kde majú vystúpenie.
Vystúpenia robia po celom Slovensku, v júli a auguste každý
deň okrem pondelka. Ale aktttuuuálne pre Coronu iba cez
víkendy. Na vystúpeniach môžeme uvidieť napríklad upaľo‑
vanie bosorky, v Čachticiach Bátoričku, ohňovú show a sa‑

mozrejme Sokoliarstvo. No najčastejšie môžeme Viktóriu vi‑
dieť v Bojniciach alebo na Trenčianskom hrade.
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PATRIK ŠTANCEL
Pochádza z Martinskej Ľadovne a študuje tu u nás na kon‑
zervatóriu hudobno – dramatický odbor. Popri škole spie‑
va s kapelou a tiež pôsobí aj na youtube. Jeho kanál môžete
nájsť pod názvom Trick kde má nad 200 odberateľov. Okrem
coverov natáča aj makup tutoriály a challenge. A o tom ho
dnes vyspovedáme.
Ako si sa k tejto záľube dostal?
Už pár rokov som svoju prácu pridával na instagram, a už
dlhšiu dobu som rozmýšľal nad YouTube kanálom. Nemal
som však na to veľkú odvahu pretože som nemal potreb‑
né prostriedky ako osvetlenie, mikrofón, kameru a podobne.
Ale prednedávnom som si povedal, že niekde sa začať musí.
Kto ťa v tom čo robíš najviac inšpiruje?
Najprv ma najviac inšpirovali ľudia ako Jeffree Star, Nikkie Tu‑
torials ale teraz, keď som si svoj kanál sám rozbehol, tak ma
najviac inšpirujú moji fanúšikovia. Bez nich by som nebol ni‑
kým a všetko čo robím je z celého srdca len a len pre nich.
Chcel by si sa tým raz živiť?
Samozrejme že môj hlavný cieľ je stať sa spevákom, a živiť
sa spevom. Youtube beriem ako rozbeh na to, ako sa zvidi‑
teľniť. Ale rád sa dostanem do štádia, kedy si youtubom za‑
čnem privyrábať. No to ešte istú dobu potrvá.
Aká je tvoja najvyššia méta v rámci tohoto hobby?
Ako som už spomenul mojim hlavným cieľom je dostať sa
týmto spôsobom do povedomia verejnosti. Chcem aby ma
ľudia poznali a chcem mať hlas.

Koľko času tomu venuješ (možno aj na úkor školy)?
Venujem tomu každú svoju voľnú minútu. Obzvlášť teraz
keď je karanténa, nie je dňa, čo by som nepracoval na no‑
vých videách. Počas školy je to ťažšie nakoľko je menej času,
ale svoje víkendy sa snažím venovať youtubu.
Čo používaš ako creative boost, aby ti nedošla inšpi‑
rácia?
Svojich fanúšikov. Vždy sa snažím pýtať, čo by zaujímalo, na‑
príklad aj prostredníctvom instagramových otázok. Taktiež
beriem inšpiráciu z mnohých kanálov, ktoré mňa osobne za‑
ujímajú.
Lucia Janíková a Barbora Šimová
Fotografie: súkromný archív

Živé plátno, Kristína Čižmáriková
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DEJINY TETOVANIA

Pri obrovskom množstve tetovaní okolo nás väčšina potetovaných jedincov zrejme ani
netuší kedy a kde tetovanie vzniklo. Namiesto počúvania monológu starej mamy, že
„to sa k tebe nehodí, veď nie si kriminálnička“, jej radšej s úsmevom povedzte, že teto‑
vaním sa kedysi pýšili aj králi.
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Tetovanie je podľa odborníkov jednou z najstarších foriem
umenia. Je staré ako ľudstvo samo, dôkazy o tom boli ob‑
javené v 90. rokoch minulého storočia. Za najstarší dôkaz
sa považuje nález múmie zvanej „Ötzi.“ Jej vek sa odhadu‑
je na 5000 rokov a vedci na jej tele objavili dohromady vy‑
še 60 tetovaní. Pozostávali z niekoľkých skupín čiar a krížikov
v rôznych oblastiach tela, ktoré sa zhodujú s akupunktúrny‑
mi liečivými bodmi. Pravdepodobne mali slúžiť na zmierne‑
nie bolestí kĺbov a starých rán.
Význam tetovania bol v minulosti v každej krajine iný. V Sta‑
rovekom Egypte malo tetovanie erotický význam. Že‑
ny s tetovaním boli pre mužov príťažlivejšie. Tetovanie často
zdobilo telá tanečníc, prostitútok a žien z háremu. V Bor‑
neu v Polynézii si dávali ženy na ruky vytetovať znaky, kto‑
ré im mali napomáhať vynikať v niektorých zručnostiach.
Mužom pri hľadaní tej pravej jednoducho stačilo pozorovať
ruky žien. Na Novom Zélande v maorských kmeňoch pred‑
stavovala žena s modrými potetovanými perami ideál žen‑
skej krásy. Hinduisti zas tetovali svoje deti v obave, že
ich v budúcom živote nespoznajú. V Číne a Japonsku bo‑
lo tetovanie trestom, keď kriminálnikom priamo na tvár vy‑
tetovali slovo „vrah“.
Počas doby starých Rimanov sa tetovanie používalo na
označovanie otrokov, ich poradového čísla alebo zadelenia.
Objavovalo sa medzi bojovníkmi azda na celom svete. Do‑
konca v roku 787 bolo zakázané pápežom, pokračova‑
lo však naďalej v Anglicku v kmeňoch i medzi strednou trie‑
dou. Vikingovia niesli tetovania svojich rodných erbov. Silné
spojenie s náboženstvom malo tetovanie u stredoameric‑
kých Indiánov, kde si ho mohli dovoliť len ľudia vysoko po‑

stavení, kňazi alebo králi. Európa začala tetovanie vnímať
skôr ako poškodzovanie svojho tela, ako šialenstvo a tak sa
aj jeho význam a požitie začalo výrazne strácať.
Do Európy tetovanie nanovo prichádza v 18. storočí pro‑
stredníctvom námorníkov, ktorí si takéto suveníry vozili z vý‑
prav do exotických krajín. Kotvy, srdcia so šípom a postavy
žien sa tetovali priamo na palubách lodí. Po návrate týchto
mužov z ciest tetovanie nadchlo Anglicko. Svoje telo si dal
ozdobiť aj samotný kráľ Juraj V. Vypuklo šialenstvo a jed‑
na korunovaná hlava za druhou začala navštevovať majstrov
tatérov. Čoskoro bolo v Európe ťažké nájsť panovníka bez te‑
tovania. S vynálezom tetovacieho strojčeka v roku 1891
však obľúbenosť tetovania vo vyšších vrstvách klesla.
Tetovanie bolo zrazu jednoduchšie, rýchlejšie a lacnejšie.
Stalo sa dostupným a populárnym v nižších vrstvách spo‑
ločnosti. S narastajúcou kvantitou začala klesať kvalita teto‑
vania a originalita sa vytratila.
Druhá svetová vojna bola najhorším obdobím v dejinách
tetovania. Zaslúžila sa o to aj manželka jedného z veliteľov
koncentračného tábora Ilsa Kochová. Pani Ilsa si totiž dávala
zhotovovať z koží zavraždených židov s výrazným tetovaním
kabelky, obal na fotoalbum, mala aj tienidlo na lampu vyro‑
bené z ľudských kostí.
Jeho pôvodný spoločenský význam, či už ako prejav vôle,
patriť vďaka tetovaniu do nejakej skupiny, alebo rodu, či výz‑
nam značkovací, začal ustupovať do úzadia. Do popredia sa
dostáva čoraz viac jeho význam skrášľujúci, taktiež je vyjad‑
rením moci, sebavedomia, a odhodlania. Zväčša spojeného
s vytrpenou bolesťou pri tetovaní.
V 50. rokoch bolo tetovanie prevažne trendom hnutia

hippies. V 60. rokoch sa v USA začalo šíriť ako veľký módny
hit. No pre veľké rozšírenie žltačky pre používanie nesterili‑
zovaných nástrojov a aj vďaka medializácií, sa verejnosť na
nejaký čas od tejto záľuby odvrátila. Ľudia s tetovaním boli
väčšinou cirkusanti alebo väzni. Trend väzenského tetovania
dokonca pretrval približne do deväťdesiatych rokov minulé‑
ho storočia. Dovtedy sa azda každý druhý väzeň vracal s ne‑
jakou menšou značkou, či väčším tetovaním.
Dnes je však tetovanie úplne bežné (český kandidát na pre‑
zidenta Vladimír Franz). Viacerí svoje značky ukrývajú na rôz‑
nych aj chúlostivých miestach, alebo naopak vystavujú ich
na obdiv v celej kráse. Ženy si najčastejšie nechávajú teto‑
vať kríže, plece, alebo nohu. Muži ramená, plecia či nohy. Te‑
tovanie sa neustále rozvíja, vznikajú nové námety, techniky
a trendy. V niektorých krajinách je tetovanie povýšené na is‑
tý druh umenia a ľudské telo je veľmi cenné plátno na
jedno použitie.
Spracovala Timea Kažmérová
Zdroj Refresher.sk a Zaujimavosti.net, foto Google
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kov. Dala som si vytetovať vtáčiky ako
symbol voľnosti, ktorú som ako ume‑
lec vždy potrebovala. Neznášam byť
zviazaná, či už v práci, alebo vo vzťa‑
hu, tak preto.

Čo pre teba tvoje vlastné tetovania
znamenajú?

Už pre pár rokmi ma na sociálnych sieťach zaujala. Páčili sa mi jej motívy tetovania. Keď
som nedávno hľadala zaujímavú tému do školského časopisu rozhodla som sa ju oslo‑
viť a zistiť o mladej tatérke Lucii Salayovej viac.

O tom by sme mohli napísať aj kni‑
hu a zrejme by si potom na nej zgus‑
tol nejaký psychológ. Ukrývajú v se‑
be množstvo príbehov a všetky, ktoré
mám, tvoria spolu jeden celok, ktorý
je prepojený líniami. V podstate mám
na sebe jeden veľký príbeh mojich ži‑
votných priorít, rastlín a zvierat, ktoré

mi dodávajú silu. Taktiež mám aj pár
takých, ktoré sú len čisto estetické.

Je to len pre krásu, alebo je za
nimi nejaký hlbší význam?

Toto je téma, ktorú málokto dnes chá‑
pe. Samotné tetovanie som vždy bra‑
la a aj budem brať ako umenie. Ak sa
dávam od niekoho tetovať, tak preto,
že jednoducho obdivujem jeho prá‑
cu. A čo je viac, ako nosiť prekrásny
obraz umelca priamo na svojej koži?
Viackrát som dala umelcovi plnú dô‑
veru a pred tetovaním som ani netu‑
šila, čo budem mať na sebe. Avšak,
vedela som, že to bude dokonalé.

Myslím, že nejaká extra ani nie. Musím
povedať, že klientela, ktorú mám je
jedna z najlepších. Získala som množ‑
stvo super kamošov, výborné kontak‑
ty rôzne po svete a neskutočne veľa
príbehov.

Máš nejakú radu, ako si vybrať
správne tetovanie?

Ak sa pýtaš na motív, tak to je na dlh‑
šie premýšľanie. Podľa mňa, by si na
seba nemal nikto dávať niečo, čo je
negatívne. Myslím si, že pokiaľ by to
človek na sebe nosil a denne sa na ta‑
kéto tetovanie pozeral, tak danú ne‑
gatívnu myšlienku priťahuje.

Odkaľ si?

Ahoj, v prvom rade ďakujem za oslo‑
venie a teší ma, že sa zaujímaš aj tú‑
to sféru umenia. ☺ Narodila som sa
v malinkom mestečku na juhu Slo‑
venska v Rimavskej Sobote.

Na akej strednej a vysokej škole si
študovala?
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Študovala som na Strednej umeleckej
škole v Trenčíne, dnes už ŠUP. Mojím
hlavným zameraním a odborom bo‑
la fotografia. Napriek tomu sme ma‑
li vo veľkej miere do vyučovania za‑
hrnuté aj kreslenie. To ma vždy veľmi
bavilo, také tie „prplačky“ vykresľova‑
nie detailov atď.
Na vysokej škole som študovala mar‑
keting, čo mi dalo veľmi veľa do živo‑
ta. Už počas školy som pracovala v IT
firme na marketingu a potom neskôr
v reklamnej agentúre, ako social me‑
dia manager. Dodnes ma marketing
vo všeobecnosti veľmi zaujíma a ak‑
tívne sa v ňom pohybujem.

Prečo si sa rozhodla práve pre
profesiu tatérky?

Nerozhodla som sa ☺. Prišlo to tak
nejako „samo“. Nikdy som tetovať
nechcela a skôr som sa videla v tej
manažérskej pozícii. Avšak osud nie‑
kedy neokašleš. Jednoducho tetova‑
la som sa sama a raz som to dala na
Instagram @lucysalay. Potom zača‑
li mať záujem kamoši, kamošky, až sa
to rozrástlo v dnešné povolanie na pl‑
ný úväzok.

Ako dlho už tetuješ?

Nemám to úplne presne zrátané. Ale
povedzme, že pomaličky ťahám na
piaty rok.

29

Prečo si sa rozhodla pre ručné
tetovanie ihlou (handpoke) a nie
strojčekom?

Nemám nejaký úplne konkrétny dô‑
vod, prečo som sa rozhodla pre han‑
dpoke. Proti strojčekom nič nemám,
sama som celá potetovaná len stroj‑
čekom a handpoke mám len sama od
seba ☺. V jednoduchosti mi príde tá‑
to technika precíznejšia a osobnejšia.
Ale to je len vec názoru. Ľudia ju vní‑
majú ako novú, avšak je to tá najstar‑
šia, už starí Mayovia si ňou označovali
vodcov. Práve tá história ma na hand‑
poke tak drží. Ale strojčeku sa budúc‑
nosti určite nebránim.

Tetuješ sa aj sama?
Určite áno ☺.

Odkiaľ berieš motívy pre svoje
tetovania? A čo im dáva tvoj
vlastný rukopis?

Všetky motívy si sama vymýšľam a aj
kreslím. To je môj rukopis ☺.

Kde berieš inšpiráciu?

Jednoznačne v prírode, väčšina mo‑
jich motívov je florálna. Príroda po‑
núka nekonečne veľa možností, lí‑
nií, farieb atď. Prípadne sama v sebe.
Často si len tak čmáram, kresby nie‑
kedy ani nezverejním, len odložím.
Ak sa k nim po čase vrátim, stane sa,
že z nich vznikne nejaký super návrh,
ktorý úplne milujem.

Kedy si sa dala prvýkrát tetovať?

Prvýkrát hneď ako som dovŕšila 18 ro‑

Dosť cestuješ, dala si sa tetovať
aj v nejakej krajine ktorú si
navštívila?

Áno, dala som si tetovanie na Srí Lan‑
ke, kde som nejaký čas žila. Na ruke
mám nápis v Sinhalčine, ktorý zname‑
ná vo voľnom preklade „šíry oceán“.
Ten mi v ťažkej chvíli dodal najviac síl
a zanechal vo mne neskutočne veľa
zážitkov.

Kde sa ti páčilo najviac?

Jednoznačne na Srí Lanke. Je to kra‑
jina, kde by som raz chcela mať svo‑
je malé dovolenkové sídlo a vždy tam
tak raz za čas ujsť od reality.

Stala sa ti nejaká vtipná príhoda
počas toho ako si tetovala?

Ak myslíš, ako si vybrať správne taté‑
ra, tak jedine podľa jeho práce. Je dô‑
ležité, aby si ty ako klient, nechcela
po umelcovi niečo, čo on netvorí. Na‑
príklad, ak by som ja tetovala len rea‑
listické portréty a ty, ako klient, by si
prišla za mnou s požiadavkou mini‑
malistickej kvetinky, tak by som ťi do‑
poručila niekoho iného. Jednoducho,
práca a štýl tatéra sa musí stotožňo‑
vať s tvojou predstavou výsledku.
Antónia Stloukalová

Ďakujem že ste ma oslovili. Verím,
že sa vám s časopisom bude dariť
a budete pokračovať v zaujímavých
rozhovoroch. Lucia Salayová
Foto: sukromný archív LS

RELAX

WOODSTOCK

RELAX

Leto a hudobné festivaly jednoznačne patria k sebe. Jeden bol výnimočný – Woodstock 1969. Patrí medzi najväčšie a kľúčové okamihy
v histórii populárnej hudby. Časopis Rolling Stone ho zaradil medzi
50 momentov, ktoré zmenili históriu Rock and rollu. Za zakladateľov festivalu sú považovaní M. Lang, J. P. Roberts, J. Rosenman
a A. Kornfeld. Woodstock mal byť predovšetkým o hudbe. Vystúpili
tu napríklad The Who, Joe Cocker, Joan Baez či Santana. Pamätný
zostal záver festivalu v podaní Jimiho Hendrixa, najmä jeho zvláštna úprava americkej hymny.
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Legendárny prvý ročník sa konal 15. – 18.
augusta 1969 na poli farmára Maxa Yas‑
gura pri americkom meste Bethel v štá‑
te New York. Organizátori pôvodne od‑
hadli počet účastníkov na 60 000, ale
v predpredaji sa predalo viac ako 180
000 vstupeniek a na miesto konania fes‑
tivalu vyrazilo okolo milión ľudí. Cesty
v okruhu 20 km od festivalovej lúky bo‑
li úplne upchaté. Veľa návštevníkov po‑
slúchlo výzvy polície a vrátilo sa domov.
Nakoniec sa na festival dostalo podľa ofi‑
ciálnych zdrojov vyše 400 000 ľudí (od‑

hady kolíšu medzi 150 000 a 700 000). Vzhľadom k nečaka‑
nej záplave divákov usporiadatelia rezignovali na kontrolu
vstupeniek a vyhlásili voľný vstup. Akciu skomplikovali let‑
né búrky, ktoré premenili festivalový areál v močiar. Pano‑
val chaos, nedostatok jedla, pitia a hygienických zariadení.
Improvizovanú samosprávu organizovali príslušníci komúny
Hog Farm, vďaka ktorým sa podarilo zabrániť najhoršiemu.
Počas festivalu zomreli dvaja účastníci, jeden na predávko‑
vanie drogami a jedného v spánku zrazil traktor. V priebehu
akcie sa tiež narodili dve deti.
Archív fotografií a videozáznamov z festivalu, ktoré boli celé
desaťročia zabudnuté, si môžete online prezrieť na https://
photoarchive.museumatbethelwoods.org/

Značnú časť účastníkov festivalu tvorili členovia hnutia
hippies tzv. „kvetinové deti“. V dobe nestabilnej politickej si‑
tuácie a spoločenskej nespokojnosti prinášali ideu toleran‑
cie, mieru a lásky. Vďaka nim, sa Woodstock zapísal do dejín,
ako protest proti vojne vo Vietname a proti konzervatívnym
hodnotám.

Festival Woodstock dokonale zachytil slobodného
ducha 60. rokov a stal sa kultúrnou pamiatkou, kto‑
rá predstavuje celú jednu generáciu americkej mlá‑
deže.
Tému spracovala Antónia Stloukalová

Zdroj: John Dominis / Zbierka obrázkov LIFE / GETTY IMAGES, refresher.sk, okchicas.com, invidio.us

31

K A M Z A K U LT Ů R O U

SÚČASNÉ VIZUÁLNE UMENIE

DIVADLO

FESTIVALY

Sensorium 2020
28. – 30. 8. 2020, Bratislava
Na dvojdňovej Sensorium konferencii sa
staneš súčasťou komunity najzaujímavej‑
ších osobností z prostredia dizajnu, ume‑
nia, inovácií a vedy. Interaktívne inštalá‑
cie a predstavenia z celého sveta môžeš
zažiť s celou rodinou a priateľmi na rôznych
lokáciách v meste.

Slovenské národné divadlo Bratislava
V rámci projektu SND DOMA sa môžete te‑
šiť na ranné rozcvičky s Baletom SND, pod‑
casty SND, program k popoludňajšej káve
s Činohrou SND, edukačné videá zložené
z diskusií a záznamov niektorých inscenácií
(maturita s Činohrou SND), krátke koncer‑
ty našich hudobníkov a spevákov, či čítanie
pre deti. Sledujte ich YouTube kanál, sociál‑
ne siete alebo stránku 100.snd.sk.

Kiosk 2020!
Milí hybníci, milovníci fyzického a alter‑
natívneho divadla. Kiosk budeee!!! Viem,
viem… je to v poriadku… aj ja som plakala
od radosti asi tri dni. Každopáádne ak chce‑
te zavítať na toto malebné miestečko, sta‑
čí navštíviť útulnú Staničku v Žiline‑Záriečie
počas 23. – 26. 7. 2020! Baletizolu zdar na‑
zdar!

VÝTVARNÉ UMENIE
WORKSHOP
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Všetky cesty
20. 5. – 30. 8. 2020, Východoslovenská ga‑
léria Košice
Repríza výstavy galérie Cermak Eisenkraft
z Múzea Tinguely ponúka konfrontáciu
dvoch generácií umelcov, významného slo‑
venského maliara a sochára profesora Ivana
Šafranka a popredného českého vizuálne‑
ho umelca Krištofa Kinteru. Napriek tomu,
že obaja umelci pochádzajú z odlišného
umeleckého prostredia aj obdobia, spája
ich spontánny a nespútaný prístup k ume‑
leckej tvorbe. Neustále hľadajú nové mož‑
nosti, oddávajú sa práci s nekonvenčnými
materiálmi, prekračujú existujúce horizon‑
ty a posúvajú hranice možností použitých
médií.

Biele divadlo Bratislava
Letný herecký workshop
V Bielom divadle vieme, že leto má byť pl‑
né zábavy aj pre dospelých a preto sme aj
tento rok pre Vás pripravili špeciálne herec‑
ké workshopy! Čakajú nás tri skvelé víken‑
dy s troma lektormi našich hereckých štúdií.
I. termín (17‑35 rokov) // 16. 7. – 19. 7. 2020 //
Zameranie na Stanislavského hereckú školu
II. termín (35+ rokov) // 23. 7. – 26. 7. 2020 //
Zameranie na celkovú kreativitu a herectvo
III. termín (17‑35 rokov) // 6. 8. – 9. 9. 2020 //
Zameranie na Čechova
Viac na https://bieledivadlo.sk/letny‑herec‑
‑ky‑workshop ‑preco ‑nie/

Fest Anča 2020
A teraz poteším tých viac zameraných na vi‑
zuál a oznámim že sa uskutoční aj festival
animovaných filmov – Fest Anča. Čakať na
vás bude skvelý dizajnový merch, animo‑
vané short filmy, diskusie s tvorcami a hlav‑
ne skvelé jedlo. Túto skvelú akciu môžeš
navštíviť v dňoch 27. 8. od 10:00 – 30. 8. do
23:59 v Novej Synagóge v Žiline.

V septembri sme späť!
Odštartujeme tradičným odovzdávaním cien za uplynulú sezónu.
ČAKÁME ŤA 14. 9. 2020!

Comics Salón 2020
18. 9. – 20. 9. 2020, Dom kultúry Ružinov
33. ročník medzinárodného festivalu pop‑
kultúry sa venuje comicsu, anime, hrám, ja‑
ponskej kultúre, KPOPu, scifi, fantasy a ho‑
roru. Súčasťou festivalu je bohatá ponuka
prednášok, workshopov, súťaží, najnovších
filmov, fantastickej literatúry, hudby a ume‑
nia. Ponúka stretnutia so spisovateľmi, krsty
kníh a samozrejme rôzne kreatívne súťaže.

Vinicio Berti
30. 6. 2020 – 13. 9. 2020, Pálffyho palác Bra‑
tislava
Berti bol jedným z hlavných talianskych
predstaviteľov abstraktného umenia. Za‑
čiatky jeho umeleckej tvorby spadajú do
40‑tych rokov minulého storočia. Prvé die‑
la mali realisticko ‑expresionistický rukopis.
Snažil sa v nich zachytiť svet obyčajných ľu‑
dí a dramatickú realitu vojny.
Juraj Kollár
23. 7. – 6. 9. 2020, Považská galéria Žilina
Prezentácia diel výrazného predstavite‑
ľa maľby mladej generácie, ktorá vznik‑
la v rámci štipendijného programu. Die‑
la umelca sú vo všeobecnosti prihlásením
sa k tradičným postupom maľby, nielen vo
sfére jej typických žánrov, ale aj techniky
olejomaľby.
Leto plné nezabudnuteľných zážitkov želá redakcia. A dajte nám o nich vedieť obrazom alebo slovom na casopissssmartin@gmail.com
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