
A
t

e
li

é
r

n
e

p
r

o
f

e
s

i
o

n
á

l
n

y
c

h
v

ý
t

v
a

r
n

í
k

o
v

40 rokov



Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov
občianske združenie

40 rokov

Autor diela na obálke:
Jozef Mária Uher
Pod kopytami koní duní zem II.

ISBN 978-80-972687-2-5



Mnohí výtvarníci uvedení v tomto katalógu začínali s kresbou či maľbou v detstve, keď dostali do ruky svoje prvé farbičky. Niektorí v tejto 
záľube vytrvali, iní sa k nej vrátili alebo ju nanovo objavili v pokročilejšom veku, v rôznych životných fázach. Opojila ich vôňa farieb, svet 
fantázie, hľadanie možností ako zobraziť svet podľa seba. Umenie ich vtiahlo do svojho farebného sveta.

Pripomíname si 40. výročie vzniku Ateliéru neprofesionálnych výtvarníkov (ďalej len Ateliér) voľne nadväzujúceho na pôvodné záujmové 
zoskupenie, ktoré vzniklo pod vedením akademického maliara Júliusa Kollera. V tomto kolektíve sa stretávajú ľudia rôznych profesií - technici, 
ekonómovia, filozofi, právnici, lekári - aby rozvíjali svoju záľubu, spoločne kreslili, maľovali, tvorilli. Priviedla ich sem potreba stretávať sa 
s ľuďmi „rovnakej krvnej skupiny“, môžnosť diskutovať o svojich tvorivých postupoch, odovzdávať si skúsenosti a svoje výtvarné postupy 
vylepšovať.

Pôvodne krúžok - kurz - ľudí zanietených pre vytváranie vlastných i reprodukovaných umeleckých diel bol organizačne zastrešený Domom 
kultúry na Vajnorskej ulici v Bratislave. Počas jeho existencie ho nepretržite odborne viedli viacerí výtvarní umelci a pedagógovia. V súčasnosti 
sa tejto činnosti venuje Mgr. Otília Nevřelová - Palugyay, ktorá prispieva k zvýšeniu umeleckého povedomia členov Ateliéru navštevujúcich 
Art klub. Veľmi dôležitou a významnou formou výtvarného vzdelávania je účasť na krajinárskych plenéroch na domácej pôde aj v zahraničí.

V roku 2013 sa Ateliér transformoval na občianske združenie, no jeho činnosť aj naďalej pokračuje v nezmenej podobe.

Činnosť občianskeho združenia sa popri vzdelávaní v odbore maľovania, kreslenia či experimentovania s rôznymi súčasnými umeleckými 
technikamii zameriava tiež na vytváranie priestoru na adekvátnu výstavnú a propagačnú aktivitu. Jednotliví členovia sa pravidelne 
zúčastňujú celoslovenskej súťaže „Výtvarné spektrum“, v ktorej získali viaceré ocenenia.

Dôkazom živého umeleckého ruchu a neutíchajúceho záujmu o výtvarné umenie sú okrem dlhoročných členov Ateliéru aj noví záujemcovia 
o členstvo - umelecky zanietení ľudia, ktorí majú radi výtvarné umenie, jeho pôsobenie a hlboký citový odkaz v živote aj v spoločnosti.
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Narodila sa v Bratislave v roku 1969,
kde žije a tvorí

PoužívaNé techNiky: 
olej, akryl, Pastel, eNkaustika

0903 440 951
monikabalogova.ba@gmail.com

MoNika BaloGovÁ

„Výtvarné umenie mi prináša radosť, pokoj a mier v duši, 
ktorý rada sprostredkujem ľuďom prostredníctvom farieb.”

Kolibrík
akryl, 24 x 30, 2016

Kytica vo váze
akryl, 24 x 30, 2016



Narodila sa v trNave v roku 1949
žije a tvorí v Bratislave

MaľBe sa veNuje od roku 2000
PoužívaNé techNiky: 
olej, akryl, suchý Pastel

0910 132 771 
magdademe@gmail.com

Ešte stále krásny 
suchý pastel, 20 x 30, 2017

Listy na vode
akryl, 50 x 70, 2017

„Hra s farbou sa mi stala radostnou potrebou
a ďakujem osudu, že mi nadelil tvorivosť.”

MaGdaléNa deMetroviČovÁ



Narodila sa v Bratislave v roku 1950,
kde žije a tvorí

MaľBe akryloM a suchýM PasteloM 
sa veNuje od roku 2012

0908 251 071
maria.dererova@gmail.com

MÁria-ria dérerovÁ

„Ak chceš pochopiť šťastie, treba ho chápať ako odmenu a nie ako cieľ.“
Saint Exupéry

Tanečnica
akryl, 20 x 25, 2015

Vnuk Alex
akryl, 30 x 40, 2015



Narodila sa v Bratislave v roku 1956,
kde žije a tvorí

kresBe sa veNuje od detstva

PoužívaNé techNiky: kresBa, 
PerokresBa, Pastel, akryl, olej

0908 460 968 
anyfra@gmail.com

aNNa FraNceovÁ

„Celý život som mala a doposiaľ mám spojený so zvieratami, 
čo sa odráža v celej mojej realistickej tvorbe.”
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Stelvio
akryl, 70 x 60, 2011



Narodila sa v leviciach v roku 1955
žije a tvorí v Bratislave

kresBe a MaľBe sa veNuje od roku 2014 
PoužívaNé techNiky: olej, akryl, Pastel 

0949 350 501
evagog@gmail.sk

eva GoGovÁ

Štedré brieždenie
akryl, 40 x 50, 2016

15 červených tulipánov
akryl, 50 x 60, 2016

„Maľovaním si plním svoj detský sen. 
Stretnutia s umením sú pre mňa radosťou, ktorou sa obdarúvam.”



Narodila sa v ŠuraNoch v roku 1969
žije a tvorí v Bratislave

Maľuje akryloM, olejoM, 
akvareloM, PasteloM

0911 944 750
iveta.guzmanova@gmail.com

iveta GuZMaNovÁ

„Svoj výtvarný talent teraz aktívne zveľadujem vo svojom voľnom čase
 a v ateliéroch, aby som mohla naplno rozvinúť svoj potenciál.”

Prírodné štruktúry I.
akvarel, 30 x 42, 2015

Stromy I.
pastel, 30 x 42, 2015
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Narodila sa v trNave v roku 1957
žije a tvorí v Bratislave

kresBe sa veNuje od roku 2016
PoužívaNÁ techNika: suchý Pastel 

0903 318 541 
hanulakova@zoznam.sk

GaBriela haNulÁkovÁ

„Nejestvuje nijaké skutočné bohatstvo okrem človeka a zeme.
Človek je bez nej bezcenný a ona zas bez čoveka.”

Ježiš
suchý pastel, 24 x 30



Breda
olej, 40 x 50, 2016

Narodila sa v Bratislave v roku 1948 
žije a tvorí v BerNolÁkove

kresBe a MaľBe sa veNuje od roku 2007
PoužívaNé techNiky: olej, akryl, Pastel 

0903 530 323 
daniela.hrtkova@gmail.com

daNiela e. hrtkovÁ

„Maľovaním som obdobie môjho starnutia 
zmenila na obdobie tvorenia a šťastia.”

Radosť z nového pasu
olej, 30 x 30, 2016 
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Narodila sa v roku 1962 
žije a tvorí v loZorNe a stuPave

MaľBe sa veNuje od roku 2009
PoužívaNé techNiky: olej, akryl, 
akvarel, suchý Pastel, 
GraFickÁ techNika - lePt

0905 843 638 
vhubkova@gmail.com

vlasta huBkovÁ

„Život využijeme najlepšie vtedy, keď ho venujeme 
niečomu, čo trvá dlhšie ako život sám.” 
W. James

Po daždi
grafika, 30 x 21



Narodila sa v loZorNe v roku 1956,
kde žije a tvorí

MaľBe sa veNuje od roku 2012
PoužívaNé techNiky: 
olej, akryl, suchý Pastel 

0903 308 392 
jankovicova.e@gmail.com

eva jaNkoviČovÁ

V záhrade
akryl, 70 x 70, 2017

Astry (detail)
akryl, 60 x 60, 2016

„Príroda je veda...
nik na plátno nedá všetky farby sveta...”



Narodila sa v Bratislave v roku 1941
žije a tvorí v Modre

MaľBe sa veNuje od detstva

PoužívaNé techNiky: 
olej, akryl, suchý Pastel 

0905 196 329 
editakallova@gmail.com

edita kallovÁ
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Usadlosť
pastel, 75 x 75, 2017

„Umelec musí donútiť prírodu, aby prešla jeho hlavou a srdcom.”
E. Delacroix



Narodila sa v liPtovskoM MikulÁŠi v roku 1992
žije a tvorí v Bratislave

MaľBe akryloM sa veNuje od roku 2015

0908 217 885 
nikolakallova@gmail.com

Nikola kallovÁ

„A predsa sa domnievam, môj milý, že by bolo lepšie, 
aby celý svet so mnou nesúhlasil a hovoril opačné veci, 
akoby som ja sám bol so sebou v nesúlade a sebe odporoval.” 
Platón

Stýkanie 
akryl na plátne, 50 × 50, 2016

Zžívanie
akryl, kombinovaná technika, 45 x 60, 2017



ľudovít kesZeGh

„Som šťastný a osudu nesmierne vďačný, že ma v seniorskom veku 
nasmeroval k výtvarnému umeniu, maľovaniu. Je to impulz  pre aktívny život.“
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Keď mávajú motýle krídlami 
akryl, 45 x 60, 2017

Narodil sa v hlohovci v roku 1928
žije a tvorí v Bratislave

MaľBe sa veNuje od roku 1988
PoužívaNé techNiky: 
olej, akryl, Pastel 

0904 572 748 
l.keszegh@chello.sk
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Narodila sa v Bratislave, 
kde žije a tvorí

väČŠiNou tvorí olejoM, 
ak si to NÁMet vyžaduje, Pracuje PasteloM, 
akryloM a rôZNyMi ŠtruktúrovacíMi hMotaMi 

0910 484 258 
slantayova@gmail.com

staNislava laNtayovÁ

“Život je krátky a človek by nemal čakať iba na veľké radosti, ktorých nie je 
v živote veľa, ale dokázať sa radovať z drobných každodenných maličkostí. ” 
Neznámy autor

Pri Draždiaku
olej, 40 x 50



Vodopád
olej, 50 x 70, 2016

Narodila sa v Bratislave, 
kde žije a tvorí

Maľuje olejoM, PasteloM, akvareloM,
tvorí art-Protis

0903 212 288 
laukova@laukova.sk
www.laukova.sk

eva laukovÁ

„Príroda je dielom vesmíru, umenie je dielom človeka.”

Tatry po vpáde lykožrúta
olej, 50 x 70, 2016



Medzi brezami - prírodniny
kombinovaná technika, 50 x 70, 2017

Narodila sa v Bratislave v roku 1949,
kde žije a tvorí

MaľBe sa veNuje od roku 2005
PoužívaNé techNiky: suchý Pastel, 
akryl, koMBiNovaNÁ techNika, kolÁž

0903 283 281 
milada.lengyelova@gmail.com

Milada leNGyelovÁ

„Krajší svet nehľadám, ale chcem to pekné 
v našom vidieť svojimi očami a pocitmi.”

V kvete
akryl, 30 x 23, 2016
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Narodila sa v Bratislave v roku 1957,
kde žije a tvorí

MaľBe sa veNuje od roku 2007
PoužívaNé techNiky: akryl, 
olej, eNkaustika, Power text

0911 441 441 
invet@post.sk

iveta MÁlekovÁ

„Umenie napredovania spočíva v tom, že začneme.”

Vidiecke zátišie
olej, 40 x 50, 2016



Fontána pred divadlom
olej, 40 x 50, 2016

Narodil sa v Nitre v roku 1949
žije a tvorí v Bratislave

MaľBe sa veNuje od roku 2007 
PoužívaNé techNiky: 
akryl, olej, suchý Pastel

0905 615 474 
matostevo11@gmail.com

ŠteFaN MaŤo

„Odviaž sa, otvoríš iný farebný svet, iné dimenzie vnímania, 
ale zostaň nohami na zemi.“

Svitanie
olej, 40 x 50, 2016
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Narodila sa v Bratislave v roku 1959,
kde žije a tvorí

Maľuje suchýM PasteloM a akryloM

0904 636 794 
milova.sona@gmail.com

soňa MilovÁ

„Najradšej maľujem kone a prírodu.”

Arabian
suchý pastel, 50 x 70, 2012
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Narodila sa v treNČíNe v roku 1933,
žije a tvorí v Bratislave

MaľBe sa veNuje od roku 2008
PoužívaNé techNiky: 
olej, akryl, suchý Pastel, 
koMBiNovaNÁ techNika, kolÁž

0905 135 897
nevicka@post.sk

eva NevickÁ

„Maľovanie ma citovo a esteticky obohacuje, dáva mi radosť zo života, 
ktorá pramení z možnosti tvoriť a ďalej sa výtvarne vzdelávať.”

Jar
akryl, kombinovaná technika, 50 x 50, 2017
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Narodila sa v Bratislave v roku 1938,
kde žije a tvorí, 
veNuje sa PedaGoGickej ČiNNosti

Maľuje olejoM a PasteloM 

02/5443 3696 
nevrelovabarbora@gmail.com

otília NevŘelovÁ-PaluGyay

„Príroda je zdrojom nekonečnej inšpirácie. Keď sa mi zdá, že vo svojej 
tvorbe strácam pôdu pod nohami, obraciam sa vždy k prírode 
a pokorne sa snažím o prehĺbenie svojho videnia.“

Jarné tóny
olej, 44 x 47



Narodila sa v cheBe (Čr) v roku 1951
žije a tvorí v Bratislave

MaľBe olejoM a akryloM 
sa veNuje od roku 2012

0907 033 878 
v.pischova@gmail.com

viera PischovÁ

„Žitie je to najväčšie umenie na svete, lebo väčšina ľudí len existuje.”
Oscar Wilde.
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 Pluto s dúhou
 olej, 22 x 20, 2016
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Narodil sa v Bratislave v roku 1941,
kde žije a tvorí

MaľBe akryloM sa veNuje od roku 2006

0914 103 211
pppp022@gmail.com

Pavol PolÁk

V kukurici
akryl, 60 x 90
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Narodila sa v MikluŠovciach v roku 1945 
žije a tvorí v Bratislave

MaľBe akryloM a PasteloM 
sa veNuje od roku 2001 

0910 676 614 
elena.povincova@gmail.com

eleNa PoviNcovÁ

„Nejestvujú nemožné sny, iba naše obmedzené predstavy toho, čo je možné.“ 
Beth Mendeová Connyová.

Kala – kornútovka
pastel, 34 x 24, 2016



Priestor pre myšlienku
akryl, 50 x 50, 2016

Narodil sa v Bratislave v roku 1954 
žije a tvorí v Písku (Čr) a v Bratislave

MaľBe akryloM, olejoM a kolÁži 
sa veNuje od detstva 

00420602 777 393, 0904 106 846
rady.andrej@gmail.com

aNdrej rÁdy

„Sú dni, keď mi gitara pripomína hrušku.“

Spomienka
akryl, 40 x 50, 2017
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Narodila sa v ZÁhorskej vsi v roku 1950
žije a tvorí v Bratislave

MaľBe sa veNuje od roku 2003
PoužívaNé techNiky: olej, akryl, 
akvarel, PodMaľBa Na sklo 

0944 025 979
marta.rum@centrum.sk

Marta ruMaNovÁ

Pohľad z okna – leto
podmaľba na sklo - akryl, 80 x 30, 2009

„Okolo nás je množstvo krásy, ktorú sa oplatí 
zachytiť a pripomínať. 
Preto najradšej maľujem podľa fotografií, 
ktoré som si sama urobila.“



Uplakaná ulica
olej, 30 x 30

Narodila sa v ŠuraNoch v roku 1944
žije a tvorí v Bratislave

veNuje sa MaľBe olejoM a kresBe 

0904 144 052 

judita ŠudovÁ

„Nie je to len o maľovaní, 
ale aj o inšpiratívnej a povzbudzujúcej spoločnosti.“

Zima
olej 25 x 30



Divnožienka
akryl, 40 x 50, 2017

Narodila sa v Nových ZÁMkoch

žije a tvorí v stuPave

Maľuje olejoM, akryloM, teMPerou, 
akvareloM, PasteloM, 
veNuje sa GraFike

0903 401 295
agnes411@mail.com

aGNeŠa vavriNovÁ

„Fascinuje ma prekonávanie priepasti 
medzi realitou a výtvarným stvárnením.”

Orakulum
akryl, 40 x 50



Zbojnícky tanec
olej, 45 x 46, 2016 

Narodil sa v turZovke v roku 1959
žije a tvorí v Podvysokej 

MaľBe sa veNuje od roku 1974
PoužívaNé techNiky: 
olej, akvarel, Pastel

0907 738 666 
vrabel.jozef59@gmail.com

joZeF vrÁBel

„Chcel by som vedieť namaľovať vzduch, 
vlhkosť rannej rosy a teplo svätojánskych ohňov.
Koľko mi ostáva ešte času?“

Tanečnica
olej, 45 x 60, 2016
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17. 9. 1938 - 2. 5. 2017 
žila a tvorila v Šali

ateliér NeProFesioNÁlNych výtvarNíkov 
NavŠtevovala od jeho ZaložeNia. Maľovala 
krÁsNe roMaNtické krajiNky, svojíM 
NeZaMeNiteľNýM rukoPisoM a tyPickou 
Paletou FarieB, ktoré Človeka vŤahovali 
dovNútra tejto Čistej Prírody. 
NaŠa MilÁ, PracovitÁ, veČNe usMiata GiZka. 

ČesŤ jej PaMiatke

GiZela erdélyi - takÁcs

Krajina II
olej, 20 x 30, 2017



Ukrižovaný
akryl, 24 x 30, 2013

19. 3. 1924 - 14. 2. 2017
žil a tvoril v Bratislave

Bol jedNýM Zo Zakladajúcich ČleNov Ateliéru, 
aktívNyM až do PosledNých dNí svojho života. 
PoČas celého svojho Bohatého výtvarNého 
PôsoBeNia sa veNoval rôZNyM výtvarNýM 
techNikÁM, s ktorýMi rÁd NeZiŠtNe oBoZNaMoval 
aj ostatNých ČleNov Ateliéru.
PravidelNe sa ZúČastňoval výtvarNých súŤaží 
v rÁMci sloveNska, kde Získal viaceré oceNeNia.
    

ČesŤ jeho PaMiatke

joZeF MÁria uher

Európa krotí býčka



Z NÁŠho alBuMu 



Balogová Monika
Bojová Alžbeta

Demetrovičová Magdaléna
Dérerová Mária

Franceová Anna
Gogová Eva

Gunišová Mária
Guzmanová Iveta

Hanuláková Gabriela
Horáková Iveta

Hrtková Daniela
Hubková Vlasta

Chovancová Monika
Jankovičová Eva

Kallová Edita
Kallová Nikola

Keszegh Ľudovít
Lantayová Stanislava

Lauková Eva

Milada Lengyelová
Iveta Máleková
Mária Matejková 
Štefan Maťo 
Soňa Milová 
Eva Nevická 
Ján Oravec
Otília Nevřelová-Palugyay
Viera Pischová
Pavol Polák
Elena Povincová
Andrej Rády
Marta Rumanová
Judita Šudová
Agneša Vavrinová
Jozef Vrábel
Gizela Erdélyi-Takács (in memoriam)

Jozef Mária Uher (in memoriam)



„Každý umelec bol spočiatku amatér.“
R. W. Emerson
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