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ABATI Andrea
1952, Prato

Portoferraio, 1990
Fotografia a colori tratta dalla serie"Il luogo del sogno", | Farebná fotografia zo série Miesto sna 

Stampa lambda su carta tipo C e forex | Lambda tlač na papieri typu „C“ a forexe
108 x 136 cm

ACCAME Vincenzo
1932, Loano (SV) – 1999, Milano

Vero Nero | Pravá čierna, 1982
Tecnica mista su cartoncino | Kombinovaná technika na lepenke

cm 50 x 35

VIVA ITALIA!
EXHIBITION CATALOGUE + VISUALS (in preparation)
ITALIAN CULTURAL INSTITUTE, 2016

CATELANI Antonio 
1962, Firenze

CASATI Roberto 
1952, Borgo San Lorenzo (FI) 

Tipologia | Typológia, 1988
Legno e cartone | Drevo a kartón

135 x 244 x 40 cm

Oro d’Atargatis | Zlato bohyne Atargatis, 2014
Polietileni e resine con lampada a led | Polyetylén a živica s LED žiarovkou 

v. 160 cm, Ø 120 cm
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VISUALS FOR FABER PER SEMPRE
ITALIAN CULTURAL INSTITUTE, 2016



Komajota
Druhé slnko

text - tiráž - vydavateľ - blabla

napr. foto?  alebo?

SECOND SUN 
KOMAJOTA BAND, ALBUM DRAWINGS AND LAYOUT, 2015



YEARBOOK, 2015
GALLERY 19, LAYOUT

11 Albert Leixner

Albert Leixner
29. január – 1. marec
kurátorka: Eva Križanová
koncepcia výstavy: Otis Laubert, Marian Meško

Pred obrazmi Alberta Leixnera...

Zrejme každá forma výtvarného (istotne aj nie-
len výtvarného) prejavu dotvára profil osobnos-
ti, škálu jeho videnia, vnímania a prežívania sveta, 
okolností, aké formovali jeho a jeho reakcie na 
existenciu, ktorú žil a uprostred ktorej žil. Bolo 
by zľahčovaním a veľkým zjednodušením hľa-
dať u Alberta Leixnera priamu paralelu medzi 
jeho filozofiou, životnou praxou a prácou a v jeho 
prekvapujúco nie malom rozsahu malieb v strikt- 
ne súkromnej maliarskej aktivite hľadať na 
druhej strane iba formu skrytej osobnostnej 
samoty. Pravda – ako to tak zvyčajne býva – je 
niekde uprostred. Bol neobyčajne intelektuálne 
sformovaný svojím prístupom ku všetkému, bol 
nezvyčajne bystrý v postrehoch o žitej skutoč- 
nosti, bol britký v úsudkoch o schopnostiach ľu- 
dí a bol z mojej generácie azda jeden z najvýraz-
nejších ironikov, ktorého sarkazmus vedel 
zabolieť i tých čo mu rozumeli. V reštaurovaní, 
jeho praxi i metódach jeho úvaha často predbie-
hala vlastnú priamu činnosť...

...a predsa...
Nech akokoľvek pristupujeme k jeho maľovaniu (bolo rozsiahlejšie než sme vtedy vedeli alebo chceli brať 
na vedomie), v hociktorej časovej etape sa objaví vždy znovu (s výrazným úmyslom repetície) v jeho podo- 
bách krehkosť, citovosť a hľadanie výrazu osobnostnej pravdy. Len ťažko by bolo možné očakávať akési 
periodizačné stupne námetových a výrazových okruhov. Často sa vrátil k niekdajším pocitom o rad rokov 
späť (a nadviazal presne tam, kde kedysi prestal), často ho zaujal motív alebo motivický okruh s mnohý- 
mi prerušeniami času. Necítil sa byť zaviazaný k plneniu akéhosi záväzného etapovitého programu. To je – 
samozrejme – jeden zo znakov spontánnosti; ale na strane druhej sa nechal viesť len výpoveďou so sebou 
samým. A vtedy mu nezáležalo na tom, či ho niekto formovo inšpiroval, ponúkol vzor, príklad, techniku 
rukopisu, prednesu či kompozície.
Cestovať s Leixnerom po dejinách maliarstva novej doby by nebolo spravodlivé, hoci v mladosti chcel 
byť maliarom a k vlastnému maľovaniu mal taký cudný pomer, že – aspoň predo mnou – ho nikdy širšie 
nekomentoval a hoci kde – tu preblysol medzi rečou bližší vzťah – napr. k postimpresionizmu, k maliarom 
ako Paul Klee (dokonca priamou dedikácoiu), Dubuffet, Tàpies, Ernst, k českému Štýrskemu, alebo priate- 
ľovi Rudolfovi Filovi ako aj k obdivnému vyznaniu k Albínovi Brunovskému.

Od impresívnych, rušným rukopisom poznačených záznamov z krajiny mladosti – gemerského Lubeníka, 
cez geometrizujúce tendencie racionálne budovaných štruktúr, oslavu prírodného detailu farby a tvarov 
kvetov až po vnútorným dramatizmom a symbolikou posvätenú filozofiu, v ktorej, čo ako by sme sa bránili, 
nachádzame v osemdesiatych rokoch tušenie komplikácií i priame predpovede toho, čo napokon neúpros- 
ne prišlo cez tvary hmoty a špirály osudového dymu vytrácajúceho sa do nami nepoznaných sfér neko- 
nečna – to všetko možno s ním prežívať cez klenbu poznatkov intenzívne pretavených a intimity najmä 
tých obrazov, o ktorých by bolo možné sa vyjadriť s Luďkom Novákom z jeho Století  moderního malíř- 
ství (1968): „Metaforicky tieto obrazy potom pripomínajú zložité a temné vrstvy ľudskej psychiky“…  
(o Dubuffetovi).
Som presvedčený, že Albert Leixner tieto svoje vlastné psychické štruktúry neustále prehlboval a povest- 
ná slovná dikcia jeho sarkazmu – v poslednom období nahradená senzibilitou obrazovej výpovede − 
obracala svoju pozornosť smerom, ktorým ho nateraz nie sme schopní sledovať.
Aj tieto – skôr pocitové ako racionálne úvahy motivovali tu prezentovaný výber zo zachovaných a rodinou 
starostlivo dokumentovaných diel…

1999 Karol Kahoun

Pohľad do inštalácie Installation view

10 Výročný katalóg 2015

Katarína Slaninková
Dobré časy...
27. august – 27. september
kurátor: Jiří Olič

Úvod či spíše několik poznámek k výstavě

Naskytla se mi možnost spolupracovat na výstavě  
a ovšem také „kunsthistoricky“ charakterizovat výt- 
varné dílo Kataríny Slaninkové, zvláště tedy časově 
poslední etapu tohoto celku, jehož rozsah znám jen 
z části.  Naštěstí i výstava představí také jen frag- 
ment, malou část tohoto díla a tak netřeba pouštět 
se do úvah o objektivitě pohledu a názoru na tento 
poněkud stále tajuplný celek.
Vytvořila jej kreslířka a ilustrátorka, tedy výtvarná 
umělkyně z profese. Vystudovala na ŠÚV v Bratislavě 
(prof. Gabriel Štrba), z učitelů jmenujme Zd. Zieglera, 
Vladimíra Kordoše a Mariána Meška. Součástí studia 
byla také stáž na UMPRUM v Praze. Hlavním médiem 
výtvarné řeči umělkyně se stala kresba. 
Nepochybuji o tom, že tak jako malířství a malba  
i kresba je originální a svébytnou výtvarnou řečí a ov- 
šem také údělem. Řečí víceméně „černobílou“, která 
je nicméně výrazná, srozumitelná a obecně ko- 
munikovatelná. Umělkyně stala se známou předev- 

ším svým dílem ilustrátorským. Výtvarně přispěla do knih básníků (Tomáš Ulej, Jozef Leikert), ale  
i spisovatelů-prozaiků  (Peter Pišťanek, Juraj Šebesta). 
Ilustrátorství toť doména, výtvarná mocnost.  Umělecká historie přináší bezpočet příkladů, kdy ilus- 
trátor „zahubil“ malíře, sebral všechnu jeho představivost a sílu originality: Jiří Trnka, Zdeněk Burian, 
Karel Svolinský atd...
Ilustrátorství v tomto „tradičním“ pojetí představovalo jakousi past: službu něčemu (zdánlivě) vyššímu  
a důležitějšímu − tedy dominanci textu − zatímco ilustrace byla chápána jako určité „zkrášlení“, 
doplněk, třeba dodat, že dnešní situace se poněkud zlepšila.
Základem výtvarného díla Kataríny Slaninkové je ovšem kresba, ta klasická černobílá. Kresba jako medi- 
tace, svět ticha a přímočarosti − tj. dráhy od srdce k ruce a také příběhu, který právě začíná.
Celek díla vlastními slovy umělkyně dal by se rozdělit na práce „meditační“ a „divoké“.
Ilustrátorství a ilustrace toť služba, ale také obor velice svébytný, kresba toť svoboda a volnost, 
občas také něco jako chůze na tenkém ledě.  Především ale: druh výtvarné řeči. Tady se dnes a denně 
začíná stále znova.

2015 Jiří Olič

32 Výročný katalóg 2015 Dobré časy Good Times, kresba ceruzou pencil drawing, 100 x 70 cm, 2015



YEARBOOK 2010 – 2015
GALLERY 19, YEARBOOK LAYOUT, 2015
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134 2014

kačicu či králika, zo zapaľovača poskladať motorku. A dobre vieme, ako tieto prieniky pomáhajú udržiavať ten prekrásny hodinový stroj ume-
leckej výmeny. Aj tak sa napĺňa jediný pravdivý cieľ umenia: smerovať k zušľachťovaniu širokých vrstiev.
To však nie je všetko. Existujú tri falošné predstavy o vzťahu umelcov a laikov. Prvá je elitárska. Vychádza z toho, že sú tu záležitosti, ktoré 
náležia len výtvarníkom. Je to ich tendencia chcieť riadiť veci, dominovať obyčajným ľuďom, ktorí navštevujú galérie. Niekedy to vedie k úplnej 
tyranii. Ak potrebujeme príklad, môžeme jeden nájsť 15 kilometrov za Novými Zámkami vľavo. No je tu aj postoj laických priaznivcov umenia, 
ich tendencia „nechať umelca, nech urobí, čo vie“, a my už len padneme na zadok. Druhá predstava je prevrátením prvej. Niet divu, že laici 
niekedy oplácajú výtvarníkom ich elitárstvo typickým komplimentom: „Veď aj my sa bez vás zaobídeme“. Posledný falošný model je tretí a na-
zýva sa dualizmus. Hovorí, že umelci a laici majú každý určenú oblasť pôsobenia a ani jeden nemá zasahovať do oblasti toho druhého. Keď sa 
zamýšľame nad týmito predstavami, vidíme, že nie je všetko v poriadku s kostolným riadom.
Každý priaznivec umenia sa má cítiť poverený poslaním a povinnosťou budovať kráľovstvo umenia zo všetkých svojich síl vždy tam, kde sa  
v dôsledku prirodzeného behu udalostí nachádza. Umelci, kurátori a kritici sú tak či onak mimo sveta vzhľadom na ich stav, spôsob života  
a citlivé nervy. Laik je priaznivec výtvarného umenia vo svete a vyžaduje sa od neho svetský charakter. Čím viac bude mužských a ženských, 
laikov a lajok, naplnených duchom umenia, tým viac sa nám bude dariť poumelečťovať svet. Poumelečťovanie sveta je znásobenie pohybu, 
ktorý svet vykonáva sám od počiatku, a znamená viac sveta aj viac umenia. Tomuto pohybu nemožno vŕšiť do cesty žiadne hranice, jeho plynu-
losť je odzbrojujúca. Umenie v ňom rozpoznávame ako svet a svet ako umenie. A ako vieme od múdrejších, genialita umenia inšpirovaná iným 
umením je nekonečným zdrojom inšpirácie.

Jaroslav Šrank, júl 2014

Pozn.: Pri písaní tohto textu bolo použité všeličo. 
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An Irrevocable Event on the Corner 
of Two Streets

“A gallery is to be,“ I wrote in the first annual catalogue of the Gallery 19 which came 
into being on the corner of two streets, and gradually became not overlooked part 
of cultural course of events in the city. The story of its existence did not stop, and 
has been flowing now for five years despite the traps which in such a case are alwa-
ys present, and unavoidable doubts which were a part of search and find of purpose 
and conceptual intentions of the gallery in everyday intensive work.
Authentic events and vivid experiences connected with art have asked us - ´how 
to continue´? The inspirations from the gained experiences so far are offering us 
search for new ideas, and are leading us to possible solutions when answering the 
question ´What is art good for?´.
On the way to the summit of a mountain ´we must not lose the height´, climbers 
stress. It is also true about our ambitions while shaping the character of Gallery 19. 
Inevitably it is bound to the ´power of art´, as written by Egon Gál.
We want to seek for favour, and to participate in the character of attitude to life 
around us, despite, or just because its character is changeable. They are indications 
which allow us to prefer our effort with uniqueness of the gallery. Accidental nature 
of this search is strictly logical. ́ Genius loci´ of the gallery 19 confirms its justness to 
become a place where our everyday life might become an object of unprecedented 
experiences. On the corner of two streets something always happens.
´To be´ surely means to be present and build up a relation to the place. Our effort to 
determine the Gallery 19 gains more noticeable contours. In this, the secret of our 
success is hidden, I do believe and I am persuaded. 
Our invisible gallery life is not necessarily ´visible immediately´, let us say we do not 
have to always understand our intentions, or our images, but our stubbornness and 
your curiosity are confirming them. The number of traps has not dropped, genius 
loci on the corner of two streets is gaining even deeper secret. It is the place where 
living our everyday life over is acquiring characteristic of events.
A return to spontaneity would mean a return to stereotypes. A lot of patience will 
be needed to meet with pleasure and curiosity on the corner of two streets. So that 
memories of the future would not become the past.

Marian Mudroch, December 2014

Nezrušiteľná  udalosť na rohu dvoch ulíc

„Galéria je, aby bola,“ napísal som v prvom výročnom katalógu Galérie 19, ktorá vznikla na rohu dvoch ulíc a postupne sa 
stala neprehliadnuteľnou súčasťou kultúrneho diania v meste. Príbeh jej existencie tam nezastal a plynie teraz už päť 
rokov navzdor nástrahám, ktoré sú pri takej príležitosti vždy prítomné, a nevyhnutným pochybnostiam, ktoré boli počas 
každodennej intenzívnej práce súčasťou hľadania a nachádzania zmyslu a dramaturgických zámerov galérie.
Autentické udalosti a živé zážitky spojené s umením nám položili otázku, ako pokračovať. Vnuknutia z doteraz nadobud-
nutých zážitkov nám ponúkajú vyhľadávať nové nápady a priviedli nás k možným riešeniam pri odpovedi na otázku „Načo 
nám je umenie?“
Pri ceste na vrchol hory „nesmieme strácať výšku,“ zdôrazňujú horolezci. Platí to tiež o našej snahe pri formovaní  charak-
teru Galérie 19. Nevyhnutne sa to viaže na „silu umenia“, 
ako napísal Egon Gál.
Chceme sa uchádzať o priazeň a podieľať sa na cha-
raktere vzťahu k životu okolo nás, napriek tomu, alebo 
práve preto, že má výrazne premenlivý charakter. Sú to 
indície, ktoré nám dovoľujú uprednostňovať  našu  sna-
hu o jedinečnosť galérie. Náhodnosť pri tomto hľadaní 
je prísne logická. Genius loci Galérie 19 tak potvrdzuje 
svoju opodstatnenosť, aby sa stala miestom, kde sa 
naša každodennosť môže stať predmetom nebývalých 
zážitkov. Na rohu dvoch ulíc sa vždy niečo deje.
Byť predsa znamená byť prítomný a nadobudnúť tak 
vzťah k miestu. Naša snaha o vyhranenosť Galérie 19 
nadobúda tak zreteľnejšie kontúry. V tom je ukryté tajom-
stvo nášho úspechu, ako verím a ako som presvedčený.
Náš neviditeľný galerijný život nemusí byť nutne „okam- 
žite viditeľný“, respektíve nemusíme vždy porozumieť 
našim úmyslom alebo našim predstavám, ale naša 
vzdorovitosť a vaša zvedavosť nás v nich utvrdzu-
je. Nástrah neubudlo, genius loci na rohu dvoch ulíc 
nadobúda väčšie tajomstvo. Je to miesto, kde prežíva-
nie každodennosti naberá charakter udalosti.
Návrat k spontánnosti by znamenal návrat k stereoty-
pom. Bude treba ešte veľké množstvo trpezlivosti, aby 
sme sa s radosťou a zvedavosťou stretávali naďalej na 
rohu dvoch ulíc. Aby sa spomienky na budúcnosť ne-
stali minulosťou. 

Marian Mudroch, december 2014

G19_5years_260x300mm_PRINT.indd   6 16. 2. 2015   17:01:32

Nóra Ružičková 
& Marianna Mlynárčiková

Sto rokov skulinárstva
28. august – 21. september

Výkrik radosti a nádeje zasahuje nás všetkých, 
veľkých aj malých, mužských aj ženské v na- 
šich galériách! Prijať všetkých, vypočuť ich  
a uznať ich za pravých svedkov krásy a pravdy 
je spôsob, aby v nich dozrela príslušnosť k ume- 
niu. Vrcholom umenia je pestovanie melónu.
Spásonosné poslanie výtvarného umenia vo 
svete neuskutočňujú iba profesionálni výtvar-
níci, ale aj laici. Výtvarníci musia uznávať a pod- 
porovať služby, úlohy a funkcie laikov. Vý-
tvarníci môžu zveriť laikom určité úlohy, kto-
ré prináležia síce ich vlastnému umeleckému 
poslaniu, avšak nepredpokladajú akademic-
ké vzdelanie. Laici sa môžu uplatniť v týchto 
okruhoch:
Šírenie umenia
Veľký prínos laikov je na poli šírenia výtvarné-
ho umenia. Na základe absolvovania výtvarnej 
výchovy sú na to povolaní a zaviazaní. Každý si 
musí v sebe povedať: „Beda mi, keby som ne-
hlásal pravdu výtvarného umenia.“ Apoštolát 
nie je pre milovníka umenia niečo fakultatívne. 
Nie je to záväzok vyhradený len pre niektoré 
vyvolené duše. Za istých okolností umenie po-
hne aj priemernými duchmi a celé svety môžu 
byť objavené aj jeho najneobratnejšími tlmoč-
níkmi. Apoštolát je teda fundamentálny záväzok umelecky cítiaceho človeka, vlastne nie je ničím iným ako vyjadrením lásky k umeniu. Každý 
je povolaný do apoštolátu najmä tam, kde žije vrátane toho, kde sa práve nachádza.
Zastupovanie umelcov
V situáciách akútnej alebo trvalej núdze môžu laickí mužskí a ženské zastupovať umelcov v určitých službách. Je známy celý rad služieb, ktoré 
prislúchajú promovaným výtvarníkom, ale zo zvláštnych alebo závažných dôvodov môžu ich dočasne vykonávať aj laici. Mnoho rodičov poskytuje 
svojim deťom výtvarné vzdelanie, laici pomáhajú výtvarníkom uskutočňovať ich diela a vykladajú ich svojim blížnym. Tak preberajú za umenie 
zodpovednosť. Aj keď mnohým povesť umelca škodí v povolaní, ľudia denne pri vyznávaní umenia prejavujú príkladné morálne hrdinstvo.
Služby v galérii
Galérie predstavujú určitým spôsobom viditeľné telo výtvarného umenia rozprestreté po celej zemi. Výtvarné umenie nachádza svoj bezpro-
stredný a hmatateľný výraz v galériách. Ony sú spoločenstvom bratov a sestier preniknutých jedným duchom. Tento duch nepotrebuje okázalé 
prejavy – skutočne, málokedy v galériách vidíme, že by sa ľudia vrúcne objímali –, stačí mu radostné zahĺbenie a praskanie nábytku. Ale prečo 
brániť tým, ktorí chcú aktívne priložiť ruku na oltár umenia? Dobre to poznáme z každodenného života – aj kurča možno pripraviť ako bažanta, 

133 2014
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ART BRUT IN SLOVAKIA
GALLERY 19, EXHIBITION CATALOGUE LAYOUT, 2014



FESTIVAL 
PRÍRODNÝCH, 

AUTENTICKÝCH 
A REMESELNÝCH VÍN

BRATISLAVA
Stará tržnica
23 € / 30 € 

27. JÚN
17:00 – 24:00

Partneri

BRATISLAVA
Stará tržnica
23 € / 30 € 

27. JÚN
17:00 – 24:00

FESTIVAL PRÍRODNÝCH, 
AUTENTICKÝCH A REMESELNÝCH VÍN
×  Strekov 1075  ×  Dobrá Vinice  ×  Melecsky  ×  Dva Duby  ×  

×  Mátyás  ×  R. Stávek  ×  Magula  × 
×  O. Ševčík  ×  Kasnyik  ×  Krásna hora  ×  Dobrý Pocit  ×  

×  Z. Vykoukal  ×  P. Kočařík  ×  B. Bahna  ×  
×  Slobodné vinárstvo  ×  Stapleton & Springer  ×  

×  Pivnica Brhlovce  ×  J. Osička  ×  J. Novák  × 
×  Víno Svetík  ×  Pivnica Čajkov  ×  Vinařství Koráb  × 

 ×  M. Miklovič  ×  A. Miklušičák  ×
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Tieto rozkošné mačacie básne 
napísal T. S. Eliot 

pre svoje krstniatka a priateľov 
pred osemdesiatimi rokmi.
Priniesli radosť a pobavenie

mnohým generáciám detských čitateľov
a inšpirovali Andrewa Lloyda Webbera

na skomponovanie svetoznámeho
muzikálu Cats.
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Gus: kocúr z divadla

Gus je kocúr spred divadelnej brány,

no jeho celé meno vyslovia skôr vrany, 

pretože znie Asparágus. Len to skús! 

A tak mu nik nepovie inak ako Gus.

Myši a potkany už z neho nemajú trable,

je chudý, kosť a koža, doslova ako hrable

a labky sa mu trasú ako starý autobus,

v mladosti mal však bystrú hlavu, dobrý vkus.

Najlepšie roky života má dávno preč,

no zakaždým, keď na to v klube príde reč,

vzadu v prítmí susedného hostinca,

povie vám, že to meno bolo vhodné pre princa,

a ak mu niekto zaplatí drink, rozpovie z hlavy

historky, čo sa stali za dní jeho slávy.

Pretože kedysi býval hviezdou večera

a hral po boku stromu, ale aj majstra Krónera.

Svoj úspech rád spája so scénou La Scaly,

kde ho raz z lóží sedemnásobne vytlieskali.

Najlepšia úloha, ako to neraz poznamená,

však bola Fúrikofidlikant z Čertovho omámenia.

12

Posledná Grutigrova bitka

Grutiger bol slávny kocúr, jeho svetom bola rieka, čln a veslá:

bol to tiež najväčší mačací bandita, akého kedy táto zem niesla.

Od Hrádku po Mikuláš raboval, nevedno, čo mal za povahu,

právom sa preto tešil z prezývky „Postrach Váhu“.

Vzhľadom a správaním každému naháňal strach,

kožuch bol zodretý, ovísal na všetkých kolenách,

z ucha mu ostal kýptik, dôvody musia teraz bokom,

na nepriateľský svet sa chmúril iba jedným okom.

Chatári z ružomberku počuli, čo to má za povesť,

ani vo Vrútkach sa mu nik do cesty nechcel pliesť.

Z kurníka spravili pevnosť a husi nepustili k vode,

keď sa na brehu rozchýrilo, že Grutiger je na slobode.

Beda ti, kanárik slabý, nemal si vyletieť z klietky.

Beda ti, pekinský psík, Grutiger nemá rád pletky.

Beda ti, piskor, darmo si sa hral na lovca-piráta

a beda inej mačke, s každým sa Grutiger poráta! 

ŠIBALOVA PRÍRUČKA ŠIKOVNÝCH MAČIEK
SLNIEČKOVO, LAYOUT AND ILLUSTRATIONS, 2015



Vieš, že nie som skúpa,
ale taká kúpa?

Kto vedel, že zderie
zo mňa všetko perie?“

19
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Strachujú sa? Kdeže...
Takto píšu na webe:
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Kráka nahá vrana
z kriaka na havrana:

„Bratku, porazí ma!
Joj, či mi je zima.

Pôjdem reku k strake,
že si kúpim dáke

 
jedlo do komory -

starý tam vždy snorí.

Vrana

18
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MALÁ ŠOU OBRÁZKOV A VERŠOV
SLNIEČKOVO, LAYOUT AND ILLUSTRATIONS, 2015



Ján Gavura

Iné ja
Lyrický subjekt ako objekt  

básnickej introspekcie 

Prešov 2014
16

Kontroverzia síl v lyrickom subjekte 
Czesława Miłosza

Nie je náhodou, že v priebehu času sa poézia stala synonymom 
krásy, pôvabu, idylickosti a čarovnosti, ako nás okrem iného poučujú 
slovenské výkladové slovníky. Básnici si uvedomovali výnimočnú 
pozíciu poézie voči ostatným veciam sveta a zároveň výnimočnosť, 
ktorú poézia prinášala básnikom ako výhradným tvorcom tejto krásy. 
Zdalo sa byť prirodzené, že dosiahnutie takejto schopnosti viedlo 
cez kultivovanie seba, cez ustanovenie svojho najlepšieho ,ja‘ za cieľ 
umeleckej a životnej cesty. História umeleckej literatúry nám poskytu-
je početné svedectvá, s akým vypätím mravných, duchovných a iných 
ľudských síl sa básnici uchádzali o vznešený, takmer až kultový titul 
,svedomia národa‘. 

Básnik Czesław Miłosz však medzi takýchto básnikov nepatrí. 
Nielenže neodvracal podozrenia, že si ako básnik „příliš cení stylu, 
než abych riskoval“ (z básne Recept, 2003), celkom dobrovoľne sa 
sám kompromituje priznaniami k pokrytectvu, k podliehaniu animál-
nej žiadostivosti a k náchylnosti zrádzať, čím výrazne odporuje tradí-
cii poézie a postojom básnikov v minulosti. „Mé uši toho z rozhovorů 
zachytí stále méně, mé oči slábnou, / ale zůstávají lačné. // Vidím 
jejich nohy v minisukních, kalhotech nebo průsvitných tkaninách, // 

120

  nahého a malého
vráskavého na tanieriku
  hlúpej lupy
a tak sa sporím Som smutný
ako smútočná páska
namotaná na [             ] bubon
raz ma rozstrihajú zošijú
a ponesú na bicepsoch
za mojím sporom.
A tak sa sporím
o zem nikoho o lastovičie cesty
o šelest komárieho krídla
o stovky hlúpostí
sporím sa so svojou nevládnou
  a lenivou rukou
sporím sa so srdcom ktorému sa nechce
s pľúcami a nohami ktoré nechcú
so svojím snom sa sporím

Odpusť matka bolesti
že nemám rád tvoju dcéru
Viem vzdorovať bolesti. Ale keď je taká!

V básni sa nachádzajú početné signály, aké sme zaznamenali aj 
pri iných básnických textoch, kde došlo k rozdvojenému vnímaniu 
alebo k posunu hraníc ľudskej osoby na úkor telesných, prípadne vnú-
torných štruktúrnych zložiek, ktoré subjekt vyhodnocuje ako zásah do 
svojej jedinečnosti a integrity. Dôvod sily a náznak rozštiepenia integ-
rity do sporu „so sebou o seba“ je uvedený v záverečnej strofe básne 
explicitne ako priveľká bolesť. Bolesť istej časti tela, dané miesto 
zviditeľňuje, stavia do opozície ďalším častiam človeka, ktoré ešte 
poskytujú úľavu, istotu, stav bez bolesti. Zároveň je bolesť spúšťačom 
formy rozdvojenia. V spore nie sú len dve strany ,ja‘; ,ja‘ je tiež objek-
tom, o ktorý sa spor vedie. Nepriamo sa tým vyjadruje, že ,ja‘ má pre 
subjekt cenu, že sa oň oplatí sporiť, hoci oponentom je niektorá z jeho 
častí osoby. 

Samotný spor sa dostáva do refrénu básne, ktorý iniciuje báseň 

J. GAVURA: INÉ JA
EUROPEAN HOUSE OF POETRY, LAYOUT AND ILLUSTRATION, 2015

Ján Gavura

Iné ja 
Lyrický subjekt ako objekt  
básnickej introspekcie
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Monografia Jána Gavuru Iné Ja. Lyrický subjekt ako objekt básnickej introspekcie syntetizuje poznatky  
z viacerých už publikovaných štúdií, ktorých zjednocujúcim činiteľom je kategória lyrického subjektu 
skúmaného zo špecifického uhla pohľadu. Práve jeho „spredmetnenie“ (v úvodzovkách, aby neevokova-
lo iný druh lyrického subjektu nazývaný hypostazovaný, teda spredmetnený) ako poetologický jav spája 
inak na prvý pohľad pomerne disparátnu vzorku autorov (Miłosz, Groch, Novomeský, O`Sullivanová 
a i.). Gavura k nim pristupuje, ako sme uňho zvyknutí, s interpretačnou istotou a so znalosťou vecí, 
ponúkajúc čitateľovi príťažlivý a podnetný text. Z teoreticko-metodologického hľadiska sa mi jeho 
prístup k jednotlivým autorom a ich textom javí flexibilný v tom zmysle, že nevychádza apriórne  
z jednej metodológie, ktorú na ne aplikuje, ale že daný prístup si „pýta“ konkrétny text. Preto do svojej 
literárnovednej argumentácie organicky začleňuje kontext filozofie, teológie, psychológie, sociológie  
a ďalších disciplín.

Marián Andričík

Vo svojej monografii sa Gavura usiluje skúmať tému anomálií subjektívno-objektívnej polarizácie lyric- 
kého subjektu v tvorbe rôznych básnikov. Táto otázka je významným problémom poézie 20. a 21. 
storočia ako vo svetovej poézii, tak aj v slovenskej. Výskumná stratégia, ktorú si bádateľ zvolil – lyrický 
subjekt vníma seba samého v nejednote, protirečení alebo ako od seba oddelený objekt – mu dovoľuje 
spojiť autorov využívajúcich rôzne štýly, žijúcich v rôznych (nielen literárnych) obdobiach, autorov 
líšiacich sa generačne a v dôsledku toho majúcich iné skúsenosti. Najstarší básnik Miłosz sa narodil  
v roku 1911, najmladšia poetka Leanne O’ Sullivanová v roku 1983. Okrem svetových básnikov ako 
Czesław Miłosz, Seamus Heaney i menej známej Leanne O’ Sullivanovej si všíma aj slovenských auto-
rov: Laca Novomeského, Janka Silana, Jána Ondruša, Erika Grocha, Mikuláša Kováča, Mikuláša Šprinca, 
Milana Rúfusa, Michala Habaja a Nóru Ružičkovú.

Barbara Suchoń-Chmiel

Monografia Iné Ja. Lyrický subjekt ako objekt básnickej introspekcie má v zásade tematologický charak-
ter; v popredí bádateľovho záujmu sú súradnice sveta vybraných básnikov a problémy, ktoré nastoľujú. 
Nemožno však povedať, že by J. Gavuru nezaujímala aj poetika, keďže svoju poetiku má nakoniec aj 
tematické tvarovanie básne. V rámci toho, čo môžeme nazvať tematickou rovinou literárneho diela, 
sa autor sústreďuje na skúmanie kategórie lyrického subjektu, pričom osobitne sleduje poéziu tých 
básnikov, v ktorej sa lyrický subjekt stáva objektom vlastnej introspekcie. V bádateľových úvahách sa 
premieta dôkladné poznanie tvorby jednotlivých básnikov. V popredí je problematika lyrického sub-
jektu, ale autor sa kvalifikovane vyslovuje aj k iným rozmerom skúmanej poézie, predovšetkým k jej 
svetu, na stránkach jeho práce nachádzame veľa kompetentných postrehov či zistení o poézii jednot-
livých autorov. Osobitne kladie dôraz na odkrývanie duchovných hodnôt a podnetných myšlienok pre 
duchovné utváranie súčasného človeka, čím sa jeho uvažovanie stáva príťažlivým aj pre literárnovedne 
nevzdelaného čitateľa.

Ján Zambor

Vedecká monografia Jána Gavuru Iné ja. Lyrický 
subjekt ako objekt básnickej introspekcie je zavŕ- 
šením bádateľovho výskumu o básnických osob- 
nostiach, v ktorých diele sa nachádzajú príklady 
anomálie subjektovo-objektovej polarizácie lyric- 
kého subjektu. Prípady narušenej integrity, im-
plicitne odkazujúcej na narušenie integrity autora, 
prinášajú so sebou nielen pozoruhodné estetické 
riešenia, ale zároveň sú záznamom existenciál-
nej situácie človeka, pretože strata celosti je vždy 
vyvolaná vážnymi dôvodmi, nezriedka ohrozením 
najvyššieho stupňa, kde môže dôjsť k strate života, 
dôstojnosti, bolestnému alebo duševnému zásahu 
(hrozba smrti vo väzení, stav anorexie, extrémnej 
precitlivelosti či neovládateľných túžob a ašpirácií).
J. Gavura v monografii hľadá riešenia medzi proti- 
chodnými prístupmi k uchopeniu autorstva ume- 
leckého diela, ktoré v teórii literárneho diela, 
semiotiky a filozofie radikálne menili nazeranie 
na osobu spisovateľa. Prístup bádateľa k bás-
nickým textom prekračuje hranice literárnoved-
nej reflexie, poukazujúc na zanechané posol-
stvo, ktoré je autentické a závažné nielen pre 
autorov, ale smeruje k univerzálnej skúsenosti 
človeka ako demystifikovanej biologickej bytosti  
a ako bytosti v konkrétnom historickom čase. 

Ján Gavura (1975) je literárny vedec, básnik, prekla- 
dateľ a knižný editor. Je autorom dvoch literárno-
vedných monografií Ján Buzássy (2008) a Lyrické 
iluminácie (2010), vedeckým redaktorom literár-
nokritickej ročenky TOP 5 (slovenská literárna a výt-
varná scéna v odbornej reflexii) a zostavovateľom 
básnických výberov a knižných publikácií popred-
ných slovenských básnikov (L. Novomeský, R. Fabry, 
J. Ondruš, J. Buzássy a ďalší). Je autorom troch bás-
nických zbierok Pálenie včiel (2001), Každým ránom 
si (2006) a Besa (2012). Z angličtiny preložil romány 
C. McCarthyho Cesta (2009) a Táto krajina nie je 
pre starých (2013), R. Welcha Principiálny román 
(2009, v spolupráci) a výbery z básnických diel  
C. A. Duffyovej, M. Sweeneyho, J. Sutherlanda-Smitha, 
L. O‘Sullivanovej a ďalších. Je spoluzakladateľom 
Európskeho domu poézie Košice a občianskeho 
združenia FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzde- 
lávania. Je šéfredaktorom časopisu o poézii a bás-
nikoch Vertigo a literárnym editorom časopisu 
o umení Enter. V súčasnosti pôsobí ako docent 
na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, kde 
vyučuje dejiny a teóriu slovenskej a svetovej lite-
ratúry 20. storočia.

Vyšlo:

RIACH, A. – WELCH, R. – SUTHERLAND-SMITH, 
J. – KRASUSKI, K. – GAVURA, J.: Kultúrne rovno-
bežky I: svetový básnik – básnik vo svete (2011)

SOUČKOVÁ, M. – GAVURA, J. – KITTA, R. (eds.): 
TOP 5 – slovenská literárna a výtvarná scéna 
2010 v odbornej reflexii (2012)

SOUČKOVÁ, M. – GAVURA, J. – KITTA, R. (eds.): 
TOP 5 – slovenská literárna a výtvarná scéna 
2011 v odbornej reflexii (2013)

SOUČKOVÁ, M. – GAVURA, J. – KITTA, R. (eds.): 
TOP 5 – slovenská literárna a výtvarná scéna 
2012 v odbornej reflexii (2014)

HOSTOVÁ, I.: Medzi entropiou a víziou. Kritické 
a interpretačné sondy do súčasnej slovenskej 
poézie (2014)

DRUG, Š.: Väzeň vlastných súdruhov.  (Z väzen-
ských rokov básnika Novomeského) (2014)
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I. HOSTOVÁ: MEDZI ENTROPIOU A VÍZIOU
EUROPEAN HOUSE OF POETRY, LAYOUT AND ILLUSTRATION, 2015



8

odchod hrdinov

pohostia sa a pôjdu do domoviny pardon domov 
vo výťahu ešte dopijú poslednú fľašku a zmiznú

sny s dekoratívnymi rybkami na ich posteliach
odtlačky palcov ktoré sa formujú stláčaním určitých písmen na klávesnici
a ranná voda ktorá omýva ich tváre si na ne líhala ako priezračná maska
všetky tie navrstvenia
zaniknú každým poschodím

hoci sa aj všetci hostia zmestili do jedného výťahu,
niektorí z nich pôjdu nie hore ale dolu
zaťažení zafajčenými pľúcami 
nepotrebnými monológmi
a striebornými vidličkami ktoré ukradli hostiteľom
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P. P. KOROBČUK: PÔŽITKOLÓGIA
EUROPEAN HOUSE OF POETRY, LAYOUT, 2014

Pavlo Petrovyč Korobčuk (1984)

Narodil sa v meste Luck na západnej Ukrajine v rodi-
ne známeho ukrajinského básnika, prekladateľa a lite-
rárneho kritika Petra Korobčuka. Študoval na Katedre 
orientalistiky Inštitútu filológie Kyjevskej národnej uni-
verzity Tarasa Ševčenka. Je autorom viacerých básnic-
kých a prozaických zbierok: Nebo nalačno (Natščenebo, 
2005), Nepretržite (Cilodobovo, 2007, v spoluautorstve  

s O. Kocarevym a B. Horobčukom), Pôžitkológia (Kajfolohija, 2010), Dino-
saur (Dynozavr, 2011) a nateraz posledným dielom je román More pre ľaváka 
(More dlja šuľhy, 2012). Pravidelne sa zúčastňuje literárnych festivalov a je 
viacnásobným víťazom súťaží v slam poetry. Okrem písania sa venuje hudbe 
a publicistike. Žije a pôsobí v Kyjeve.

Pavlo Petrovyč Korobčuk
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láska chladne ako taký mamut na ľadovci stáva sa profesionálne nepotrebnou
ale aj naďalej sa nazýva láskou   nikto nenesie trestnú zodpovednosť

za zámenu chápania túžby na úprimnosť vášne na dôveru
kati vkladajú do pušky guľku navyše za každú zradu

a stoja nehybne vyčkávajúc na moment

Pavlo Petrovyč Korobčuk (1984) je mladý ukrajinský básnik, žurnalista  
a hudobník. Autor štyroch básnických zbierok a niekoľkých kníh próz pri-
náša vnímavý pohľad na premenlivú prítomnosť, do ktorej sa ponára celou 
svojou osobou. Poznačený týmto fatálnym stretom premieňa energiu sveta 
na energiu slov, aby svet nielen zaznamenal, ale sa mu aj postavil –  nech už 
to znamená stratu nádeje alebo pribudnutie ďalšej jazvy. Korobčukov hlas 
najzreteľnejšie vypovedá za svoju generáciu, ale rieši tiež aktuálne situácie  
a nadčasové problémy svojej (U)krajiny. Korobčuk je úprimný, nebojí sa od-
haliť sa, vsádza do života všetko, lebo láska, priateľstvo a smrť sú testované 
každý deň v nehostinnom prostredí upadajúcej civilizácie a skutočnej vojny. 
Humanizmus, spolupatričnosť a milovanie sú hodnoty, ktoré neprichádzajú 
automaticky a zadarmo. 

Imaginatívna poézia básnika, zvláštne vážneho aj hravého, osobného aj spolo-
čenského, nemá v slovenskej literatúre blízky príklad na porovnanie. V niek- 
torých polohách deziluzívnej analýzy sa podobá M. Válkovi, s ktorým ho tiež 
spája úsilie nájsť aktívny prvok nádeje, keď ostatní už svoj boj o príčetnosť sve-
ta vzdali. Korobčuk strieda melodické verše s veršami, ktoré zasahuje kŕč, do 
moderného prejavu, kde rýmy nahrádza konsonanciami a zámernými nepres- 
nosťami, vnáša poriadok zvíchrenia aj náhleho upokojenia. Výsledným poci-
tom je dynamika, emotívne vypätie aj melanchólia, zvedavosť po poznaní aj 
zdesenie zo zistení. V živých veršoch neprestávajú pulzovať živé otázky. 
Preložil Slavomír Gál. Ilustroval Martin Kudla.
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Brynjulf  Jung Tjønn (1980) 
je nórsky spisovateľ s juho-
kórejskými koreňmi, autor 
lyricky písaných próz pre 
dospelých aj mládež. Vý-
chodiskom Tjønnových tex- 
tov je výrazné poetické ja-
dro, ktoré ďalej vplýva na 
jazyk, postavy a príbeh. Vo 
svojom výsledku tieto texty 
napokon dosahujú formu 
básnických poviedok či do- 
konca básnického románu. 
Autor ťaží zo synkretic- 
kej spolupráce básnických  
a epických zložiek, využí-
vajúc dejovosť ako hybný 
element na časovej osi die-
la a poetickosť ako spôsob 
na zvýšenie expresívnosti, 
sugestívnosti a zároveň ako 
priestor na otváranie hĺbko-
vých vrstiev v postavách. 

VYŠLO

Erik Jakub Groch 
Em

Billy Childish 
Do neba povedala

Rudolf Jurolek 
Život je možný

Charles Simic 
Svet sa nekončí

Yehuda Amichai 
Láska

Radovan Sidor 
Prvá kniha

Carol Ann Duffy 
Uchvátená

Robert Welch 
Crosshaven

Andrew Motion 
Cena všetkého

Leontia Flynn 
26

Erik Jakub Groch 
Infinity

Ivan Wernisch 
Hlava na stole

Wisława Szymborska 
Neprítomnosť

James Sutherland-Smith 
Melónové dievča

Ľuboš Bendzák 
Vodka

Leanne O’Sullivan 
Bulímia

Ján Litvák 
Vtáctvo nebeské

Peter Krištúfek 
75W

Sačiko Jošihara 
Letný hrob

Pavlo Petrovyč Korobčuk 
Kameňolom

Franciszek Nastulczyk
Jazyk kameňov

Dávid Wolf
Nedoručená pošta

William Letford
Potom koža toho druhého

Najwan Darwish 
Trochu jazzu

PRIPRAVUJEME

Idea Vilariño
Potom

Je iná
azda je iná
tá, čo znovu siaha
na svoje vlasy svoje šaty svoje zvyky
tá, čo sa znovu chopí
svojej vertikály
svojej váhy
a po zmyselných a nežných schôdzkach
vychádza cez celistvé a cudné dvere
a nesnaží sa vedieť
nepotrebuje
nechce vedieť
nič o nikom.

Keď kúpim zrkadlo do kúpeľne...

Keď kúpim zrkadlo do kúpeľne
uvidím svoju tvár
uvidím sa
veď ako inak povedz mi
ako inak vedieť kto som.
Zakaždým keď odlepím hlavu
od zlátaniny kníh a strán
a keď ju prenesiem dutú napchanú
a nechám ju tam chvíľu odpočívať
pozriem sa jej do očí s trochou
úzkosti zvedavosti strachu
alebo len s únavou s nechuťou
s prislúchajúcim dávnym priateľstvom
alebo pozorne a vážne sa na seba pozriem
ako v ten podivný raz – keď som mala jedenásť –
a poviem si pozri tam si
určite
pomyslím si, že sa mi nepáči alebo si pomyslím
že táto tvár bola jediná možná
a poviem si táto som ja táto je idea
a povzbudivo sa na ňu usmejem. 

Raz
 
Som môj otec a moja matka
som moje deti
a som svet
som život
a som nič
nikto
živý útržok
návšteva
ktorá nebola
            ktorá napokon nebude.
 
Som jestvúca teraz
takmer nič viac neviem
ako keď raz boli
iné veci čo boli
ako nebo vzdialené
mesiac
týždeň
letný deň
ktoré ostatné dni sveta
rozptýlili.

1,£

veršeonline

Tjønn  
Precedens

ISBN 978-80-89763-03-0
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*

zisťujem že ma najskôr
mala adoptovať
iná nórska rodina
muž bol učiteľ vo vestfolde
ale zrušili adopciu
9. januára 1983
v ten istý deň ma presunuli 
k sedliakom
magnarovi a helge tjønnovým
23. augusta 1983 ma poslali
do nórska
odvtedy som sa stále 
obzeral späť

*

jeongjun navrhne 
že by sme mali zistiť
či existujú fotografie
detí stratených v kórei
z 1982

nájdeme
stránku missingchild.or.ko
a prvé na čo mi padne pohľad je upútavka
s textom
be together
be happy
children are happiness
vedľa vyčačkaného obrázka
vysmiatej rodiny
na pikniku

nájdem si rok 1982
no nenájdem nikoho kto sa na mňa podobá
najviac tak

verseonline1-2015_regular2.indd   14 12. 7. 2015   19:29:10
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Najwan Darwish (1978) je 
arabský básnik, ktorý vo svojej 
tvorbe tematizuje traumatizu- 
júcu skúsenosť obyvateľov  
Palestíny. Do popredia sa dos- 
táva analýza vlastnej a spo-
ločnej situácie na okupovanom 
území, ktorá je podnetom na 
hĺbkové poetické zamyslenia, 
smerujúce nielen k aktuálnym 
pomerom krajiny, ale predo-
všetkým k vystihnutiu nadča-
soých princípov ľudskej nes- 
chopnosti prijať cudzorodé  
a odlišné od toho svojho. Dar-
wishova poézia pôsobí na eu-
rópskych čitateľov exoticky 
a zároveň veľmi blízko, čo je 
dané autorovým humanistic- 
kým postojom a spojením tra- 
dičnej arabskej poetiky a súčas- 
ných básnických trendov.

VYŠLO

Erik Jakub Groch 
Em

Billy Childish 
Do neba povedala

Rudolf Jurolek 
Život je možný

Charles Simic 
Svet sa nekončí

Yehuda Amichai 
Láska

Radovan Sidor 
Prvá kniha

Carol Ann Duffy 
Uchvátená

Robert Welch 
Crosshaven

Andrew Motion 
Cena všetkého

Leontia Flynn 
26

Erik Jakub Groch 
Infinity

Ivan Wernisch 
Hlava na stole

Wisława Szymborska 
Neprítomnosť

James Sutherland-Smith 
Melónové dievča

Ľuboš Bendzák 
Vodka

Leanne O’Sullivan 
Bulímia

Ján Litvák 
Vtáctvo nebeské

Peter Krištúfek 
75W

Sačiko Jošihara 
Letný hrob

Pavlo Petrovyč Korobčuk 
Kameňolom

Franciszek Nastulczyk
Jazyk kameňov

Dávid Wolf
Nedoručená pošta

William Letford
Potom koža toho druhého

PRIPRAVUJEME

Brynjulf Jung Tjønn
Literárny list z ciest / Soul

Na stanici

už si počul o hyundayi
už si počul o samsungu
no dávno predtým, 
ako sa tieto značky
stali svetoznámymi, 
boli najväčším vývozným tovarom
južnej kórey
do západného, bieleho sveta,
malé deti zlatej farby

ja som bol jedným z nich

skôr ako ma moja rodná hruda predala
ma vyzdobila
novým menom
novým rokom
výroby
navliekla ma do
nových polyesterových šiat
poslala reklamné brožúry
do nórska v ktorých stálo
physical development excels
the average standard
for his age, is a
healthy and out-going child
without sickness

južná kórea potom prijala objednávku
a odoslala ma leteckou poštou

na jeseň 1983
si ma môj otec a moja matka 
rozbalili

a začali ma používať 
ako výrobok
syn

1,£

veršeonline

Darwish 
trochu jazzu

ISBN 978-80-89763-01-6

9 788089 763016
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Šulamit

Rád by som, ležiac, čakal na Šulamit
s ľaliami z údolia a narcismi z vrchu
a všetkými tými kvetmi, ktorých meno nepoznám…

Bez starostí o to, či ma pokarhajú synovia mojej matky alebo obvinia dcéry 
Siona.
Ale zo Svätého písma vyleteli lietadlá
preraziť rodinu na pláži… 

Kde spíš na poludnie? V ktorej osade 
spíš, Šulamitin vrah?

verseonline4-2014.indd   8 9. 2. 2015   8:32:33
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slovenská literárna a výtvarná scéna 2010 v odbornej reflexii

Dušek HOLÁ VETA O LÁSKE

Vilikovský PES NA CESTE

Macsovszky MYKAŤ KOSTLIVCAMI

Kompaníková PIATA LOĎ

Dobrakovová BELLEVUE

Bendzák VYTRVALOSŤ SIVEJ

Haugová POMALÁ LUKOSTRELKYŇA

Ondrejková IZOLDA: SNY, LISTY TRISTANOVI

Litvák BÁSNE PRANÉ V STUDENEJ VODE

Džunková PALICA BRATA A PALICA SLNKA

Kitta INRI WIPER, VIDEO DRILLING

Sasák GENESIS I., GENESIS II.

Husárová MULTIMODÁLNE TVORIVÉ PÍSANIE

Šimonfy LIFE OF YOUR WORDS, Fruitmap.sk

ISBN 978-80-971271-0-7

Kolektívna monografia TOP 5 prináša literárnokritický návrat k piatim pozoruhodným knihám 
poézie a piatim knihám prózy vydaných roku 2010. Analyzované knihy zaujali odbornú čitateľskú 
verejnosť, naznačili potenciál zaradiť sa v budúcnosti do Zlatého fondu slovenskej literatúry a naďalej 
prirodzene vzbudzujú pozornosť. Jednotlivé štúdie TOP 5 zasahujú svojou povahou ešte živý literárny 
kontext, zároveň však už pripravuje podklady pre neskoršiu historickú syntézu. Súčasťou antológie je 
aj mapovanie výtvarnej scény na Slovensku, ukážky z tvorby mladých slovenských autorov z oblasti 
nových médií a krátke zhodnotenie ich tvorby. Monografia ponúka príležitosť sledovať vzájomnú 
korešpondenciu medzi súčasnou literatúrou a novými médiami a pokryť čo najväčšiu plochu aktuálnej 
kultúrnej scény. Kniha TOP 5 Je primárne určená tým, ktorí majú záujem bližšie spoznať súčasné 
umenie na Slovensku, predovšetkým študentom a  humanitných odborov, pracovníkom v oblasti 
kultúry, ale aj širšej verejnosti.
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ISBN 978-80-971271-0-7
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slovenská literárna a výtvarná scéna 2011 v odbornej reflexii
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slovenská literárna a výtvarná scéna 2012 v odbornej reflexii

Beňová PREČ! PREČ!

Zelinka PRISTAŠ

Balla OKO

Krajňak ENTROPIA

Krištúfek DOM HLUCHÉHO 

Habaj MICHAL HABAJ

Ferenčuhová OHROZENÝ DRUH

Ružičková PRÁCE & INTIMITA

Gavura BESA

Milčák BRUM

Matejka MOPPING VS. MAPPING

Kudla AJ O TÝCH, ČO ZABÍJAJÚ

Hudec ABY UMENIE MALO ZMYSEL

Rónai OPAČNE FUNGUJÚCE UMENIE 

Kitta, Kolčak PIPE (VISUAL UNDERGROUND)

ISBN 978-80-971271-9-0

Kolektívna monografia TOP 5 prináša literárnokritický návrat k piatim pozoruhodným knihám 
poézie a piatim knihám prózy vydaným roku 2012. Analyzované knihy zaujali odbornú čitateľskú 
verejnosť, naznačili potenciál zaradiť sa v budúcnosti do Zlatého fondu slovenskej literatúry a naďalej 
prirodzene vzbudzujú pozornosť. Jednotlivé štúdie TOP 5 zasahujú svojou povahou ešte živý literárny 
kontext, zároveň však už pripravujú podklady pre neskoršiu historickú syntézu. Súčasťou antológie je 
aj mapovanie výtvarnej scény na Slovensku, ukážky z tvorby mladých slovenských autorov z oblasti 
nových médií a krátke zhodnotenie ich tvorby. Monografia ponúka príležitosť sledovať vzájomnú 
korešpondenciu medzi súčasnou literatúrou a novými médiami a usiluje sa pokryť čo najväčšiu plochu 
aktuálnej kultúrnej scény. Kniha TOP 5 je primárne určená tým, ktorí majú záujem bližšie spoznať 
súčasné umenie na Slovensku, predovšetkým študentom humanitných odborov, pracovníkom v oblasti 
kultúry, ale aj širšej verejnosti.
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Projekt TOP 5 sa zameriava na výskum 
súčasného slovenského umenia s cieľom 
priniesť informácie o nových podnetných 
literárnych dielach a dielach z oblasti vý-
tvarného umenia a nových médií. Nad-
väzuje na tradíciu dlhodobého záujmu 
dvoch vedeckých pracovísk na Filozofic-
kej fakulte Prešovskej univerzity v Prešo-
ve a v Ateliéri nových médií na Fakulte 
umení Technickej univerzity v Košiciach, 
ktoré v širokej miere reflektujú najnovšie 
literárne a umelecké trendy na Slovensku. 
Od roku 2012 sa ku konferenciám, zbor-
níkom a výstavám pridáva aj antológia 
kritických, analytických a prezentačných 
statí pod názvom TOP 5 – slovenská lite-
rárna a výtvarná scéna v odbornej reflexii. 
Ako naznačuje symbolický názov, antoló-
gia svojím kritickým zameraním nepria-
mo vytvára hodnotový rebríček, ktorý  
slúži ako východisko na porovnanie s iný-
mi hodnoteniami jednotlivcami či odbor-
nými skupinami. Publikácia vypĺňa me- 
dzeru v systematickom skúmaní súčasné-
ho slovenského umenia, najmä korešpon-
denciu medzi dnešnou literatúrou a vý-
tvarným umením, resp. umením nových 
médií, čím pokrýva širšiu plochu súčasnej 
kultúry na Slovensku.

FACE – fórum alternatívnej 
kultúry a vzdelávania

Vyšlo: 
RIACH, A. – WELCH, R. – SUTHER-
LAND-SMITH, J. – KRASUSKI, K. 
– GAVURA, J.: Kultúrne rovnobežky I: 
svetový básnik – básnik vo svete (2011)

SOUČKOVÁ, M. – GAVURA, J. – 
KITTA, R. (eds.): TOP 5 – slovenská 
literárna a výtvarná scéna 2010 v odbornej 
reflexii (2012)

SOUČKOVÁ, M. – GAVURA, J. – 
KITTA, R. (eds.): TOP 5 – slovenská 
literárna a výtvarná scéna 2011 v odbornej 
reflexii (2013)

HOSTOVÁ, I.: Medzi entropiou a víziou. 
Kritické a interpretačné sondy do súčasnej 
slovenskej poézie (2014)

Pripravujeme:
DRUG, Š.: Väzeň vlastných súdruhov.  
(Z väzenských rokov básnika Novomeského)

GAVURA, J.: Iné ja. Lyrický subjekt ako 
objekt básnickej introspekcie

TOP5_2012_obalka.indd   2-3 9. 10. 2014   15:14:28
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Darwish
Zambor
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Valente 
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Komanická
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„Mám problém 
vtesnať sa 
do prísnej, 
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poézie“
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Bodnárová
Dianišková
Kováč 
Podracká 
Drug
+ 
blok hebrejskej poézie
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Marseillské rituály (fragmenty prvého dňa)

časopis o poézii a básnikoch

Vertigo1_2014.indd   1 16. 7. 2014   20:21:37

2/20 14

Pain
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BLOOD
SLOVAK NATIONAL GALLERY, EXHIBITION CATALOGUE LAYOUT, 2012

Spev o krvi: – ký divý pomysel!? –

A o akej? – Ak o tej, ktorá žiari

sťa ruže kvet, pýr studu v dievčej tvári,

či jejž crk u decka v smev zabronel,

keď v snách ho láska anjel-pestiteľ;

alebo o tej, čo sa s duchom spári

u veštca v zápal čela na oltári:

tak nech by spev, nech plným dúškom znel!

Ó, krv je vlaha divotvorná! – Skrytá,

jak vzácny mušt, vrie v srdca pohári,

až udrie v ústroj silou vlnobitia;

s tým v tepnách v ruch sa, v mluno prevarí

a vôľu tvorčiu, zajme kolo žitia…

Či myslia na to kedy mäsiari?

Pavol Országh-Hviezdoslav
Krvavé sonety – úryvok 
1914

ISBN 978-80-8059-170-0

9 788080 591700

ISBN 978-80-8059-170-0



138            Dušan Buran Krv predáva 

Podobne ako médiá, aj reklama a dizajn ťažia z „osudového“ potenciálu krvi, ktorého základné kultúrne aj telesné kódy sú 
známe viac-menej každému človeku. Špeciálnou oblasťou je tu darcovstvo krvi, keď požadovaným/ponúkaným produktom, 
niekedy priam komoditou, je sama krv a jej fyziologické súčasti. Grafický, ale tiež priemyselný dizajn 20. a 21. storočia 
rozvinuli nevídané množstvo nápadov, ktoré s motívom krvi – niekedy priamo s krvou samotnou – narábajú veľmi kreatívne 
(a občas neveľmi korektne). Hoci reklamná kampaň firmy Benetton šokujúcimi bilbordmi vonkajšie hranice tohto terénu 
vytýčila v 90. rokoch minulého storočia, menej provokujúce produkty nachádzame v obchodoch, butikoch a na internete 
vlastne každý deň.

Okrem sekcie „memorabílií“ Slovenského Červeného kríža a niekoľkých príkladov medzičasom kultových tlačovín, výstava 
sleduje „krvavú stopu“ v oblasti šperku (Kristýna Španihelová), skla (Patrik Illo) a keramiky (Simona Janišová).

kat G4

10           Dušan Buran

Ale ani spomenutými 
kombináciami sa 
špecifická kapacita 
výstavy nevyčerpáva. 
Na úvod som si pomohol 
odkazmi k niekoľkým 
filmom. Nejde mi 
vonkoncom o ich 
analýzu, túto úlohu rád 
prenechám kolegom, 
filmovým kritikom 

& historikom. Predsa len film pre tému krvi považujem 
za jedno z kľúčových médií, takpovediac komplementárnu 
oblasť k tým artefaktom, ktoré sú prezentované na výstave. 
Možno ešte aktuálnejšie impulzy by sa dali nájsť v oblasti 
virtuálnej reality počítačových hier, ktorých krvavý dizajn 
sa čoskoro určite stane výzvou pre kritickejšie intermediálne 
analýzy aj v našom kultúrnom priestore. A kým film bude 
počas výstavy prítomný cyklom projekcií v spriaznenom kine 
Slovenského filmového ústavu, Lumière,7 reflexia krvavej 
estetiky hier ostáva z pozície ťažiska výstavy predbežne 
v zátvorkách. Podobne – viac alebo menej – musíme narábať 
aj s ďalšími susednými oblasťami a ich vedeckými odbormi, 
napríklad literatúrou (dejinami literatúry), religionistikou 
alebo etnológiou či bioetikou. A predsa, v maximálnej možnej 
miere sa snažíme aj o to, aby sa výstava stala prostredím, ktoré 
diskusie z týchto odborov dokáže, či už formou workshopov, 
prednášok alebo prezentácií, integrovať.

výstava & katalóg Po tomto vymedzení je azda namieste pár 
slov o samotnej expozícii a sprievodnom katalógu. Výstava je 
rozdelená do šiestich sekcií, pričom jej v podstate dominujú 
dve: Stredovek, ktorý v našom prostredí na celé stáročia 
konštituoval vnímanie krvi ako náboženskej, ale tiež kultúrnej 
kategórie. O rozličných funkciách viac v nasledujúcej eseji, 
tu iba pripomenieme, že aj krvavé krucifixy mali v realite 
stredovekého človeka oveľa viac analógií, než to je človek 
21. storočia, navyše v oblastiach bez bezprostrednej skúsenosti 
s vojnovými konfliktami, ochotný pripustiť. Krv proste bola 
každodenným vizuálnym fenoménom. A navzdory spome-
nutému kontextu – ako sprievodkyňa martýrií svätcov alebo 
zabíjania bojovníkov, od počiatku kultúrnych tradícií Európy 
na pomyselnej hranici medzi životom a smrťou, krv vždy stála 
na strane života. Tak ju napríklad definuje už Starý zákon.8 
Stala sa symbolom Kristovej obety a aj v prípade mučeníkov, 
križiakov a vojakov prerástla do symbolu krvi preliatej vo 
vyššom záujme. Barokové umenie ďalej rozpracovávalo 
staršiu kresťanskú ikonografiu, a iba výnimočne motív krvi 
artikulovalo celkom novým spôsobom (jedným z takýchto 
príkladov je slávny obraz Kristova krv od Gian Lorenza Ber-
niniho, kde sa Kristove rany stali prameňom celého oceánu 
krvi obr. 4).9 Rozličné ďalšie aspekty témy sú následne 
komentované v eseji Radoslava Ragača a v sekcii venovanej 
genealógii a heraldike. V oboch oblastiach boli s pomocou 

Ako však uchopiť krv na 
výstave v galérii? Rozvešať 
po stenách obrazy vysokého 
umenia (Umenia), na ktorých 
zobrazeným ľuďom či 
zvieratám tečie krv? Alebo sa 

porozhliadnuť aj po depozitároch susedných zbierok 
a pripraviť „múzejnú“ expozíciu, pri ktorej umeniu pri-
padne iba funkcia ilustrujúceho exponátu – popri krvných 
preparátoch, lekárskych a anatomických snímkach, ale 
tiež komároch na špendlíkoch a pijaviciach vo formalde-
hyde? Pôvodne bola zámerom prítomnej výstavy skutočne 
panoráma rozmanitých foriem krvi, nielen v jej kultúrnych 
parametroch. Návštevník mal vidieť tiež spomenuté 
prírodovedné exponáty – na rozdiel od výsledku. Veľmi 
skoro sa totiž ukázalo, že podobný panoramatický pohľad by 
pravdepodobne zastrel mnohé z funkcií krvi, ktoré sú – mali 
by byť – na tejto výstave stredobodom pozornosti.

umenie & ne-umenie Hovoriť o krvi v galerijnom prostredí 
v naznačených kategóriách so sebou prináša nevyhnutnosť 
postaviť nároky na prezentáciu výlučne vysokého umenia na 
druhú koľaj. Skúmanie motivácií zobrazenia krvi a s nimi
spojených výtvarných fenoménov si vyžiadalo popri 
vznešených maľbách a sochách zohľadniť tiež masovú grafickú 
produkciu, rad kópií a derivátov veľkých diel, popri 
nesporne kultivovaných obrazoch klasickej moderny 
tiež prezentáciu „do-it-yourself“ plagátov či amatérskych 
fotografií, experimentálneho dizajnu bok po boku 
memorabílií priam suvenírového charakteru.

Spojenie „vysokého“ a „nízkeho“ však nebude jediným 
netradičným spojením tejto výstavy. Od samého prológu je 
na nej prítomná tiež konfrontácia historických artefaktov 
s dielami súčasných umelcov. Ani v jednom prípade nebola 
motivovaná čisto formálnymi súvislosťami. Naopak, keď 
sa vedľa seba objavia napríklad obraz Bolestného Krista od 
Albrechta Boutsa (cca 1500) a takmer abstraktný foto-objekt 
Jany Hojstričovej a Pala Macha (2012),5 zámerom ich 
stretnutia je vyprovokovať otázky o historickej a sociálno-
kultúrnej podmienenosti uplatnenia toho istého motívu, totiž 
modriny, v artefaktoch z (iba zdanlivo) neporovnateľných 
kontextov. A či už odpoveď hľadáme v historicko-náboženskej 
rovine alebo z perspektívy kultúrnej antropológie, narazíme 
na rad spoločných aspektov (obrazová konvencia verzus 
emocionálna reakcia, realizmus verzus abstrakcia, znak 
a symbol atď.) Podobne sa dá uvažovať aj o konfrontácii 
expresívne poňatého, pritom nanajvýš osobného motívu krvá-
cajúceho ženského torza Ilony Németh (1989) s miniatúrou 
lutherovskej biblie zachytávajúcou scénu Zázračného uzdrave-
nia ženy postihnutej krvotokom (1560). Táto kombinácia 
zase poukazuje na (opäť iba zdanlivú) tabuizáciu rodových 
tém v kontexte náboženského umenia minulosti.6 Takýmito 
príkladmi by sa dalo pokračovať, keby sme ich všetky vybavili 
explicitným verbálnym komentárom, azda by sme spochyb-
nili potenciál vizuálne účinného artefaktu.

2. Viktor Kubal: 
Krvavá pani. 1980
SFÚ Bratislava

3. DEXTER® © 2012 Showtime 
Networks, Inc. All rights reserved. 
SHOWTIME and related marks a
re registered trademarks of Showtime 
Networks, Inc. a CBS Company. 
© 2012 CBS Studios Inc. CBS 
and related marks are trademarks of CBS 
Broadcasting Inc. All Rights Reserved. 
TM,® & © by Paramount Pictures. 
All Rights Reserved

5 Kat. A21 & A22.
6 Kat. D35 & D36. K umelkyni tiež Hushegyi 2001, 18; k ikonografii Ženy 
postihnutej krvotokom Kusters & Sidgwick 2011.

7 Za spoluprácu pri dramaturgickej príprave cyklu a odborný úvod k projek-
ciám ďakujeme Eve Filovej.
8 Lv 17, 11, 14; Dt 12, 23; Mojžiš 3, 17.
9 Kat. výst. Bernini...
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14.5. AKO UŠETRIŤ ČAS  
APLIKÁCIE A TIPY, KTORÉ 
VÁM ZVÝŠIA PRODUKTIVITU
Lektor: Pavol Magic

21.5. TVORBA PRODUKTU 
ČI SLUŽBY ALEBO HRA 
NA ISTOTU JE NUDA
Lektorka: Ivana Čopová

28.5. NÁPADY NEBUDÚ 
SEDIEŤ V KÚTE
O SPRÁVNOM PÍSANÍ 
DOBRÝCH PROJEKTOV
Lektor: Ivan Ježík  

7.6. NENÁSILNÁ 
KOMUNIKÁCIA 
EMPATIA V PRÁCI, DOMA, 
V ŽIVOTE 
Lektor: Peter Kukliš

17.5. PRÁCA S DOBROVOĽNÍKMI 
AKO ICH OSLOVIŤ, MANAŽOVAŤ 
A MOTIVOVAŤ
Lektorka: Melánia Kurpielová   

Informácie o obsahu, lektoroch a registráciu 
nájdete na www.voices.sk/trampolina

Účastnícky poplatok: 25 eur

Sériu vzdelávacích aktivít Trampolina 
pripravuje Nezisková organizácia Voices. 

Partnerom série je Nadácia VÚB. 

Za spoluprácu pri príprave ďakujeme 
všetkým lektorkám a lektorom 
ako aj spoločnostiam 
Maxman Consultants a Sygic 
a kreatívnemu priestoru 
The Spot.

jar 2014
trampolina

Vzdelávacie semináre pre všetkých, ktorí sa radi učia a podporujú aktívne občianstvo.

The Spot, Nám. SNP 30, 3. poschodie, Bratislava, 9:00 – 16:00



DREAMS
AUTHORS CATALOGUE, EXHIBITION CATALOGUE LAYOUT, 2013



KOCEĽOVA 23
ACADEMY OF FINE ARTS AND DESIGN
EXHIBITION CATALOGUE LAYOUT, 2009



+− XXI
ACADEMY OF FINE ARTS AND DESIGN 
EXHIBITION CATALOGUE LAYOUT, 2009

Kurátorka: Katarína Slaninová

Výber z ateliéru prof. Daniela Fischera, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Selection of the studio of Prof. Daniel Fischer, Academy of Fine Arts and Design, Bratislava  

Katalóg k výstave
Exhibition cathalogue

Projekt sa konal pod záštitou Adrieny Šimotovej
Project was held under the auspices of Adriena Šimotová

20

Milan Vagač patrí napriek nízkemu veku už medzi výrazné osobnosti ateliéru s jasne vyhraneným umeleckým programom 
založeným predovšetkým na skúmaní formálnych ako i obsahových možností maliarskeho média. V skorších prácach, takmer 
abstraktného charakteru pozostávajúcich z architektonických prvkov, sa primárne venoval štruktúre a formálnemu tvoreniu 
obrazovej kompozície, pohrával sa s možnosťami divákovho vnímania (Kompozícia I, II, III, 2007). Postupne zaraďuje do obrazov 
i figurálne prvky, či výseky reality, ktoré buď nanášaním ďalších vrstiev farieb prekrýva a zahmlieva (Púťová atmosféra, Dúha po 
havárii, 2008) alebo rôznymi spôsobmi skladá do obrazových kompozícií (RGB režim, Továreň, Virtuálna spomienka, 2008). Vagač 
sa neuspokojuje s vymedzenou obrazovou plochou, snaží sa nachádzať formáty vyhovujúce jeho maliarskemu vyjadreniu – po 
tvarovej stránke neobvyklé formáty, alebo skladanie jednotlivých menších obrazov do väčšieho kompozičného celku.
Despite his young age Milan Vagač belongs among the significant personalities of the studio with a clearly determined artistic 
programme primarily based on an examination of formal and contextual boundaries of painting. In his earlier works, almost ab-
stract compositions built up with architectural elements, he primarily dealt with a structure and a formal constitution of a pictorial 
surface playing with a viewer`s perception (Composition I, II, III, 2007). Gradually he incorporates into his paintings also figurative 
elements or segments of a reality which he either by placing other layers of colours tarnishes (Feast-like atmosphere, Rainbow 
after the accident, 2008)  or combines into the pictorial compositions (RGB mode, The factory, Virtual memory, 2008). He does 
not do with a given pictorial surface and tries to search for the formats appropriate for his artistic expression – unusual shapes of 
formats or combination of smaller paintings into a one big composition.

Vzdelanie | Education: 
Súčasnosť | Present VŠVU, Bratislava, Ateliér ±XXI | AFAD, Bratislava, Studio ±XXI
2002 – 2006  Škola užitkového výtvarníctva | School for Applied Arts, Bratislava

Milan Vagac *1987, Bratislava
milan.vagac@gmail.com

ˇ

PLUS M
ÍNUS XXI

The Common Day, video, loop,1min 55 sec, 2008
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THREE AWARDS
SLOVAK UNION OF VISUAL ARTS, 2009



BIENNIAL OF VISUAL ARTS, CATALOGUE
SLOVAK UNION OF VISUAL ARTS, 2010



BIENNIAL OF APPLIED ARTS, CATALOGUE
SLOVAK UNION OF VISUAL ARTS, 2009
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SLOVAK REPUBLIC

MUSIC CENTRE SLOVAKIA
EXPOSITION ON

STAND NO. 05.36

MIDEM  
January 28 – 31, 2012

The Music Centre is a state-subsidised institution established 

by the Ministry of Culture of the Slovak Republic.    

The Music Centre Slovakia is a service for music culture with nationwide 

activities. Its task is to promote the Slovak musical culture at home and abroad.

www.hc.sk

Our website contains a variety of information: 

• database of music personalities – Slovak composers and performers in the fields 

of classical music, jazz, blues and other genres;

• international festivals and other events organised by the Music Centre Slovakia:

 

 Melos-Ethos 2013 

 12th international festival of contemporary music 

 melosetos@hc.sk 

 

 Central European Music Festival 

 Rostrum of laureates of prestigious international contests 

 from European countries

 April 16 – 21, 2012, Žilina 

 sfku@hc.sk 

• Slovak Music Directory

• catalogue of printed music, books and CDs; online ordering 

distribucia@hc.sk 

The Music Centre Slovakia is a member of these international NGOs:

IAMIC (The International Association of Music Information Centres) 

IAML (The International Association of Music Libraries) 

ECPNM (European Conference of Promoters of New Music)
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SHIBUYA MOTORS
CD COVER, LAYOUT, ILLUSTRATION, 2012



OPUS NOVA
SOOZVUK FESTIVAL VISUALS, 20012

Workshopy/lektori15.6. 14:00 Balázs HORVÁTH (Maďarsko) – skladba
16.6. 10:00 Jonáš Gruska (Slovensko) – elektronická hudba

16.6. 14:00 Magdaléna BAJUSZOVÁ (Slovensko) – problematika interpretácie

17.6. 10:00 Marián LEJAVA (Slovensko) – skladba
Koncerty
15.6. 18:00 The THReNSeMBle (Maďarsko, dirigent Balázs Horváth) 

– Koncert z diel slovenských a maďarských skladateľov
16.6. 18:00 Klavírne skladby (recitál Magdalény Bajuszovej z diel mladých slovenských skladateľov)

16.6. 20:00 Elektroakustické skladby a skladby pre bicie nástroje

17.6. 18:00 Komorné skladby17.6. 20:00 Ansámblové skladby (Musica Stricta ensemble, umelecký vedúci Peter Dan Ferenčík)

Skladatelia: Bajús, Bolcsó, Cílková, Didi, Dinyés, Döme, Ferenčík, Haľamová, Hvozdík, Chuťková, Jaro jr., 

Kadera, Kedves, Kocián, Kolář, Malíkova, Novosedlíková, Platzner, Olšiak, Roth, Sojak, Sloboda, 

Sumbalová, Tóth, Wiedermann, Zombola
Interpreti: Belicová, Brankovičová, Brtáň, Ferenčík, Gazda, Gruska, Gyivicsán, Hasala, Havrila, Hodulíková, 

Kosmeľová, Krulik, Nevelő, Novosedlíková, Oláh, Ondičová, Pekárová, Kobulnický, Kozák, Szűcs, 

Šarišský, Tóth, Veľas, Vozník, Wiedermann, ZavarskýViac informácii na: www.soozvuk.eu alebo prehliadka@gmail.com. 

Na workshop je obmedzený počet aktívne prihlásených účastníkov na sedem. 

Pasívni poslucháči sú v neobmedzenom počte.
S podporou:

Prehliadka mladých skladateľov7. ročníkOpus Nova 201215. — 17. jún 2012, Štúdio 2 a 5 Slovenský rozhlas, Mýtna 1Bratislava

Prehliadka mladých skladateľov7. ročníkOpus Nova 201215. — 17. jún 2012, Štúdio 2 a 5 
Slovenský rozhlas, Mýtna 1Bratislava

OPUS NOVA – Prehliadka mladých skladateľov, 7. Ročník
Prehliadka mladých skladateľov je pravidelné umelecké podujatie, 

ktoré je organizované skladateľským združením SOOZVUK každý rok 

na jar. Ideou podujatia je uvedenie skladieb začínajúcich hudobných 

autorov na profesionálnej verejnej pôde. Priestor dostávajú mladí 
tvorcovia, na ktorých sa vzťahuje pôsobenie slovenských konzervatórií 

a vysokých škôl s akreditovaným vyučovaním hudobnej kompozície, 

ako i minimálne 3-ročné štúdium kompozície pod akreditovaným 
kompozičným pedagogickým vedením.   Prezentácia tvorby skladateľov zo všetkých regiónov Slovenska ako

  i umelecelecká konfrontácia a jej okamžitá reflexia prináša priestor 

   pre kompaktný umelecký vývoj budúcich osobností slovenskej  
   nekomerčnej hudby, vznik a upevnenie umeleckých vzťahov medzi  

    skladateľmi, interpretmi a predstaviteľmi hudobnej reflexie 
     a postupné utužovanie komunity priaznivcov nekomerčnej tvorby.

      Poslaním festivalu je odhalenie pestrosti umeleckých cítení mladej 

      skladateľskej generácie a tiež neprehliadnuteľného záujmu 
       mladých ľudí o hudobnú kompozíciu v tradičnom význame slova.

kového umenia“ v novodobom umeleckom tandeme človek-počítač. Je au-
torom open source softvérov a umeleckých softvérov a je lektorom semi-
nárov programovania pre umelcov. Svoju tvorbu prezentuje v celej Európe. 
Jeho profesionálne záujmy sa vyznačujú širokým spektrom od tvorby poézie 
cez botaniku k experimentálnemu umeniu a hudbe.

Workshop No. 4; 14:00 hod., Komorné štúdio S2
Lektor: Magdaléna BAJUSZOVÁ (Slovensko)
Workshop zameraný na problematiku interpretácie rôznorodej textúry 
klavírnych skladieb pri nových, nerealizovaných dielach mladých autorov. 
Konzultácie k jednotlivým dielam a špecifikám danej skladby.

Magdaléna Bajuszová
významná klavírna umelkyňa mladšej strednej generácie. Jej interpretačné 
umenie sa vyznačuje absolútnym rešpektom pred autorským zápisom a trpe-
zlivým hľadaním (a nachádzaním) jediných, tých najsprávnejších nuáns „na-
plnenia“ hudobného výrazu. Bajuszovej schopnosť dokonalého naštudovania 
diel akéhokoľvek rozsahu, ako i technickej a výrazovej náročnosti, z nej robia 
vyhľadávanú koncertnú sólistku, umelkyňu klavírnych recitálov, spoluhráčku 
v komorných zoskupeniach a poprednú interpretku premiérových uvedení. 
Magdaléna Bajuszová pravidelne uvádza množstvo pôvodnej tvorby sloven-
ských autorov, ktorej mnohé diela sú jej priamo dedikované.

Koncert No. 4, 18:00 hod., Komorné štúdio S2
Klavírny recitál
Magdaléna Bajuszová – klavír
Program:
Samuel HVOZDÍK (1993): Fragments from the blue sky
František KADERA (1990): Kvartová fantázia
Lukáš ROTH (1988): 2 prelúdia
Alexej TEMNOV (1986): Toccata in D pre klavír
Peter DUCHNICKÝ (1986): 2 impresie
Michal PAĽKO (1988): BallatDe H
Vladimír ŠARIŠSKÝ (1984): ROTH
Miroslav TÓTH (1981): Smutný Chopin a 4 prelúdiá
Róbert KOLÁŘ (1982): Adagio for MT

Samuel  Hvozdík 1993 Košice
Od 2008: Konzervatórium v Košiciach (Kompozícia pod vedením 
N. Bodnára), Hra na organe pod vedením K. Rečla
Spolupracoval so španielskym orchestrom mladých umelcov – Orquesta 
joven de Jerez – Alvarez Beidbeger.
Zúčastnil sa súťaží: Hudba bez hraníc (medzinár.2010, 2.miesto), Harp 
Composition Contest (Holandsko 2012), Kompositionswettbewerb 
(Rakúsko 2012). Pravidelne sa zúčastňuje festivalov Ars Nova Cassoviae, 
Hudobné rezonancie
V súčastnosti pripravuje už štvrtý album na poli elektronickej hudby.
Je aj autorom poézie, krátkej prózy. Venuje sa aj fotografovaniu

František Kadera 1990, Moravský Svätý Ján 
2004 – 2008: Cirkevné konzervatórium v Bratislave, odbor Cirkevná hudba 
2005 – súčasnosť – Cirkevné konzervatórium v Bratislave, odbor Kompozí-
cia (Víťazoslava Kubička, Lukáš Borzík)
od 2008: CKBA – špecializačné štúdium – odbor populárna a jazzová 
hudba (František Báleš)
od 2011: CKBA – obligátne štúdium – hra na bicie nástroje (Milan Ruček)
od 2011: VŠMU, Skladba (Ivan Buffa)
od 2009: pedagogické pôsobenie v ZUŠ Sekule ako učiteľ klavíra 
a korepetítor
2008 – víťaz skladateľskej súťaže Gramodeska 2008 v Čechách

Lukáš Roth 1988, Bratislava
2003 – 2010: štúdium Kompozície na Konzervatóriu v Bratislave 
pod vedením Juraja Tandlera a Petra Martinčeka
od 2010: štúdium Skladby na Vysokej škole muzických umení v Bratislave 
pod vedením Lucie Papanetzovej

Alexej Temnov 1986, Číta (Rusko)
1992 – 2003: Gymnázium v Užhorode 
2003 – 2005: Stredná obchodná škola v Užhorode 
2003 – 2009: Konzervatórium v Košiciach, Kompozícia (Jozef Podprocký) 
2005 – 2009: Inštitút financií v Užhorode, diaľkové štúdium 
r. 2009: 1. miesto 2. kategoria na SSK v odbore Skladba 
Od r. 2009: VŠMU v Bratislave, Kompozícia (Jevgenij Iršaj; Vladimír Bokes) 
Od r. 2010: Regent pravoslavneho zboru sv. Nikolaja 
Od r. 2010: Pedagóg Kompozície na Základnej umeleckej škole sv. Cecílie

Peter Duchnický 1986, Kežmarok 
2002 – 2006: Konzervatórium v Košiciach, klavír (Judita Debreová), flauta 
(Gabriela Hubnerová) a kompozícia (Jozef Podprocký)
účasť na kurzoch: Letná akadémia Univerzity Mozarteum v Salzburgu - 
skladba – 2001, 2002 Alexander Mullenbach, 2004 – Cristobal Halffter
2004: Súťaž slovenských Konzervatórií, Kompozícia,  1.miesto 
2005: medzinárodná skladateľská súťaž v Dessau, 2. miesto 
2006: Súťaž slovenských Konzervatórií v odbore Kompozícia, 1. miesto 
2006 – 2011: VŠMU v Bratislave, Kompozícia (Jevgenij Iršai)

Michal Paľko 1988, Detva
od 2003: Konzervatórium v Košiciach, Hra na cimbal 
(Juraj Helcmanovský ml.) 
od 2004: Konzervatórium v Košiciach, Kompozícia ( Norbert Bodnár)
Pravidelná účasť na medzinárodných interpretačných 
(2004 – Medzinárodné interpretačné cimbalové dni, 2004: Kurz pre 
klaviristov a cimbalistov, 2005 – Balkánska hudba, 2005: tradičná a nová 
Švajčiarska hudba) 
2006: Súťaž slovenských Konzervatórií v odbore Kompozícia, 1. miesto 
(O poslednom tichu) 
od 2007: VŠMU v Bratislave, Kompozícia (Vladimír Bokes)
od 2007: AU  v Banskej Bystrici, Hra na cimbale (Viktória Herencsár)
od 2010: Akadémia muzyczna w Krakowie, kompozícia  (Wojciech Widlak)

Vladislav Šarišský 1984, Košice
1999 – 2004: Konzervatórium v Košiciach, štúdium Kompozície pod 
vedením Norberta Bodnára, Hry na klavír pod vedením Petra Kaščáka 
a Janette Šingerovej
2004 – 2009: štúdium Kompozície na VŠMU v Bratislave pod vedením 
Jevgenija Iršaia
2012: Laureát Medzinárodnej skladateľskej súťaže S. S. Prokofieva 
v Petrohrade
Spolupráce s: Rozhlasový Symf. orch. Ukrajiny (2003: DOR, Concert 
pre Pno); Národný Symf. orch. Ukrajiny (2004, 2005: DOR), European 
Youth Orchestra (2007: 2 Symf. rondá pre sóla, zbor a orchester), Radio 
Orchestra Minsk (2009: DOR, 2010: T.Chrenikov, Koncert per Pno no. 2), 
Viva! Orchestra (2009, 2010)
Divadelné aktivity: Leonce a Lena; Faust I, II (SND), 33 variácií; S bro-
kovnicou na manžela (Divadlo Aréna), Piano revue (Túlavé divadlo), Kým 
kohút nezaspieva (Arteatro), Nora or Burda is dead (Št. divadlo Košice), 
Novecento – Legenda o pianistovi – 1900 (Divadlo v podpalubí)

Miroslav Tóth 1981, Bratislava
2000 – 2004: FiF UK v Bratislave, Hudobná veda
2000 – 2010: súkromné štúdium Hry na klavír (Venceslava Ilievska)
2006 – 2010: Konzervatórium v Bratislave,  Hra na saxofón (Dušan Húščava)
2006: súkromné štúdium Kompozície u Ilju Zeljenku
2008 – 2011: VŠMU v Bratislave, Kompozícia (Jevgenij Iršaia)
od 2012: VŠMU v Bratislave, Kompozícia (Vladimír Godár)
založenie a vedenie experimentálneho ansámblového zoskupenia Musica 
Falsa et Ficta a audiovizuálneho projektu Frutti di Mare (2007 – 2010)
od 2008: zakladá a pôsobí v rôznorodých hudobných zoskupeniach: Shibuya 
Motors (spoločne s Dieterom Kernom a Slávom Krekovičom); Michal Paľko 
& Miroslav Tóth; autor skladieb v hudobnom projekte Dunkeltherapie 
(v súčasnoti s: Irene Kepl, Ingrid Schmollinger, Petrom Vrbom, Andrejom 
Gálom a Michalom Matejkom). Je autorom hudieb k viacerým dokumen-
tárnym filmom.

Robert Kolář 1982, Bratislava
1996 – 2000: Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, Bratislava
2000 – 2005: FiF UK Bratislava, Hudobná veda
Od 2005: Ústav hudební vědy Masarykovy univerzity, Brno
2007 – 2010: účasť v improvizačných zoskupeniach Musica falsa et ficta
a Frutti di Mare (lesný roh, trúbka, krídlovka)
2010 – 2011: účasť na festivale Next v projektoch V4 Soundlab a Mi-65

Koncert No. 5,  20:00 hod, Komorné štúdio S5
Koncert elektroakustickej hudby
Program:
Lenka NOVOSEDLÍKOVÁ (1989): LEaD (live electronics: Marián Zavarský, 
Matúš Wiedermann, bicie nástroje: Lenka Novosedlíková, Michal Brtáň, 
Michal Kozár, Peter Gazda)
Dalibor KOCIÁN (1982): Skladba pre elektroniku a vibrafón
Matúš WIEDERMANN (1982): Introwave (pre elektroniku a klarinet 
alebo alt. saxofón)
Jonáš GRUSKA (1990): Pásky a Gamelan

Lenka Novosedlíková 1989, Bratislava
2005 – 2011: štúdium Kompozície na Konzervatóriu v Bratislave 
pod vedením Petra Hochela
od 2006: štúdium Hry na bicie nástroje na Konzervatóriu v Bratislave 
pod vedením Petra Kosorína
od 2011: štúdium Kompozície na VŠMUpod vedením Vladimíra Godára 
od 2007: hra v improvizačnom orchestri Musica falsa et ficta, (klavír, bicie 
nástroje) 
od 2010: hra v celoslovenskom ansámbli Veni Academy – pôsobí 
v improvizačnom zoskupení PPPF (klavír, perkusie), v ECETERA band, 
zakladá a pôsobí v bubeníckom S5N kvatret, elektro-akustickom zoskupení 
LEaD-perkusie, klarinet (spoločne s M.Wiedermannom a M. Zavarským)

Dalibor Kocián 1982, Košice
1996 – 2000: štúdium na Gymnáziu Šrobárova v Košiciach
2000 – 2004: štúdium manažmentu na City University v Bratislave 
od r. 2004: štúdium Hry na bicie nástroje na Konzervatóriu v Bratislave 
pod vedením Ondreja Štefanára a Štefana Vagovicsa
od 2006: štúdium Kompozície na Konzervatóriu v Bratislave pod vedením 
Petra Martinčeka
r. 2006 a 2007 – víťaz medzinárodnej súťaže CIMES v kategórii experimen-
tálnych nahrávok
Je členom Musica Falsa et Ficta, Veni Ensemble, Cluster Ensemble. Spolu-
pracuje s rôznymi projektami (Puding Pani Elvisovej, Longital). Vystupuje 
na Slovensku aj v zahraničí. 
2012 – nominovaný na cenu Radio Head Awards Radia FM za najlepšiu 
elektronickú hudbu (ako Stroon)

Matúš Wiedermann 1982, Bratislava
1997 – 2001: Gymnázium sv. Rodiny 
2003 – 2008: Konzervatórium v Bratislave, Kompozícia (Stanislav Hochel)
od 2009: VŠMUv Bratislave, Kompozícia (Jevgenij Irsai)

Podujatie je realizované v spolupráci s RTVS, s finančnou podporou MK SR 
a a z prostriedkov Nadácie INTENDA
Mediálna spolupráca: RTVS, HŽ
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SOOZVUK v spolupráci s  RTVS  
OPUS NOVA – Prehliadka mladých skladateľov, 7. ročník
prezentácia tvorby najmladšej generácie hudobných skladateľov 
zo všetkých regiónov Slovenska
PIATOK, 15. júna 2012  o 14:00 a 18:00 hod.
SOBOTA, 16. júna 2012 o 10:00, 14:00, 18:00 a 20:00 hod. 
SOBOTA, 17. júna 2012 o 10:00, 18:00 a 20:00 hod.
Slovenský rozhlas, Mýtna 1, Bratislava

Piatok, 15. jún 2012
Workshop No. 1; 14:00 hod., Malé koncertné štúdio S2
Lektor: Balázs HORVÁTH (Maďarsko)
Workshop zameraný na problematiku naštudovania súčasných diel ko-
mornej tvorby. Prezentácia problematiky na vybraných príkladoch partitúr 
od účastníkov workshopu 

Balázs Horváth
Maďarský skladateľ a dirigent mladšej strednej generácie. Ako skladateľ spo-
lupracuje s mnohými renomovanými maďarskými i zahraničnými umelecký-
mi súbormi, ako dirigent sa venuje uvádzaniu súčasnej tvorby s dôrazom na 
tvorbu mladých autorov. V roku 2009 založil súbor pre interpretáciu súčasnej 
hudbyTHReNSeMBLe so šiestimi mladými hudobníkmi, s ktorými pravidelne 
koncertuje na domácej i zahraničnej pôde.

Koncert No. 1, 18:00 hod., Malé koncertné štúdio S2
Koncert ansámblovej hudby
The THReNSeMBle, Maďarský ansámbel pre interpretáciu súčasnej hudby
Balázs HORVÁTH – conductor, Eszter KRULIK – violin, Villő OLÁH – cello, 
Péter SZŰCS – clarinet, György GYIVICSÁN – trombone, János NEVELŐ – 
percussions
Program:
Bálint BOLCSÓ (1979): Aria (partly improvised piece for musicians 
and electronics)
Dániel DINYÉS (1980): Hommage à Kodály, or the Music should belong 
to Everyone (improvised piece)
Péter ZOMBOLA (1983): Institutio No.8 (for cl., trb., vl., vlc.,vibraphone) 
(SK premiere) 
Csanád KEDVES (1983): Inside Volume (for musicians and TV with DVD 
player and clock-tracks) (SK premiere) 
Lucia CHUŤKOVÁ (1984): Humří čtverylka (for violin, cello and chimes)
Lukáš BORZÍK (1979): In the Silence of Stone Gentle Breeze Has Come 
(for trb., vibraphone, vlc. and piano)

Lucia Chuťková 1984, Bratislava
2001 – 2006 : Konzervatórium v Bratislave, Kompozícia (Peter Martinček),
2006 – 2011: VŠMU v Bratislave, Kompozícia (Jevgenij Iršai)
2009 Festival – Haydn, the Progressive – Perceptions – Eisenstadt /A/
2009, 2010, 2011 – The International Courses for Composers and percus-
sion players – Trstěnice /CZ/
2011 – Ostrava Days 2011 – New music Festival and Institute, /Interna-
tional courses for composers/ - Ostrava /CZ/
2006: Súťaž slovenských Konzervatórií, kompozícia, 2.miesto (Sinfonietta)
2010: Cena za najlepšiu pôvodnú slovenskú skladbu –  The Moon, 
na 4. ročníku Festivalu mladých umelcov v Piešťanoch
Aktívne sa venuje a tvorí pre hudobnú skupinu Hvozd. Je autorkou hudby 
k viacerým animovaným filmom, tanečným choreografiám a tvorí hudbu 
pre viaceré divadelné scény na Slovensku

Lukáš Borzík 1979, Poprad
1993 – 1997: Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne
1999 – 2003: štúdium Hry na gitare pod vedením Petra Remeníka 
na Konzervatóriu v Žiline
2000 – 2003: súkromné štúdium Kompozície u Mgr. Pavla Kršku
2003 – 2008: štúdium Skladby na Vysokej škole muzických umení 
v Bratislave u Prof. Vladimíra Bokesa

2008 – 2011: doktorandské štúdium Skladby na Vysokej škole muzických 
umení v Bratislave u Prof. Jevgenija Iršaia, PhD.
Ocenenia:
2000: Skladateľská súťaž Adama Plintnoviča v Žiline – 1. cena za dielo 
Zlaté slová pre hlas a gitaru na rovnomenný text Štefana Brezányho 
2003: Skladateľská súťaž ABB – Cena predsedu poroty za dielo Sapientia 
Aeterna v kategórii kompozícií pre miešané zbory
2006: Medzinárodná skladateľská súťaž Alexandra Moyzesa, 
Bratislava – 1. cena za dielo Ask the Mirror

Sobota, 16. jún 2012
Workshop No. 2, 10:00 hod., Komorné štúdio S5
Lektor: Marián LEJAVA (Slovensko)
Workshop zameraný na problematiku práce s ansámblom vo vzťahu 
skladateľ – dirigent – interpret. Interaktívny workshop s partitúrami jednot-
livých účastníkov, ktoré sa  nebudú hrať na večernej prehliadke. Interpreti 
budú na workshope postavení pred “prima vista” hranie z listu. Demonštruje 
sa tým dôležitosť prehľadnosti a správnosti notácie skladby a spôsoby jej re-
alizácie. Zameriava na problematiku interakcie: partitúra (dielo súčasnej  
hudby) a jej realizácia

Marián Lejava
Jeden z najtalentovanejších slovenských skladateľov a dirigentov mladšej 
strednej generácie. Ako skladateľ je často uvádzaný na slovenských 
i zahraničných umeleckých scénach, ako dirigent pravidelne uvádza (nie-
len) súčasnú hudbu s poprednými domácimi  i zahraničnými orchestrami 
a súbormi. Vďaka svojim skúsenostiam autora i dirigenta v jednej osobe 
je vyhľadávanou umeleckou osobnosťou pre množstvo projektov na poli 
súčasnej arteficiálnej tvorby.

Koncert No. 2, 18:00 hod, Komorné štúdio S5
Koncert komornej hudby
Program:
Alexander DöME (1974): Tri piesne – Smútok, Sen, Znova pre barytón 
sólo (vc.: Andrej Marek Kanja)
Eliška CÍLKOVA (1987): Cumulonimbus “Bouřkový mrak” sólo pre flautu 
(fl.: Gabriela Pekárová)
Matej SLOBODA (1988): Rapsódia pre violu sólo (vla.: Emil Hasala)
Gregor REGEŠ (1989): Meditácia pre sólo violončelo (vlc.: Júlia Jurigová)
Želislava SOJAK SUBOTIć (1989): I gledam ih daleke moje reči for solo 
violin (vl.: Miloš Biháry)
Mary DWYN SUMBALOVÁ (1982): Žijem lebo do mňa dýchaš 
(acc.: Lídia Hodulíková, fl.: Gabriela Pekárová)
Peter JAVORKA (1993): Klavírne trio (vlno: Daniel Herich, vlc: Júlia 
Jurigová, pfte: Klaudia Kosmeľová)
Juraj BAJÚS (1989): Rondo pre flautu, klarinet a fagot (fl.: Eva Belicová, 
clar.: Michal Vozník, fg.: Nikola Ovčarovičová)

Alexander Döme 1974, Bratislava
1989 – 1995: Konzervatórium v Bratislave, Hra na klavíri (Brigita Starostová)
1995 – 2001: Korepetítor na ZUŠ
2001 – 2006: Konzervatórium v Bratislave, Cirkevná hudba (Marianna 
Gazdíková a Yveta Viskupová), základy Kompozície (Peter Martinček)
2006 - 2011: VŠMU v Bratislave, Kompozícia (Vladimír Bokes)
od 2011: Pedagóg na konzervatóriu a príprava na doktorandské štúdium

Eliška Cílková 1987, Praha
1998 – 2006: Prírodovedné Gymnázium v Prahe
2006 – 2009: Konzervatoř Jaroslava Ježka v Prahe, Kompozícia (Bořivoj 
Suchý) a Drigovanie orchestra (Michal Macourek)
2009 – 2011: štúdium Kompozície na VŠMU (Ľ. Čekovská, L. Papanetzová)
2010/2011: štúdium na  Universität für Musik und darstellende Kunst 
ve Vídni, Erasmus stáž, Kompozícia a mediálná kompozícia  (Univ.-Prof. 
Reinhard Karger) 
2011:  Mezinárodní kompoziční kurzy, Liszt The Progressive” 
v Eisenstadtu (Prof. Mag. Tibor Nemeth, ArtD.) 

Držiteľka ceny Varhana Orchestroviče Bauera za skladbu Věta pro velký symf. 
orchester (2009), jej tvorba bola vydaná na CD i v tlačenej partitúre

Matej Sloboda 1988, Banská Bystrica 
Od 2007: hráč na klávesové nástroje v inštrumentalistickej skupine Abstract 
2008 – 2011: Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici (Skladba: Katarína 
Koreňová a Jana Pondelíková) 
2010: cena poroty v súťaži Akademická Banská Bystrica (In Saecula 
Saeculorum, Vive Valeque) 
od 2011: VŠMU v Bratislave, Kompozícia (Ivan Buffa) 
od 2011: Konzervatórium v Bratislave, Dirigovanie orchestra (Juraj Jartim) 
od 2011: člen Speváckeho zboru slovenských učiteľov 

Gregor Regeš 1989, Kežmarok
od 2004: Konzervatórium v Košiciach, Hra na violončele ( Milan Červenák) 
od 2005: Konzervatórium v Košiciach,  Kompozícia (Norbert Bodnár, Jozef 
Podprocký)
od 2005: Konzervatórium v Košiciach, dirigovanie (Ján Drietomský)
od 2009: VŠMU v Bratislave, violončelo (Ján Slávik)
od 2010: člen Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu
od 2011: pegagóg Hry na violončelo na ZUŠ v Modre
2005: súťaž študentov slovenských konzervatórií, 2. miesto – Hra 
na violončelo, 2. miesto – Kompozícia, 3. miesto – Komorná hra

Želislava Sojak Subotić 1989, Pančevo (Srbsko)
2004 –2008: Stredná hudobná škola ,, Jovan Bandur“ Pančevo, Srbsko, Teória 
hudby, hra na husle.
od r. 2008: VŠMU v Bratislave, kompozícia (Jevgenij Iršai)
2009: autorská participácia na vydaní zbierky klavírnych kompozícií 
„Tajanstvene dirke“
2009: zaradená do Encyklopédie srbských umelkýň.
2010: účasť na kompozičných kurzoch ,,Haydn the progressive“ v Eisenstadte
2011: účasť na medzinárodnom festivale súčasnej hudby ,,aXes” triduum 
muzyki nowej v Krakowe
2011: autorská participácia na vydaní zbierky ,,Pančevačka klavirska muzika” 
2012: Medzinárodná súťaž ,,Donne in musice” – youth for justice and peace, 
1. miesto za skladbu ,,In caelo eloqui tui sun nec occidere” pre dve violončelá

Mária Dwyn Sumbalová 1982, Bratislava
2001 – 2003: Univerzita Komenského v Bratislave  – Fakulta medicíny, odbor 
Všeobecné lekárstvo
2003 – 2008:  Univerzita Komenského v Bratislave – Pedagogická fakulta, 
odbor Liečebná pedagogika
2006 – 2010: Cirkevné konzervatórium v Bratislave, Kompozícia (V. Kubička)
2007 – 2008: Učiteľka angličtiny a hudobnej výchovy v Detskom centre
Srdiečko
2008 – 2009: Lektorka angličtiny v jazykovej škole Berlitz Kids
od r. 2009: Súkromná lektorka angličtiny – English4life
od r. 2012: Soft-skills tréner a coach – Espiral

Peter Javorka 1993, Ružomberok
Od 2005 – štúdium Kompozície pod vedením J. Štefáneka
2006: 1. miesto na súťaži Talent Revúca 
2007 – 2011: Konzervatórium v Žiline (skladba: P. Krška, 
klavír: D. Andrejková)
2010: 2. cena Adama Plintoviča
Od 2011: VŠMU v Bratislave, Skladba pod vedením Jevgenija Iršaia
2012: 2. cena na medzinárodnej skladateľskej súťaži GENERACE

Juraj Bajús 1989, Bratislava
2004 – 2008: štúdium na Gymnáziu Andreja Vrábla v Leviciach
2008 – 2010: štúdium Hry na kontrabase na Konzervatóriu J.L.Bellu 
v Banskej Bystrici pod vedením Róberta Ragana sr.
od 2010 –  štúdium Hhry na kontrabase na Konzervatóriu v Bratislave 
pod vedením Zoltána Janikoviča  a  štúdium Kompozície na VŠMU 
u prof. Vladimíra Bokesa

Koncert No. 3, 20:00 hod, Malé koncertné štúdio S5
Koncert ansámblovej hudby
Progam:
Anton JARO (1978), jr.: 1. čast: Le petit non-sense, 2. čast: Le sense 
non petit pre soprán, klarinet, tubu, husle, čembalo alebo klavír 
(sopr.: Emílie Řezačová, cl.: Martina Kamenská, tb.: Dominik 
Kobulnický, vlno.: Jaroslava Voľanská, čembalo:  Tomáš Rojček)
Mirka HAĽAMOVÁ (1969): BEHAGEDEA pre hoboj, fagot, klavír, 
husle, violončelo (ob.: Matúš Veľas, tnb.: Mikuláš Havrila, vlno.: Daniel 
Herich, vlc.: Júlia Jurigová, pfte.: Magdaléna Ondičová, dir.: Peter Dan 
Ferenčík)
Alexander PLATZNER (1986): Pressburger schloderwalzer pre 
6 členný ansámbel a sólistu na alt saxofóne (fl.: Gabriela Pekárová,  
ob: Metúš Veľas; clar.: Michal Vozník, vlno: Daniel Herich, tb.: Domink 
Kobulnický, acc.: Lídia Hodulíková, bicie: Lenka Novosedlíková a Mi-
chal Brtáň, alt sax.: Miroslav Tóth, dir.: Peter Dan Ferenčík)
András CSÉFALVAY (1986): Apollo project. Opera for chamber orches-
tra and solo electronic instrument video. (fl.: Gabriela Pekárová, 
cl.: Michal Vozník, ob.: Matúš Veľas, vlno: Daniel Herich, vlc: Júlia Ju-
rigová, tnb.: Mikuláš Havrila, acc.: Lídia Hodulíková, pfte: Magdaléna 
Ondičová, dir.: Peter Dan Ferenčík)

Anton Jaro 1978, Bratislava
1993 – 1999: Konzervatórium v Bratislave, Hra na kontrabas (Rastis-
lav Sokol),  Aranžovanie, pop – jazz (Bohumil Trnečka)
2000 – 2010: VŠMU v Bratislave, Hra na kontrabas (Radoslav Šašina), 
Jazzová kompozícia a harmonizácia (Matúš Jakabčic)
od 2010: štúdium Kompozície u Jevgenija Iršaia

Mirka Haľamová 1969, Myjava 
1989 – 1993: štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave 
od 1997: jazyková koordinátorka pre softvérové projekty 
2004: hudba pre divadelné predstavenie Čakajúca chobotnica 
pre divadlo Zádrapky v Senici 
od 2009: súkromné štúdium Kompozície (Lukáš Borzík) 
2011: koncert piesní pre deti v rámci festivalu bábkových divadiel 
v Bratislave

Alexander Platzner 1988, Bratislava 
1999 – 2007: Gymnázium Metodova 2, Bratislava 
2007 – 2010: FiF UK Bratislava, politológia 
2010: Georgetown University, Washington D.C. 
2010 – 2013: FF UK Praha, politické teórie a súčasné dejiny
Od roku 2007 sólista v experimentálnom zoskupení Musica Falsa et 
Ficta a audiovizuálnm projekte Frutti di Mare. Od roku 2012 založenie 
zoskupenia My LIVE EVIL (Platzner & Tóth).

András Cséfalvay 1986, Bratislava
2005 – 2011: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 
2006 – 2011: ateliér +-XXI (Maľba a iné médiá, prof. Fischer)
2008: Ateliér videa, doc. Daučíková
2008: Newcastle University, prof. Burton
2009: Cena Oskára Čepana
od 2011: Univerzita Komenského, Fakulta MFI

Nedeľa, 17. jún 2012
Workshop No. 3; 10:00 hod., Komorné štúdio S5
Lektor: Jonáš GRUSKA (Holandsko/Poľsko)
Workshop zameraný na problematiku realizácie súčasnej elektroakus-
tickej skladby, oboznamovanie s aktuálnymi trendami a viacerými ces-
tami a spôsobmi realizácie elektroakustickej skladby na pódiu.

Jonáš Gruska
Slovenský autor elektroakustickej a elektronickej hudby, ktorý v súčas-
nosti študuje a pôsobí v Poľsku a Holandsku. Je majstrom tvorby „zvu-

dsgn: Maria Co
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Alica Kulihová

Slovensko 
– chorvátska 
konverzácia

ISBN: 978-80-970618-1-2
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ÚVOD

Slovensko-chorvátska konverzácia je konverzačná príručka určená pre široký okruh používateľov.  
Frekventované slová, slovné spojenia a frázy môžu pomôcť turistom zorientovať sa v jednotlivých 
životných situáciách, v ktorých sa v Chorvátsku ocitnú. Študenti, ktorí chorvátsky jazyk študujú, si môžu 
prostredníctvom konverzačných celkov rozšíriť slovnú zásobu a zdokonaľovať sa v konverzácii. 
Keďže na Slovensku ide o prvú komplexnejšiu príručku slovensko-chorvátskej konverzácie, je predpoklad, 
že sa bude využívať aj ako vysokoškolská učebnica. 
Príručka je určená aj tým záujemcom o chorvátsky jazyk, ktorí sa z rôznych dôvodov, či už pracovných 
alebo osobných, potrebujú dohovoriť v rôznych situáciách, alebo môžu využiť ponúkanú slovnú zásobu 
v písomnej alebo hovorenej podobe.
Konverzácia spracúva slovnú zásobu, ktorá sa vyskytuje v základných komunikačných situáciách 
(pozdravy, oslovovanie...), ale aj odborné výrazy a terminológiu z rôznych spoločenskovedných, 
technických, medicínskych a iných vedných odborov.  
Konverzačná príručka obsahuje aj krátky prehľad chorvátskej gramatiky, ktorý môžu používatelia 
príručky využiť buď ako repetitórium základných vedomostí z gramatiky chorvátskeho jazyka, 
alebo ako východisko pre dôkladnejšie oboznamovanie sa s chorvátčinou. 
V jednotlivých konverzačných celkoch je zaraďovanie replík podľa frekvencie a logickej následnosti, 
slovná zásoba v abecednom poradí.

ÚÚVOD
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10 ZÁKLADNÉ POZDRAVY A FRÁZY

Ešte sa uvidíme! Vidjet ćemo se još!

Pozdravuj(te) odo mňa... Pozdravi(te) mi...

Veľa šťastia! Mnogo sreće!

Nech sa páči! Izvoli(te)!

Ďakujem (vám, ti). hvala (vam, ti).

Ďakujem pekne. hvala lijepa.

Vďaka. Zahvaljujem.

Veľmi pekne ďakujem. Najljepša hvala.

Vopred ďakujem. Unaprijed zahvaljujem.

Niet za čo. Nema na čemu.

Neviem, ako sa vám (tebe) odvďačím. Ne znam kako da vam (ti) se odužim.

Som vám vďačný/vďačná. Zahvalan/zahvalna sam vam.

Som tvojím (vaším) dlžníkom. Zadužio si me (zadužili ste me).

To je od teba (vás) veľmi pekné. To je vrlo lijepo od tebe (vas).

To je maličkosť. To je sitnica.

Aj inokedy. I drugi put.

Dovoľ(te)! Dopusti(te)!

Prepáč(te), prosím. Oprosti(te), molim.

Nehnevaj(te) sa. Nemoj(te) se ljutiti.

Ospravedlňujem sa. Ispričavam se.

Je mi ľúto. Žao mi je.

To mi je ľúto. Žao mi je zbog toga.

SK-HR_konverzacia-final.indd   10 3. 9. 2012   15:20:22
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44 ROČNÉ OBDOBIA (počasie, kalendár, hodiny)

O koľkej sa vrátiš? U koliko se sati vraćaš?

O chvíľu sa vrátim. Vratit ću se za trenutak.

Presne napoludnie. Točno u podne.

Prídem(e) inokedy. Doći ću (ćemo) drugi put.

Prídem(e) okolo ôsmej. Doći ću (ćemo) oko osam.

Prídem(e) znovu. Doći ću (ćemo) opet.

Je najvyšší čas. Krajnje je vrijeme.

Máte trochu času? Imate li malo vremena?

Meškajú mi hodinky. Sat mi kasni.

Nemám hodinky. Nemam sat.

Pred chvíľou odišli. Otišli su maloprije.

Prednedávnom. Nedavno.

Príď(te), prosím ťa (vás), skôr (neskôr). Dođi(te), molim te (vas), ranije (kasnije).

Príď(te) včas. Dođi(te) na vrijeme.

Trochu som sa zdržal. Malo sam se zadržao.

To je strata času. To je gubljenje vremena.

• Čas sú peniaze – Vrijeme je novac 
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Parémie v chorvátskom nárečí Devínskej Novej Vsi

Oš nŻgdĄr ní bîlo tŹko, dab´ vojkŹko nŻebilo, neg vojkŹda znź bit nŻkarko. – Ešte nikdy nebolo, aby 
nejako nebolo, len niekedy vie byť nijako.
JŞ tĄmo tşga! – Nevídali! Je tam toho! 
ČŹ je bîlo, tş ur je kráj. – Čo bolo, to už je preč.
Vşląl bi nŞbit na svîti, kot... – Radšej by som nebol na svete, než...

bitÇnĄk – klaonica – bitúnok
Vojźke rŞnţ va vşjnu kot blźgo na bitÇnĄk. – Vojakov ženú do vojny ako dobytok na bitúnok.
  
blźgo – stoka – dobytok
ŽŻjţ kod blźgo. (Žijţ neporŻedno, primitívno.)  – Žijú ako dobytok. (Neporiadne, primitívne.)

bláto – blato / glib – blato
Tş tje bit şnda, kad napĘšą a nŞ bude bláta. – To bude vtedy, keď naprší a nebude blato.
MŞchko kot bláto. – Mäkké ako blato.
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Člşvík ní drîvo. – Človek nie je drevo. Člşvąk ní cipálina. – Človek nie je poleno.
Člşvąk ní ze želŻeza, a želŻezo se tŹkĄj podŞrie. – Človek nie je zo železa, a železo sa tiež zoderie.
Člşvąk zidĘžą kot jŞdĄn kżonj a žŞna oš vŞtj. – Človek vydrží ako kôň, a žena ešte viac.
SŞ na svîti mżoreš zgżbit, neg člşvąk nŞka se v tŞbi ne zgżbą. – Všetko na svete môžeš stratiť, len 
človek nech sa v tebe nestratí.
Tź znź človŻka nŹ smąh dopŞljat. – Ten vie človeka vyviesť na smiech. (Niekoho zosmiešniť.)
Bżd jŞdnţč kot člşvąk! – Buď raz človekom!
DŹr človŻku Żde v pláč. –  Až je človeku do plaču. 
Člşvąk nŻgdĄr ní dost mÇdĄr. – Človek nikdy nie je dosť múdry.
JŞdĄn člşvąk ne mżore sŞ znŹt. – Jeden človek nemôže všetko vedieť.
ČŹ v človŻki ní, tş z njŻega nŻetješ dşstat. – Čo v človeku nie je, to z neho nedostaneš.
Člşvąk je sŞ na svîti. – Človek je všetko  na svete / to najcennejšie na svete.

črîpĄc – lonac za cvijeće – črepník / kvetináč
Vojkşmu v črîpĄc zlíst. (Neograbljźno vşjča poškżodit.) – Niekomu šliapnuť do kvetináča. 
(Neohrabane niekomu spôsobiť ujmu.)

ČŻerna şvca v rodbŻni.
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Odlşžit vşjča k lŞdu / dŹt vşjča na lŻed. – Odložiť / dať niečo na ľad. (Prestať sa tým zaoberať.) 
LŻed kot stŹklo. – Ľad ako sklo.

lŻeto – godina – rok 
Nájtežje pĘvich stżo lŻet, pák ur to Żde. – Najťažšie prvých sto rokov, potom to už ide.
Kad se lŻeto z lŻetom sústri... – Keď sa rok s rokom stretne...  
Od sad lŻeta dş sad lŻeta... – Od roka do roka. / Odteraz do roka.  
Dşšle sż mu lŻeta. (JŞ se pomînţl.) – Prišli mu roky. (Pominul sa.)
LŻeto kot lŻeto. (Sáko lŻeto.) – Rok čo rok. (Každý rok. / Každým rokom.)
BŻt v lŞtą / Żmat svşje lŻeta. – Byť v rokoch / mať svoje roky.
Já imat tvşje lŻeta! – Ja mať tvoje roky!
BŻt v nájbolją lŞtą. – Byť v najlepších rokoch.
LŻeto k lŻetu - a smo stári. – Rok k roku  - a sme starí.
 
lŻeto – ljeto – leto
S tşga nímam Źni zímu, Źni lŻeto. – Z toho nemám / to mi nerobí ani zimu, ani leto.
V lŻeti mísli ná zimu! – V lete mysli na zimu!

lŻetos – ove godine – tohto roku
LŻetos kot láni. – Tohto roku, ako vlani.
ČŹ ní lŻetos, muşre bit nŹ sad lŻeto. – Čo nie je tohto roku, môže byť o rok.

lŻpše – bolje – lepšie
Pżojt na lŻpše. – Ísť na lepšie.
BŻt na vşjčiem lŻpše. – Byť na niečom lepšie. (Mať výhodu.)  

Tź dŻčĄk je sáma ledačŻja.
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Primoravské akvarely
Chlapci od Moravy vnímali rieku ako živú bytosť, ako súčasť ich vlastného, neodňateľného 
životného priestoru. Vzbudzovala v nich bezvýhradný obdiv i bázeň. Na jar ich vzrušovali obavy 
sedliakov, ktorým nebolo jedno, či im nevyspytateľná rieka zaplaví oziminy alebo zasadené 
okopaniny. V čase povodňovej hrozby ustarostení roľníci zasúvali do zeme halúzky na okraji 
preliatej hladiny, aby sa po chvíli prišli presvedčiť, či voda rastie, padá, alebo či sa ustálila. 
Niekedy sa stávalo, že voda zaplavila polia aj na niekoľko týždňov. A to už  znamenalo, že osivo 
a sadba vyšli navnivoč. Do zeme sa potom pýtali náhradné plodiny. Vravelo sa, že Morava vie 
pritom byť aj spravodlivá. Čo sedliakom záplavami zničí, to im nahradí tým, že naplaveninami 
zúrodňuje ich pôdu. A navyše, na zmiernenie bolesti, po poklese hladiny, keď sa voda vracia do 
koryta, zostávajú ešte zatopené jamky – prehĺbeniny na povrchu polí, v ktorých uviazne plno 
rýb. A to sú úlovky, na ktoré nikto nepotrebuje nijaké povolenie. Na tie stačí byť vlastníkom 
role alebo... ak niekto príde prv, tak si aj prvý naplní vrece.  

Cez leto bolo zvykom, že niektorí sedliaci ponechávali pasenie svojich kráv na chlapcov – 
školákov, najčastejšie z najbližšej rodiny. Sedliaci boli presvedčení, že chlapci už dostatočne 
chápu, čo znamená dobre hospodáriť. Bolo by teda proti zdravému rozumu, keby šarvanci 
nemilobohu prelajdáčili školské prázdniny, a za ten čas by sa malo platiť za pasenie kráv 
obecnému pastierovi.

Malé stádo, patriace týmto šetrným sedliakom, sa potom páslo už ďaleko od tej veľkej 
čriedy, ktorú chránili obecný pastier, jeho pomocník a pes. Chlapci vždy združovali im 
zverené kravky a pásli ich spolu. Vybrali si miesto na samom konci urbárskeho pasienka. 
Veľké, celoobecné stádo sa sem z nohy na nohu dopáslo až cez poludnie. Tu ho potom pastier 
zavrátil, aby pomaly postupovalo opačným smerom. Kravy prázdninových pastierov cez 

Marcheggské mosty 
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Votrelci
Na poludnie sa Vlado Kišbír vracal domov z role, kde od rána pomáhal matke. Cestou 
stretol niekoľkých chlapcov. Každému z nich povedal, že videl chalanov z Dúbravky, ako si 
z novoveského chotára robia výbeh pre svoje hry. Naháňajú sa po roliach v láne Veľká lúka 
a sú drzí k starším, ktorí tu pracujú a napomínajú ich.

 Táto zvesť sa rýchlo rozniesla. Nielenže chlapcom brnkla na citlivú strunu, ale na začiatku 
školských prázdnin sľubovala aj zaujímavé spestrenie denného programu. Ako áno, ako 
nie, o pol druhej popoludní sa na Slovinci, pred krčmou U Fuldána, náhodou stretlo osem 
rozhorčených dobrovoľníkov, odhodlaných umravniť nespratných Dúbravčanov. Vlado Kišbír 
dostal dôveru na vedenie výpravy. Mimochodom, mať pri sebe tradičnú chlapčenskú zbraň – 
gumipušku, bolo celkom samozrejmé.

Trestná výprava prešla pri strážnom domku Golembiovských cez železničnú trať serom do 
lesnej časti Za Krpašom. Okrajom lesa sa potom nepozorovane presunula  až k dúbravským 
záhradám.

− To sú oni! Tak ešte sú tu – stlmeným hlasom upozornil vedúci výpravy na kŕdeľ votrelcov. 
Pretože boli práve na novoveskom poli pri hranici chotárov a tiež na dostrel gumipušiek, dal 
hneď aj pokyn: Pripraviť menšie kamene, nabiť, zacieliť...   Nasledovalo polohlasné: páľ! 

Jeden z postihnutých zareval Ááu! Dostal to do chrbta. Prv, než si napadnutí stihli uvedomiť, 
čo sa deje, ozvala sa od hory hlasná skupinová výzva: 

− Hod se bóóórit!!! (Poď sa biť!) Novo-
veskí chlapci sa vtedy už rútili proti 
„rakárom“ z Dúbravky, ktorým nezostá- 
valo iné, len upaľovať za kopec, do svojej 
dediny.

Tieto Dúbravčence síce hovorili už len
po slovensky, no dobre vedeli, čo zname- 
ná hod se borit! Veď ich rodičia so svojimi 
rodičmi medzi sebou vtedy ešte rozprávali 
po chorvátsky.

Takýto malý bojový výpad sa nikdy 
nestáva nejakým pamätným medzníkom, 
ale dokáže pozdvihnúť sebavedomie a 
upevniť dôveru bojovníkov vo vlastné sily.

Deti v uliciach Devínskej, 1930
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Most
Od jesene 1944 už museli nemeckí vojenskí stratégovia začať aj s prípravami na elastický 
ústup svojej armády zo Slovenska. Do týchto plánov zapadlo aj budovanie cestného mosta cez 
Moravu do rakúskej časti Ríše.  Rozhodli sa pre rýchlu stavbu dreveného mosta z Devínskej 
Novej Vsi na Schlosshof. Bola to výhradne vojenská akcia, do ktorej bola zapojená aj nemecká 
pracovná služba Todt Organisation. Jej príslušníci nosili osobitnú uniformu. Najťažšie práce 
na moste však za otrockých podmienok vykonávali zajatci Červenej armády. Tých Nemci 
umiestili v starej, opustenej vápenke vo vinohradoch. Ako ubytovacie priestory slúžili 
zajatcom jednotlivé komory kruhovej pece. Kedysi sa tu pálilo vápno. Teraz, keď pec slúžila 
ako ubytovňa zajatcov, už v nej len mrzlo. Vo vápenke bola aj kuchyňa pre zajatcov so stravnou 
normou vyrátanou na krajný stupeň hladu na hranici prežitia.

Zajatcov každé ráno vojaci vodili do práce na most a večer zas naspäť do ubytovne vo 
vápenke. Podivné bolo, že zajatcov vždy viedli ulicami dediny a nie skratkou popod záhrady. 
Nemci to asi vnímali ako pochod hanby pre zajatcov a pre seba ako pochod víťazov. V tomto 
zmysle to mala byť aj demonštrácia pre domácich obyvateľov. Lenže tunajší občania sovietskych 
zajatcov ľutovali. A táto ľútosť nebola ničím iným ako obžalobou Nemcov z nehumánneho 
zaobchádzania so zajatcami.

Miestni obyvatelia sa snažili aspoň nejako zmierniť útrapy zajatcov. Vedeli, že trpia hladom, 
preto sa pokúšali rozdávať im aspoň krajce chleba. Miestne ženy z ulice ústiacej na most 
vytrvalo hľadali spôsoby, ako by im čo najnenápadnejšie mohli rozdávať aj teplú polievku. To sa 
však počas ich pochodu do práce alebo naspäť nedarilo − ozbrojení sprievodcovia to rozhodne 
nedovoľovali. Situácia sa čiastočne zmenila, keď sa raz skupine žien podarilo zlákať jedného 
z dozorcov na typickú novoveskú fazuľovú polievku s rezancami. V kuchyni jedného domu 
(bez svedkov!) si ju veľmi pochvaľoval. To ženy využili a prosili ho, či môžu zvyšnú polievku 
rozdať zajatcom. Vojak sa dostal do neriešiteľnej situácie: sám túto vec nemal právo povoliť, 

Na mieste dreveného mosta do Schlosshofu dnes stojí most nový – Most slobody  
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HISTORIcKé SúVISlOSTI 
A OSOBITOSTI 
NOVOVESKEj FARNOSTI 

Odborná literatúra uvádza, že kostol v Devínskej Novej Vsi je zo 16. storočia. 
Písomné pramene sú však skúpejšie. Písomný doklad o postavení kostola 
nepoznáme, vieme, že bol vysvätený v roku 1581 alebo 1582.  Postavili ho 
okolo roku 1580 Chorváti, ako v poznámke uvádza Ľ. Némethy v práci 
Súpis fár a farárov Ostrihomskej arcidiecézy. Aj o farnosti hovorí literatúra 
úplne presne, že je ňou od roku 1713. Kým zo 16. storočia sa nezachovalo 
veľa prameňov, predpokladali sme, že v  prameňoch z  18. storočia budú 
presné záznamy o  povýšení filiálky Devína na samostatnú farnosť. Žiaľ, 
nezachoval sa ani farský archív v  pôvodnom rozsahu. Napríklad obecný 
kronikár sa okolo roku 1934 odvoláva na kroniku fary a dnes jej niet. Na fare 
sú odpisy vizitácií od roku 1756 a zopár účtovných písomností. Domnievali 
sme sa, že v niekdajšom vikariátnom, dnes arcibiskupskom archíve v Trnave 
záznam o  vzniku fary nájdeme. V generálnom indexe k  starému archívu 
na prvej strane je zoznam vecných skupín starých písomností. Skupina 20 
má obsahovať hľadaný dokument. No v  elenchu k  tejto skupine  (kniha 
stručných záznamov o obsahu písomností) je zapísaná najstaršia písomnosť 
až z roku 1726. Obrátili sme sa aj na Arcibiskupský archív v Ostrihome, 
ktorý sa odsťahoval z Trnavy v  roku 1777. Odpoveď na niekoľko našich 
dopytov neprišla. Okrem uvedenej literatúry, ktorá sa musela opierať 

Svätá Barbora, patrónka farnosti, sviatok 4. decembra

Sv. Barbora (Barbara) sa narodila okolo roku 273 v Nikomédii (Turecko) v pohanskej rodine. Pre 
neposlušnosť (nechcela sa podvoliť otcovi a vydať sa) ju otec tyran Dioskur zavrel do veže, ktorú 
dal postaviť na tento účel. Tu, v samote, začala študovať a tu aj tajne prijala krst. Počas otcovej 
neprítomnosti dala vybúrať do veže ešte jedno okno a tak namiesto dvoch okien boli na veži tri, čo 
malo pre ňu symbolizovať Najsvätejšiu Trojicu. Dioskur sa rozzúril a vydal ju civilnému tribunálu. 
Strašným spôsobom bola mučená a nakoniec ju vlastný otec sťal mečom. Pramene uvádzajú, že 
sa to stalo 4. decembra 290. Iné pramene hovoria o roku 306. Boh však veľmi rýchlo potrestal jej 
prenasledovateľov. Legenda hovorí, že kým anjeli niesli jej dušu do neba, blesk zasiahol Dioskura 
a priviedol ho pred Boží súd.
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TRI STOROčIA FARNOSTI 
VO VIzITÁcIÁcH 

Zápisnice z kontrol farnosti

Ustanovenia cirkevného snemu, ktorý sa konal v novembri 1563 v Tridente zaviedli periodickú kontrolu 
dodržiavania duchovnej i  ekonomickej disciplíny v  rímskokatolíckej cirkvi na všetkých stupňoch jej 
hierarchie. Patriarchovia, prímasi, metropoliti a biskupi majú sami alebo prostredníctvom svojich vikárov 
každoročne „vizitovať“ nim pridelené územie, navštíviť každú farnosť a skontrolovať ju. Malo sa „vylúčiť 
pôsobenie odpadlíkov, upevniť pravá viera, nastoliť pokoj a  vytvoriť podmienky na zavládnutie dobrých 
mravov a na užívanie plodov viery“. Boli stanovené otázky, na ktoré mali odpovedať správcovia farností 
o zachovávaní jednotlivých článkov viery, o sviatostiach a obradoch pri ich vysluhovaní, o vernosti pápežovi, 
o náboženskom vzdelávaní, o dodržiavaní sviatkov, bohoslužbách počas nich. Z ekonomickej disciplíny sa 
sledovalo materiálne zabezpečenie farského kostola, vrátane personálnej zodpovednosti zaň, stav a vybavenie 
bohoslužobnými predmetmi, informácie o osobách, ktoré priamo vplývali na kvalitu duchovného života, ich 
finančné a naturálne príjmy, o školstve a vzdelávaní detí i dospelých.

Hoci ustanovenie cirkevného snemu hovorilo o ročnom sledovaní života vo farnostiach, začiatkom 18. 
storočia, keď vznikla samostatná farnosť Devínska Nová Ves, vizitácie sa konali sporadicky, spravidla pri 
personálnej zmene najvyššieho cirkevného predstaviteľa v arcidiecéze, na funkcii ostrihomského arcibiskupa. 

Tak našu farnosť vizitovali v  rokoch 1731, 1756, 1782, 1812, 1821, 1860, 1883, 1912, 1927, 1932, 
1937, 1941, 1947.  Zápisnice z  nich sú uložené v  bývalom vikariátnom, dnes arcibiskupskom archíve 
v Trnave. Okrem najstaršej z roku 1731, sú v odpisoch všetky aj vo farskom archíve v Devínskej Novej Vsi. 
V Slovenskom národnom archíve v Bratislave na Drotárskej ceste sú na mikrofilmoch vizitácie farností 
bratislavského arcidiakonátu od 16. storočia do roku 1836 pod signatúrou I.B.1485-1497. Aj keď kontrolná 
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