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Vážení pacienti, kolegovia, priatelia, 

som veľmi rád, že po niekoľkomesačnej rekonštrukcii Oddelenia ambulantnej chemoterapie 
otvárame pracovisko, ktoré sa zaradilo k najmodernejším svojho druhu v Európe. Myslím, 
že právom. Komplexná obnova takmer 1 300 m2 prináša priestrannejší, svetlejší, vzdušnejší 
a vzhľadom na logistiku chemoterapeutickej liečby i optimálnejšie rozdelený priestor.  Ďalej 
úplne nové vybavenie ambulancií, nové čakárne, sociálne zariadenia, podlahy, podhľady, 
vzduchotechniku, či elektronický systém prijímania pacientov, ktorý im uľahčuje navigáciu 
k jednotlivým ambulanciám a vyšetrovniam.

Nie náhodou sme v našich rekonštrukčných snahách po Oddelení klinickej onkológie E a Kli
nike chirurgickej onkológie pokračovali práve týmto pracoviskom. Na Oddelenie ambulantnej 
chemoterapie prichádzajú chorí z celého Slovenska. Denne vykonáme 200 odberov, mesačne 
tu aplikujeme až 2 500 chemoterapií, čo sú naozaj výnimočné čísla. Ročne stečie 24 000 che
moterapií a oddelením prejde 64 000 ľudí. Verím, že sme sa tak opäť viac priblížili k poskyto
vaniu ešte kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti a zvýšeniu komfortu pacientov. 

Naše oddelenie má však navyše jeden rozmer, ktorý možno aj presahuje hranice Európy – 
a to rozmer umelecký. Nebýva totiž zvykom, aby sa priestory nemocničného zariadenia stali 
galériou umenia. Spolupráca s významnými umelcami združenými v spoločnosti Spectrum 
ART, ktorí sa rozhodli darovať svoje diela ústavu, nám to ale umožnila. Oddelenie ambulant
nej chemoterapie bude preto zároveň stálou expozíciou 33 renomovaných autorov súčasné
ho moderného umenia na Slovensku. 

A nestalo sa tak náhodne. Umenie má v Národnom onkologickom ústave osobitý rozmer. 
Začalo to myšlienkou, ako rozvinúť potenciál unikátnej umeleckej zbierky, ktorá sa v budove, 
pôvodne štátneho sanatória, roky vytvárala. Umenie má úžasnú silu, pomáha človeku vy
rovnávať sa so základnými otázkami života, dokáže rozširovať osobné hranice, prekonávať 
vnútorné bariéry, vliať ducha slobody, posilniť prežívanie pocitov. Chceli sme tieto atribúty 
umenia rozvíjať práve v takom sterilnom prostredí, akým je nemocnica. Dostať ich bližšie 
k pacientovi vo chvíli, kedy je konfrontovaný so zložitou situáciou, kedy je zraniteľný, lebo 
ide o zdravie. Táto naša snaha sa pretavila až do filozofie „umenie liečiť“. V podstate však len 
nadviazala na skutočnosť, že my v NOÚ vnímame liečbu ako umenie, pre nás je liečiť pacienta 
umením liečiť. A my zároveň liečime umením. Prostredie, v ktorom pacienti absolvujú liečbu, 
považujeme za dôležitú súčasť procesu, snažíme sa ho estetizovať, kultivovať, aby sa v ňom 
cítili komfortne a príjemne. Veľmi si preto cením, že táto filozofia našla praktické naplnenie 
aj na Oddelení ambulantnej chemoterapie. Intenzívne nám v tom pomáha Združenie priate
ľov NOÚ, prepojené s ústavom i filozoficky ako „umenie pomáhať“, ktoré aj v tomto prípade 
prispelo takmer jednou tretinou z celkových nákladov rekonštrukcie. 

Nič z toho, čo robí toto oddelenie plnohodnotným, moderným a umeleckým by sa však ne
mohlo udiať bez pomoci partnerov. Ďakujem veľkorysosti podporovateľov, dobročinnosti 
umelcov a v neposlednom rade neustálej službe a práci lekárov a sestier, mojich kolegov, kto
rí v boji s chorobou za záchranu života neváhajú každý deň tasiť všetky medicínske i ľudské 
zbrane.

MUDr. Jozef Dolinský
riaditeľ NOÚ

primár Oddelenia ambulantnej chemoterapie
predseda Združenia priateľov NOÚ
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Vážení milovníci výtvarného umenia, vážení priatelia, vážení hostia, vážení pacienti, vážení 
zamestnanci ústavu.

Dovoľte mi v mene spoločnosti Spectrum ART odprezentovať Vám na pôde Národného 
 onkologického ústavu v Bratislave kolekciu výtvarných diel od 33 renomovaných výtvarní
kov, ktoré spojilo naše spoločenstvo v unikátnom projekte s názvom:

„Umenie lieči“

Ide o umelecký projekt, ktorý po dohode s odborným personálom tohto ústavu realizuje
me pri príležitosti otvorenia nového Oddelenia ambulantnej chemoterapie, ktoré sa svojim 
charakterom radí medzi špičkové pracoviská v Európe a možno i vo svete.

Vážení priatelia, mám osobnú skúsenosť s onkologickým ochorením, sám som si na vlastnej 
koži vyskúšal tú neľahkú rolu pacienta s onkologickou diagnózou.  Musím konštatovať, že 
som sa na pôde tohto ústavu stretol s takou profesionalitou lekárskeho i ostatného per
sonálu, že som ani na chvíľu nepochyboval o úspešnosti aplikovanej liečby. Asi to môžem 
povedať za všetkých pacientov, ktorí sem vstupujú s úzkosťou a strachom z blízkej budúc
nosti, že ochota, empatia, srdečnosť, ústretovosť a fortieľ s akým tu personál pomáha pa
cientom, je bezpríkladný. Ak si k takémuto profesionálnemu a ľudskému prístupu prirátate 
i kvalitnú diagnostiku, moderné postupy liečenia a lieky, ktoré má tento ústav k dispozícii, 
máte pocit, že už nič nechýba k dokonalosti. Avšak, predsa je  voľačo, čo môže svojou pod
statou vylepšiť liečebný proces, terapiu a duševnú pohodu pacientov. Týmto zázračným 
elixírom je umenie. Umenie, ktoré všeobecne povyšuje ľudského ducha, umenie, ktoré prá
ve na takýchto miestach je vnímané intenzívnejšie ako v ktorejkoľvek galérii.

Spoločnosť Spectrum ART sa zaoberá filantropiou v rôznych úrovniach. Napomáha prezen
tovať umelcov navonok, ale má aj snahu domácich umelcov predstaviť širokej verejnosti 
vo vlastnej krajine. Výtvarné umenie, teda umenie vnímané vizuálne, sa prezentuje na vý
stavách v rámci ucelených výstavných kolekcií. Práve takúto kolekciu obrazov a reliéfov 
sme nainštalovali do nových priestorov Oddelenia ambulantnej chemoterapie Národného 
onkologického ústavu tak, aby vhodne doplnila obnovený interiér a priniesla do priestoru 
nové výtvarné vnemy a kvality.

V krátkom čase sa nám podarilo po konzultáciách s odborníkmi vybrať vhodné diela pre 
túto výstavu. Sme hrdí, že autori prejavili jednoznačným spôsobom ľudskosť, senzibilitu 
a solidaritu s pacientmi a že darovali svoje diela bez nároku na honorár. Darované diela, 
ktorých hodnota dosahuje celkovo niekoľko desiatok tisíc eur, vhodne doplnia umeleckú 
zbierku NOÚ. Táto kolekcia nie je uzavretá. Predpokladáme, že sa bude neustále dopĺňať 
o nové diela pod záštitou tejto vysoko humánnej myšlienky, myšlienky arteterapie, my
šlienky liečby umením.

Vážení priatelia, vážení návštevníci, vážení pacienti, želám vám príjemný umelecký záži
tok z tejto nevšednej kolekcie výtvarných diel a zostáva mi len zaželať vám veľa úspechov 
v snahe o plnohodnotný zdravý život obohatený našim umením.

Dr. Dušan Kollár 
Prezident Spoločnosti

Spectrum ART
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UMENIE LIEČI / ARTE MEDICINAM

Spoločnosť Spectrum ART vznikla v roku 1997 ako priamy dôsledok nezištnej potreby 
podpory umenia, propagácie umenia vo svete, ale aj z potreby osobnej angažovanosti 
 Dr.  Kollára v oblasti výtvarného umenia, ale aj  interpretačného umenia, literárnej tvorby, 
hudby a folklóru.

Vyše pätnásťročné obdobie je spojené s mnohými aktivitami, ktoré podporili mladých za
čínajúcich umelcov, ale pripomenuli aj starších umelcov, ktorí vykonali mnohé v prospech 
našej krajiny. Ďalšie aktivity viedli  k obnoveniu folklórnych tradícií, obnove pamiatok, ako 
aj k mnohým prezentáciám slovenského umenia doma i v zahraničí, za čo boli jednotliví 
umelci, ako aj  spoločnosť Spectrum ART, ocenení mnohými vyznamenaniami.

Jadro spoločnosti tvorí výtvarná, hudobná a folkloristická sekcia, pričom tieto sekcie zdru
žujú a evidujú množstvo umelcov prevažne generačne alebo názorovo príbuzných, ktorí 
sa hlásia k poctivému remeselnému umeniu vychádzajúceho z tradícií slovenskej kultúry 
a kultúrnosti.

Výtvarná sekcia, ktorá sa prezentuje touto výstavou, spolupracuje s maliarmi, sochármi, 
grafikmi, sklármi, keramikmi, umeleckými fotografmi i textilnými výtvarníkmi, dokonale 
ovládajúcimi svoj odbor.  Mnohí sú pedagógmi na stredných i vysokých školách, majú za 
sebou množstvo spoločných i individuálnych výstav a reprezentujú to najlepšie v rámci 
súčasnej slovenskej výtvarnej scény.

Práve preto, že jednotliví umelci sú už samostatnými individualitami, ich tvorbu spoločnosť 
Spectrum ART neovplyvňuje, ale jednotlivé diela  vzájomne vhodne kombinuje do atraktív
neho vizuálneho celku. Takéto výtvarné kompiláty mohli diváci vidieť na spoločných výsta
vách v Bratislave, Prahe a Monaku, kde spoločnosť mnohokrát vystavovala.

Jednu takúto kolekciu, ktorá je na dôvažok benefíciou v prospech Národného onkologického 
ústavu v Bratislave môžte navštíviť v nových priestoroch tohto špičkového pracoviska. Celú 
kolekciu výtvarných diel nie je možné uchopiť jedným pohľadom, nakoľko mnohé z nich 
sú súčasťou ambulancií a odborných pracovísk, predsa väčšina diel vystavených v spoloč
ných otvorených priestoroch vhodne dotvára interiér do harmonického celku. A o harmó
niu vlastne išlo, harmóniu tela i duše, harmóniu človeka a priestoru. Kolektív 33 autorov 
spoločnosti Spectrum ART pevne verí, že koncepcia výstavy „Umenie lieči“ je práve tým 
balzamom na dušu pacientov, ktorí sem prichádzajú za ambulantnou liečbou.

Na jednotlivých stranách tohto katalógu sú umelci prezentovaní v abecednom zozname 
s krátkymi životopisnými údajmi. Spoločnosť Spectrum ART a Národný onkologický ústav 
aspoň takýmto spôsobom ďakujú zúčastneným autorom na projekte „Umenie lieči“.

Róbert Němeček
kurátor výstavy
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Tibor Bártfay

Narodil sa 12. mája 1922 v Nitre. Je synom známeho sochára Júliusa Bártfaya, ktorého 
spolu s J. Koniarkom považujú za spoluzakladateľa moderného slovenského sochárstva. 
Bol žiakom profesora F. Sidlóa na Budapeštianskej akadémii krásnych umení a žiakom 
profesora K. Pokorného na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Jeho druhovo aj tematicky 
mnohostranná tvorba zahrňuje portréty, komornú, voľnú i monumentálnu plastiku. 
Realizoval okolo 30 pamätníkov, vyše dvetisíc plastík a okolo šesťsto portrétov, množstvo 
medailí a reliéfov. Venuje sa aj kresbe a tvorbe koláží. Je bezpochyby najvšestrannejším 
žijúcim slovenským sochárom. 

Čierna perla
2006, koláž, 62 x 44 cm
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Oto Bachorík

Narodil sa 26. marca 1959 v Bratislave, do umeleckej rodiny. Stredoškolské vzdelanie 
absolvoval na SŠUP v Bratislave v rezbárskom ateliéri Ludwika Korkoša. Neskôr bol 
prijatý na VŠVU, na oddelenie sochárstva u prof. Ladislava Snopeka a Jozefa Poruboviča. 
Od promócie v roku 1984 je sochárom v slobodnom povolaní, členom Zväzu slovenských 
výtvarných umení. Naturelu Ota Bachoríka vyhovuje atmosféra sympózií, ktorých sa rád 
zúčastňuje. Pracuje v materiáli kameň, drevo i bronz a veľmi úspešne tieto materiály aj 
kombinuje. Dôverne rozumie hmote, pričom výtvarne dokonalo reflektuje tvar i dušu sochy. 

V ohni 
2008, akryl na plátne, 30 x 30 cm
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Daniel Bidelnica

Narodil sa 16. februára 1957 v Nitre, kde absolvoval LŠU. V roku 1971 bol prijatý na Strednú 
umeleckopriemyslovú školu v Bratislave na odbor aranžérstvo pod vedením  prof. Filu. 
Po škole sa nakrátko vracia na LŠU v Nitre, ale už ako pedagóg a v roku 1977 bol prijatý na 
štúdium monumentálnej maľby na VŠVU v Bratislave do ateliéru prof. E. Lehotskej a Ivana 
Vychlopena. Daniel Bidelnica je azda mediálne najznámejší výtvarník, ktorý je zároveň 
výraznou postavou v umeleckej obci. Angažuje sa v spoločenskom živote a nadáciách, je 
zakladateľom mnohých maliarskych sympózií a členom Spoločnosti voľných výtvarných 
umelcov.

Zrodenie dňa 
1996, serigrafia, 88,5 x 69,5 cm
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Mária Bidelnicová

Sa narodila 19. júla 1954 v Bratislave . V rokoch 1969 – 1973 študovala na Strednej škole 
umeleckého priemyslu u prof. Rudolfa Filu. V rozpätí rokov 19731977 pracovala ako asistentka 
na Oddelení grafiky a kresby v Slovenskej národnej galérii v Bratislave.V rokoch 1977 – 1983 
študovala na Katedre reštaurovania na VŠVU. V roku 1982 absolvovala štúdium na Instituto 
Centrale del Restauro v Ríme u profesorov G. Serangeli a S. Lancioni. V rokoch 1983 – 1990 
pôsobila na katedre reštaurovania na VŠVU.  Mária Bidelnicová  pracovala ako reštaurátorka 
v ateliéroch Slovenskej národnej galérie,V maľbe sa orientuje  na abstraktné expresívne 
vyjadrenie. Okrem reštaurovania diel a maliarskej tvorby sa venuje aj fotografovaniu. 

Relax 62 
2008, akryl na sololite, 100 x 140 cm
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Viťo Bojňanský

Narodil sa roku 1962 v Bratislave. Študoval drevorezbu na Strednej umeleckopriemyslovej 
škole a sochárstvo na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Venuje sa komornému 
a monumentálnemu sochárstvu a maľbe. Zúčastnil sa na viacerých sochárskych sympóziách 
a v rokoch 1999, 2001, 2004 absolvoval tvorivý pobyt v Paríži CIDA. Napriek tomu, že je 
vyškolený sochár, maľba si našla rovnocenné miesto v jeho tvorbe. Ak väčšina umelcov 
hľadá cestu z plochy do priestoru, u Viťa Bojňanského je tomu naopak. Pokúša sa vlastne 
o ten náročnejší proces – priestorové kvality modifikovať do plochy.

Tanečník 
2010, akryl na plátne, 80 x 120 cm
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Zdeno Brázdil pochádza z Gbelov, kde sa narodil v roku 1955 a kde prežil svoju mladosť. 
V rokoch 1977 až 1983 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na oddelení 
užitej grafiky u profesora Luptáka. Popri maľbe a grafike sa venuje aj ilustrátorskej tvorbe 
pre deti i dospelých. Tvorbu akademického maliara Zdena Brázdila pozná umelecká verejnosť 
z mnohých prezentácií v rámci kolektívnych výstav doma i v zahraničí, z ktorých si priviezol 
niekoľko ocenení. Na samostatnej výstave sa prvýkrát predstavil v roku 1988 v Martine 
a v Bratislave, kde v súčasnosti žije. Nasledovali prezentácie v belgickom Linte, Bratislave 
a Senici.

Zdeno Brázdil

Zlatý trón
2001, lept, 40 x 50 cm
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Dano Brogyányi

Narodil sa 14. augusta 1958 v Nitre. V rokoch 1973 – 1977 študoval na Strednej škole výtvarných 
umení v Bratislave u profesorky Miloty Havránkovej. Neskôr vyštudoval FAMU v Prahe – odbor 
umelecká fotografia u prof. Jána Šmoka. Vo svojich výtvarných snaženiach ide v šľapajách 
Andyho Warloha, avšak ako Warhol vnášal do banality vážnosť, tak Brogyányi vnáša do 
vážnosti humor a satiru. Tématiku popartu však posúva a rozvíja pomocou súčasných 
techník digitálnej fotografie, veľkoplošných printov aj grafickou technikou serigrafie. Má za 
sebou niekoľko samostatných výstav doma i v zahraničí v Prahe, Viedni, Varšave, Berlíne, 
Florencii a Paríži.

Slnečnice  
2002, fotografia na plátne, 80 x 120 cm
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Jana Brisudová

Je jedinou súčasnou mladou sochárkou  ženou, ktorá realizuje diela v materiáli bronz. 
Niekoľkoročné štúdium u nestora slovenského sochárstva Tibora Bártfaya sa odzrkadľuje na 
jej tvorbe, hlavne v modelácii a poctivej výstavbe sochy či reliéfu, v spájaní mytologických 
tém so súčasným videním, ale aj v poctivom remeselnom zvládnutí technológie bronzu. 
Pracuje už vyše 10 rokov vo vlastnom ateliéri. Sama označuje štýl svojej tvorby za neosecesný. 
Blízki priatelia ju volajú Galaxia, vraj preto, lebo sa na tento svet pozerá z inej perspektívy, tej 
vesmírnej. Jej tvorba bola ocenená v Taliansku, kde i vystavovala, mala niekoľko autorských 
výstav, taktiež vystavuje v rámci Spolku výtvarníkov Slovenska.

Ochranca Rehael  
2013, kamenina, sklo, 59 x 49 cm
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Juraj Čutek

Narodil sa 28. februára 1957 v Žiline. V Bratislave vyštudoval Strednú umeleckopriemyslovú 
školu pod vedením prof. Korkoša. V roku 1977 bol prijatý na Vysokú školu umelecko
priemyslovú v Prahe, kde študoval u prof. Malejovského a taktiež navštevoval prednášky 
prof. Svobodu. Po absolvovaní školy pracuje v Bratislave ako výtvarník v slobodnom povolaní. 
Vo svojom ateliéri sa venuje  atypickým interiérom, drevenej komornej i monumentálnej 
plastike. Výrazne autorské diela vystavuje okrem Slovenska a Čiech aj vo Švajčiarsku, 
Holandsku, Nemecku, Francúzsku, Taliansku , Izraeli a USA. Bol členom združena Gerulata 
a je zakladajúcim členom spoločnosti Spectrum ART.

Frištenský  
2013, kresba na papieri, 60 x 42 cm
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Juraj Dolán

Juraj Dolán sa narodil v roku 1952 vo Veľkej Mači. V rokoch 197783 študoval na Vysokej 
škole výtvarných umení v Bratislave na Oddelení monumentálnej maľby. Patrí k umelcom, 
ktorých tvorba sa označuje ako mutimediálna. Vo svojej tvorbe sa venuje nielen klasickým 
disciplínam maľbe a soche, ale ťažisko jeho prechádza na tvorbu objektov, perfomance, 
multimediálnych projektov a scénografie. V multimediálnych projektoch využíva nielen 
výtvarné prvky a postupy, ale aj pohybové svetelné i zvukové efekty – fotografiu, film, 
projekciu, tanec, hudbu. Popritom sa zúčastňuje na výtvarných sympóziách doma i v 
zahraniční. V súčasnosti tvorí vo svojom ateliéri vo Veľkom Grobe pri Senci.

Bralo  
2013, akryl na plátne, 50 x 70 cm
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Vojtech Farkaš

Vojtech Farkaš sa narodil 22. marca 1953 v Rožňave. Štúdium na SŠUP v Bratislave ukončil 
maturitou v roku 1972 u profesora L. Korkoša. Štúdium na VŠVU absolvoval v Bratislave 
v roku 1983 u profesora Jána Kulicha. Venuje sa tvorbe voľnej plastiky, interiérovej 
a exteriérovej sochárskej tvorbe. Svoje diela predstavil na viacerých výstavách vo Viedni, 
Berlíne, Paríži, Moskve, Toronte a ďalších metropolách sveta. Svoj pohľad na premeny sveta 
tlmočí autor jednotlivými priestorovými objektami, pričom využíva materiálový a výrazový 
kontrast bronzu a kameňa. Autor vo svojom diele akoby predznamenával príchod nového 
milénia či epochy. 

Rubrum Sanguinem  
2014, akryl na dreve, 62 x 80 cm
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Katarína Alexyová-Fígerová

Katarína Alexyová  Fígerová patrí k strednej generácii súčasného slovenského výtvarného 
umenia. Narodila sa v roku 1963 v Bratislave. V roku 1982 ukončila štúdium na SPŠG 
v Bratislave. Od roku 1982 pracuje ako samostatná grafička. Svoje obrazy, sochy a grafické 
listy predstavila na niekoľkých samostatných výstavách doma i v zahraničí. Katarína 
Alexyová  Fígerová maľuje ako básnik, ktorý píše básne, alebo skladateľ, ktorý komponuje 
hudobné skladby. Jej diela pripomínajú bizarné tvary a prvky maliarskej imaginácie či 
poetického nazerania na svet. Autorka vystavovala v Bratislave, Nitre, Prahe, Českých 
Budějoviciach, Varšave, Vico del Gar ga no, Lahti a v Montreale.

Rezonancie  
2009, kombinovaná technika, 60 x 42 cm
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Róbert Hromec

Narodil sa v roku 1970. Štúdiá maľby a grafiky absolvoval na VŠVU v Bratislave v rokoch 
1989 až 1990, neskôr na Pratt Institute a City College a Hunter College v New Yorku. Svoje 
odborné školenie absolvoval aj na The Slade School of Art v Londýne v roku 1997. Niekoľko 
rokov pôsobil aj v The Metropolitan Museum of Art v New Yorku. Napriek evidentnému 
emocionálnemu náboju je Robert Hromec skôr racionálny maliar. Jeho obrazy pripomínajú reč 
fantazijného realizmu a kaligrafické znaky evokujúce zázračné príbehy ľudstva. Samostatne 
vystavoval doma a v zahraničí, v Bratislave, Prahe, Zürichu, Geneve, Grazi, Berlíne, Ríme, 
Marbelle a New Yorku. 

Ruky 
2001, kombinovaná technika, 62 x 45 cm
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Stanislav Kiča sa narodil v roku 1981 v Bratislave a venuje sa komornej i monumentálnej 
sochárskej tvorbe, ktorú realizuje v ateliéri Tri kamene. Je členom Spolku výtvarníkov 
Slovenska a vystavoval na mnohých výstavách doma i v zahraničí. V roku 2012 realizoval 
monumentálne súsošie Jána Palárika v jeho rodisku Raková. Pracuje predovšetkým 
s kovom, ktorý reže, seká, zvára, odlieva, patinuje i cizeluje a často ho spája v nezvyčajných 
kombináciách s prírodným, len hrubo opracovaným kameňom. Trojrozmernú a otvorenú 
priestorovú kompozíciu svojich komorných plastík autor v poslednom čase často premieta 
do podoby reliéfneho sochárskeho „obrazu“, keď v širokom ráme vytvára uzavretý priestor 
ako scénu, na ktorej sa odohrávajú jeho čarovné príbehy. 

Stanislav Kiča

Slnečná lúka 
2014, nerez, bronz, akryl, 71 x 104 cm
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Narodil sa 16. 3. 1953 v Bratislave. Peter Kľúčik je členom známej výtvarnej skupiny G bod. V 
rokoch 19741980 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení grafiky 
a knižnej ilustrácie u prof. Albína Brunovského. Svoje diela predstavil v rámci veľkého počtu 
výstav, individuálnych i kolektívnych, na Slovensku, v Čechách, Poľsku a Maďarsku. Ale aj vo 
Francúzsku, Belgicku, Taliansku, Rakúsku, USA i Kanade. Obrazy Petra Kľúčika charakterizuje 
barokovosť scenérií, absurdnosť stretnutí, práca s metaforou, groteska, irónia či sebairónia. 
Fantazijné prostredie s bohatou flórou a faunou, reálnou i bájnou, poskytujúce priestor 
pre naše vnímanie bez časového obmedzenia. Peter Kľúčik je samozrejme aj autorom 
samostatných grafických listov a v ostatnom čase i exlibrisov. 

Peter Kľúčik

Mapa Sveta II 
2010, lept, 32 x 42 cm
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Marián Komáček sa narodil 11. decembra 1959 v Gbeloch. Študoval na SUPŠ Bratislava (1975
1979) a Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (19801986). Po ukončení štúdia na 
oddelení grafiky a knižnej ilustrácie u prof. Albína Brunovského bol od roku 1994 predsedom 
Spolku grafikov Slovenska, spoluzakladateľom združenia Gbod, členom spolku ArtDiagonal
Viedeň. Je predstaviteľom expresívnej gestickej maľby reflektujúcej novofiguratívne prvky. 
Strieda výrazne farebné polia s dynamickou líniou častokrát opakom štetca alebo gumenou 
špachtľou. Vyzretú kresbu dopĺňa viacfarebným vrstvením farieb a naopak.

Marián Komáček

Počítam s tebou 
2010, kombinovaná technika, 85 x 74 cm
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Marian Krajčovič

Narodil sa v roku 1952. V období 1971 až 1974 vystavoval v študentských kluboch Bratislave 
a Krakove. V osemdesiatych rokoch sa venoval fotografii, vznikajú prvé štrukturálne maľby. 
V roku 1995 vytvoril dva voľné cykly  Portréty (podľa románu M. Kunderu Nesmrteľnosť) 
a Katedrály. V roku 1999 cyklus Temps de la ponte. V roku 2000 bol na štúdijnom pobyte 
vo Francúzsku, kde vznikla séria obrazov Meditterranée. V roku 2010 vznikol cyklus Ľudské 
interiéry. V súčasnosti sa venuje voľnej maľbe. Jeho kultivovaný prejav v mezzoabstraktnej 
až abstraktnej maľbe presviedča o vnútornom bohatstve autora.

Vnútorné svetlo 
2003, akryl na plátne, 100 x 130 cm



24

František Lipták

Narodil sa v roku 1962 v Spišskej Sobote. Vyštudoval SŠUP v Košiciach, odbor grafika 
a neskôr Vysokú školu muzických umení v Bratislave, odbor divadelná scénografia u prof. 
Ladislava Vychodila. Od roku 1986 pracoval takmer vo všetkých slovenských divadlách, ale 
aj v divadlách v Čechách a Poľsku. Je zakladateľom nezávislej divadelnej spoločnosti Teatro 
Tatro. Vytvoril niekoľko úspešných inscenácií doma i v zahraničí. Venuje sa aj filmovej scéne. 
Okrem scénografie, kostýmovej a plagátovej tvorby a ilustrácii sa venuje aj voľnej komornej 
maľbe, kde je známy svojou atypickou figuratívnosťou na hranici karikatúr a fantazijným 
dejom na pozadí rozprávkových krajiniek.

Stratené mesto 
16.20, akryl na plátne, 100 x 100 cm
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Milan Lukáč

Narodil sa v roku 1962 v Bratislave. Študoval na VŠVU v Bratislave sochárstvo u prof. 
J. Kulicha a L. Snopeka a v rokoch 198586 na École Nationale Supérieure des Beaux Arts 
v Paríži u prof. Jeana Cardota. Od roku 1990 pôsobí ako docent na Fakulte architektúry 
STU v Bratislave. Venuje sa komornému a monumentálnemu sochárstvu, maľbe, kresbe 
a grafike. V roku 1998 získal cenu PrixItinéraire v Salon Levallois . V roku 1990 získal cenu 
Akadémie výtvarných umení Francúzskeho inštitútu v Paríži. Zo sochárskych materiálov 
rád používa najmä kov a drevo, najčastejšie však robí objekty kombinované z rôznych 
materiálov, najmä z kusov kovového šrotu.

Dobrá správa 
2013, monotypia, 100 x 70 cm
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Fedor Nemec

Narodil sa 20. septembra 1956 v Bratislave. Strednú umeleckopriemyslovú školu absolvoval 
vo svojom rodnom meste v roku 1976 na oddelení fotografie u prof. Tomíka. Svoj talent 
neskôr rozvíjal na oddelení fotografie Filmovej fakulty muzických umení v Prahe u prof. 
Šmoka. Ako odchovanec FAMU sa venuje v 80tych rokoch hlavne úžitkovej fotografii, 
móde, ale i voľnej umeleckej fotografii. Vystavoval prakticky od strednej školy, ako výrazný 
talent. Po mnohých oceneniach získaných na Slovensku a v Čechách vystavuje v Holandsku, 
Švajčiarsku, Nemecku, Taliansku, Francúzsku, Rusku i USA. Svoje expresívne ladené, osobité 
výtvarné diela vystavuje aj vo vlastnej galérii.

Plnokrvník 
2010, fotografia na plátne, 120 x 90 cm
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Róbert (Viktor) Němeček

Narodil sa 8. marca 1957 v Bratislave, kde aj absolvoval Strednú umeleckopriemyslovú školu, 
odbor úžitková grafika. V roku 1977 bol prijatý na VŠVU v Bratislave na odbor interiérovej 
architektúry a výstavníctva k prof. Vilhanovi a prof. Kuzmovi. Štúdium na akademickej pôde 
vyžadovalo i bohatšiu výtvarnú prípravu a tak mal možnosť spolupracovať s oddelením 
maľby i sochárstva. Po absolvovaní školy sa krátko venoval interiérovej tvorbe a výstavníctvu, 
ale po roku 1986 len úžitkovej grafike. Neustály kontakt s kolegami výtvarníkmi ho v roku 
2004 doviedol k samostatnej maliarskej tvorbe. Svoje hravé a plnokrvné abstraktné obrazy 
vystavuje doma i v zahraničí.

Oidipov komplex 
2012, olej na plátne, 80 x 80 cm
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Modré z neba 
2014, akryl na dreve, 136 x 97 cm

Ondrej 4.

Narodil sa 28. augusta 1975 v Bratislave do umeleckej rodiny otca Ondreja Zimku, známeho 
maliara a mamy, polulárnej herečky Milky Zimkovej, ako štvrtý Ondrej v poradí generácie 
Zimkovcov. Svoj talent rozvíja na SŠUP v Bratislave (198993), kde maturuje na oddelení 
kameňosochárstva. V štúdiu pokračuje na VŠVU v Bratislave (199399), v ateliéri prof. Jo
zefa Jankoviča a na University of Newcastle (1997) u prof. Henryho Burtona. Vplyv na jeho 
tvorbu má však aj sochár Andrej Rudavský, do ktorého ateliéru chodil Ondrej 4. realizovať 
svoje prvé sochy (198898). Od roku 1998 spolupracuje s Martinom Palom a Stanislavom 
Kičom v spoločnom ateliéri Tri kamene. 
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Vladimír Oravec

Narodil sa 22. novembra 1952 v Bratislave. Tu aj navštevoval Strednú umeleckopriemyslovú 
školu. V roku 1973 bol prijatý na Vysokú školu umeleckopriemyslovú do Prahy k prof. 
Eckertovi, na oddelenie keramiky. Školu absolvoval v roku 1979. V roku 1981 sa presťahoval do 
Banskej Štiavnice, kde pôsobí dodnes. Venuje sa úžitkovej keramike, sochárstvu, komornej, 
ale i monumentálnej plastike z keramického, resp. terrakotového materiálu. Jeho exteriérové 
diela, fontány a reliéfy, ale i drobné komorné  dielka využívajú čaro pálenej hliny v kombinácii 
s inými materiálmi. Zúčastňuje sa mnohých sympózií, vystavuje doma, ale aj v Čechách, 
Holandsku, Anglicku, Nemecku a Monaku.

Pazúrik 
2014, kresba na kartóne, 40 x 30 cm
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Marián Oravec

Narodil sa 22. novembra 1958 v Bratislave. V rokoch 197478 študoval na Strednej 
škole umeleckého priemyslu v Bratislave. Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave 
absolvoval v rokoch 197884, na oddelení knižnej ilustrácie a voľnej grafiky u profesora 
Albína Brunovského. Jeho nezameniteľné grafické listy a obrazy sú namaľované s veľkou 
trpezlivosťou a citom pre detail. Na grafike pracuje niekoľko týždňov a na obraze aj niekoľko 
mesiacov. Pôsobil v zahraničí, najmä v Austrálii. Vystavoval v Bratislave, Splite, Melbourne, 
Antverpách, Amsterdame a Utrechte. 

Tichý príbeh v jej očiach 
1990, lept, 40 x 30 cm
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Martin Pala

Narodil sa 28. apríla 1975 v Bratislave. Zmaturoval na Škole úžitkového výtvarníctva 
v Bratislave (198993). Tvarovanie dreva a rezbárstvo u doc. Mariána Mudrocha mu otvorilo 
cestu k dôslednejšiemu chápaniu možností používaného materiálu. Nasledoval ročný 
štúdijný pobyt vo Viedni na Hochschule fűr Angewandte Kunst (19931994) na oddelení 
spracovania kovu u prof. Rona Arada. Následne vyštudoval sochárstvo na Vysokej škole 
výtvarných umení v Bratislave (199499), pod vedením prof. Juraja Meliša. V roku 1994 
dostal Cenu Viedenskej burzy. Spolu s kolegami Ondrejom 4. a Stanislavom Kičom založil 
sochársky ateliér Tri kamene (1998).

Na orbite 
2014, bronz, zlatenie, 50 x 50 cm
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Ivan Pavle

Narodil sa 8. marca 1955 v Galante. Neskôr sa presťahoval do Prievidze. V roku 1975 
bol prijatý na Vysokú školu výtvarných umení do ateliéru monumentálnej maľby  doc. 
Castiglioneho a Vychlopena. Školu  absolvoval v roku 1981 a odvtedy sa ako výtvarník 
v slobodmom povolaní zaoberá maľbou, kresbou, grafikou, ale i plastikou. Bol ocenený cenou 
poroty v Cagnes sur Mer. Zúčastňuje sa tvorivých sympózií a výstav doma i v zahraničí. 
Monumentálne i komorné diela boli prezentované v Poľsku, Nemecku, Holandsku, Rakúsku, 
Francúzku, Taliansku, ale i v USA. Študijné pobyty absolvoval vo Francúzsku, Thajsku a USA.

Klarisky 
2014, akryl, olej na plátne, 180 x 120 cm
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Júlia Piačková sa narodila 1. januára 1961 v Hlohovci. V rokoch 19761980 absolvovala Strednú 
priemyselnú školu textilnú v Brne. Potom  pôsobila ako textilná dizajnérka v Liptovskom 
Mikuláši. V rokoch 19811987 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na 
oddelení textilu. Po štúdiách začínala ako textilná výtvarníčka pre monumentálnu tvorbu 
v architektúre v gobelínovej dielni Umeleckých remesiel v Bratislave. V maľbe využíva 
kombinované techniky ako napríklad olejomaľbu s ambasážou, ale aj akvarel či temperu. 
V súčasnosti sa venuje maľbe, kresbe, grafike, ex librisu, známkovej tvorbe, ilustrácii, 
satirickej kresbe, textilnému umeniu i literárnej tvorbe. 

Júlia Piačková

Deň páva 
2013, kolorovaná suchá ihla, 41,5 x 29,5 cm
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Igor Piačka sa narodil 8. októbra 1962 v českom Třebíči. Detstvo prežil vo Vrbovom pri 
Piešťanoch. V súčasnosti žije a tvorí v Pezinku. V rokoch 1983 až 1989 študoval na Vysokej 
škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave na oddelení voľnej grafiky a knižnej tvorby 
u profesora Albína Brunovského a na Academia Royale des Beaux Arts v belgickom Bruseli. 
Od roku 1990 do roku 2003 pedagogicky pôsobil na VŠVU, kde viedol kurz figurálnej kresby 
na katedre grafiky. Umelcom na voľnej nohe je od roku 2003, venuje sa maľbe, grafike, 
kresbe, ilustrácii a známkovej tvorbe. Je členom grafickej skupiny GBod, Spolku grafikov, 
Spolku voľných výtvarných umelcov  a spolku Hollar. Okrem slovenských a českých miest 
vystavoval v krajinách takmer celej Európy i vo viacerých štátoch Ázie, Afriky, Severnej 
a Južnej Ameriky. Je držiteľom mnohých ocenení.

Igor Piačka

Objatie 
2009, lept, suchá ihla, 66 x 99 cm
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Štefan Polák

Akademický maliar Štefan Polák sa narodil v roku 1952 v Partizánskom (Baťovany). Vysokú 
školu výtvarných umení v Bratislave absolvoval u prof. L. Čemického a doc. F. Gajdoša. Neskôr 
počas svojho pedagogického pôsobenia na maliarskej katedre VŠVU (19791986) absolvoval 
ako štipendista francúzskej vlády študijný pobyt na École Internationale des Arts Décoratifs 
v Paríži. Tento šesťmesačný pobyt v „mekke“ umenia mu umožnil rozšíriť a prehĺbiť svoje 
profesionálne znalosti o francúzskom i svetovom výtvarnom umení. Polákovi Francúzsko 
učarovalo a po roku 1989 sa opakovane vracia do tejto zamilovanej krajiny.

Mlčanie hríbov  
2014, olej na plátne, 90 x 90 cm
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Peter Pollág

Peter Pollág sa narodil v Levoči 19. februára 1958. Študoval maľbu na Vysokej škole 
výtvarných umení v Bratislave a Akadémii di Belle Arti v Perugii. Najväčší vplyv na jeho 
tvorbu majú majstri Želibský, Hložník a Brunovský. Neskôr ako asistent na Vysokej škole 
absolvoval pracovné stáže v Paríži, v San Fernando a Madride. Autor patrí k profilovým 
postavám súčasného slovenského maliarstva. Škála jeho námetov siaha od mytologických 
metafor, cez novú interpretáciu biblických motívov a historických a literárnych príbehov. 
Často cestuje, aby svet jeho maľby vstrebal podnety nielen z domácich, ale aj mimoeópskych 
kultúrnych tradícií najmä z Číny a Afriky. 

Pritúlenie 
2014, akryl, olej na plátne, 90 x 120 cm



37

Dvolica 
2011, akryl na plátne, 90 x 90 cm

Júlia Sabová

Narodila sa 10. januára 1958 v Žiline. V roku 19731977 navštevovala Strednú umelecko
priemyslovú šklolu, oddelenie textilu. V roku 1977 bola prijatá na Vysokú školu výtvarných 
umení v Bratislave do ateliéru Textilnej tvorby u prof. Eugénie Lehotskej. Venuje sa 
textilnej voľnej i úžitkovej tvorbe a v poslednej dobe aj maľbe. Realizuje textilné objekty, 
interiérový textilný dizajn, odevný dizajn a doplnky, ako pokrývky hlavy. Pôsobí vo viacerých 
medzinárodných komisiách v súťažiach mladých módnych tvorcov. Organizuje textilné 
sympózia a workshopy. Od roku 1994 pôsobí aj ako pedagóg na VŠVU, kde vedie ateliér 
Odevného dizajnu. V roku 2014 bola menovaná za profesora v oblasti textilnej tvorby 
a odevného dizajnu.Vystavovala v Česku, Poľsku, Nemecku, Francúzsku, Izraeli, Rusku, 
Fínsku, Lotyšsku a Estónsku.
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Anton Sládek

Anton Sládek sa narodil 13. februára 1956, Bratislava. Je známy slovenský fotograf. V rokoch 
19711975 študoval na Škole umeleckého priemyslu (ŠUP), oddelenie užitej fotografie. V rokoch 
19771982 absolvoval vysokoškolské štúdium na Filmovej akadémii múzických umení (FAMU) 
v Prahe. Po skončení štúdia  bol v rokoch 19821983 zamestnaný ako výtvarný redaktor. Od 
roku 1987 je v slobodnom povolaní. Žije a tvorí v Bratislave. Anton Sládek fotografoval pre 
časopis Dorka, pre vydavateľstvá Opus, Slovenský spisovateľ a pre viaceré slovenské divadlá. 
Zároveň sa venuje kreatívnej fotografii a so svojimi dielami sa prezentuje na viacerých 
výstavách Bratislave, Česku, Rakúsku, Rumunsku, Nemecku i Grécku. Žije a tvorí v Bratislave. 

Spomienka na záhradu starého otca 
2014, fotografia, 24 x 22 cm
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Lubo Špirko

Narodil sa v Levoči v roku 1965, ale vyrastal v Trnave. Do Bratislavy prišiel študovať jadrovú 
energetiku, neskôr sa venuje manažmentu. Svoj život však v určitej dobe zmenil a dal sa na 
dráhu slobodného umelca ( r. 2000), nakoľko ho zaujala digitálna fotografia. Stal sa známy 
prakticky zo dňa na deň, hlavne portrétmi osobností slovenského a českého šoubiznisu, 
figurálnymi fotografiami mužských a ženských tiel v extrémnych baletných a športových 
pózach, neskôr makrofotografiou rastlín, aktom pod vodnou hladinou a emočnou fotografiou 
slovenských hercov. Vydal niekoľko fotografických publikácií. Vystavoval v Bratislave, 
Prahe, Moskve, Washingtone a New Yorku. Zaoberá sa aj komerčnou fotografiou a teóriou 
fotografovania, vedie medzinárodné workshopy a tvorí  vo vlastnom ateliéri v Bratislave.

Slnečnica
2014, fotografia na plátne, 60 x 60 cm
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Miroslav Tomaška sa narodil 14. marca 1959 v Bánovciach nad Bebravou. Od roku 1974 
študoval na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Kremnici na odbore práce s kovom. 
Remeselnú zručnosť si overil a potvrdil štúdiom na Vysokej škole výtvarných umení 
v Bratislave, kde ukončil štúdium v roku 1984. Krátko pôsobil ako pedagóg a neskôr  sa venuje 
sochárstvu, medailérstvu, reštaurátorskej a konzultačnej činnosti pri rekonštrukciách 
v slobodnom povolaní. Zrealizoval niekoľko reliéfov, súsoší, pamätných tabúľ a portrétnych 
búst známych osobností (J. Jesenský, A. Dubček, Ľ. Štúr), ako aj monumentálnych realizácií 
v architektúre. Miroslav Tomaška kráča vlastnou výtvarnou cestou s výrazným  zmyslom 
pre detail.

Miroslav Tomaška

Emotion‘s
2014, kresba na kartóne, 80 x 80 cm
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Peter Trembáč

Peter Trembáč sa narodil v novembri 1957. Otec, známy popradský maliar čoskoro rozpoznal 
synov talent. Peter absolvoval Strednú umeleckopriemyslovú školu v Košiciach, odbor grafika, 
avšak k profesionálnemu maľovaniu sa dostal okľukou kôli jeho povahe, ktorá sa nevedela 
dobrovoľne „normalizovať“ podľa boľševických vzorov. Ako meteorológ, pravý tatranec 
a člen horskej služby mal blízko k prírode. Autor ponúka divákom zažité pohľady na krajinu, 
premietnuté cez dynamickú expresiu a živú farebnosť na plátno. Inokedy abstraktný charakter 
zmierňuje motívmi ženskej figúry, šašov, vtákov alebo rýb. Vystavoval doma i v zahraničí, 
hlavne v Belgicku a Holandsku.

Katedrála 
2014, akryl na sololite, 70 x 50 cm
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Rasťo Trizma

Narodil sa 2. júna 1959 v Bratislave. Jeho tvorbu primárne formovala Stredná umelecko
priemyslová škola v Bratislave, ktorú navštevoval v rokoch 19741978. V roku 1978 bol prijatý 
na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave na sochárske oddelenie u prof. Pribiša 
a prof. Kulicha. Venuje sa najmã komornému a monumentálnemu sochárstvu v dreve i kove, 
kresbe, maľbe, šperku i atypickému mobiliáru. Od roku 1994 pôsobí ako pedagóg na VŠVU 
v Bratislave. Zúčastňuje sa mnohých sympózií, je aktívny v rámci sochárskej katedry, ale 
i rôznych výtvarných združení. Okrem domácej pôdy vystavoval aj v Nemecku, Poľsku,  
Anglicku, Francúzsku a Švajčiarsku. 

Biely I., II.,
2014, počítačová grafika, 50 x 80 cm



43

V údolí nádeje a fantázie 
2004, akryl na sololite, 84 x 63 cm

Katarína Vavrová

Narodila sa v roku 1964. Študovala grafiku na Strednej umeleckopriemyselnej škole 
v Bratislave. V roku 1990 ukončila štúdium knižnej ilustrácie na Vysokej škole výtvarných 
umení v Bratislave. Venuje sa voľnej grafike, exlibrisu, maľbe a kresbe. Svetu Kataríny 
Vavrovej dominuje žena, ktorá je jeho náplňou a podstatou. Raz sa stretávame so ženou 
krehkou a jemnou, inokedy zase dominantnou a suverénnou alebo mĺkvou a melancholickou. 
Autorka pohotovo vyberá zo studnice svojich snov a spomienok. To sú tie magické atribúty 
dotvárajúce atmosféru inšpiratívneho sveta, akejsi rozprávkovej trinástej komnaty, kde sa 
dejú veci nevšedné.
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Alexej Vojtášek

Narodil sa 13. decembra 1952 v Roudnici nad Labem. V roku 1973 ukončil štúdium na Strednej 
grafickej priemyslovke v Bratislave. V rokoch 197480 študoval na VŠVU v Bratislave v ateliéri 
Albína Brunovského, kde po absolvovaní štúdia krátko pôsobil ako pedagóg. Jeho tvorbu 
reprezentuje kresba, grafika, ilustrácie, komorná i monumentálna maľba. Vo svojej tvorbe 
sa snaží preniknúť pod povrch zobrazovanej skutočnosti meditatívnou interpretáciou 
námetu, ktorý sa viaže k symbolom, znakom a archetypom rôznych civilizácií. Vytvoril si 
vlastnú ikonografiu a nový symbolický jazyk spojený s geometrickými znakmi a ponorený 
do bohatej farebnej škály. Svoje diela vystavoval doma aj zahraničí (v Nemecku, Rakúsku, 
Francúzsku, Švajčiarsku, Taliansku, USA a v ďalších krajinách). 

Synchronicity 
2004, akryl na sololite, 84 x 63 cm



Transparentné neziskové občianske združenie 
založené lekármi a zamestnancami NOÚ
Vznik v roku 2009
Staráme sa o rozvoj všetkých pracovísk NOÚ
Obnovujeme prístrojový park a modernizujeme 
technické vybavenie
Rekonštruujeme a kultivujeme priestory 
Zlepšujeme podmienky pre našich pacientov 
v čakárňach i ambulanciách

Zvyšujeme pacientsky komfort, vytvárame 
atmosféru priateľského prostredia 
Podporujeme podujatia orientované na osvetu, 
prevenciu a liečbu onkologických ochorení
Všetky získané prostriedky sú použité výhradne 
na aktivity a obnovu NOÚ 
Finančné dary prijímame na účte: 
2625180899/1100
www.nou.sk 
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Rekonštrukciu Oddelenia 
ambulantnej chemoterapie podporili:

Autorské diela stálej výstavy pre NOÚ darovali:

Dušan Kollár

a 38 výtvarníkov Spectrum ART:

Tibor Bartfay 
Oto Bachorík 

Daniel Bidelnica
 Mária Bidelnicová

Viťo Bojňanský 
Zdeno Brázdil 

Daniel Brogyányi 
Jana Brisudová 

Juraj Čutek
 Juraj Dolán

Vojtech Farkaš 
Katarína Alexyová - Fígerová 

Róbert Hromec 
Stanislav Kiča

 Peter Kľúčik
Marián Komáček 
Marián Krajčovič 
František Lipták 

Milan Lukáč 

Fedor Nemec 
Róbert (Viktor) Němeček 
Ondrej 4. 
Vladimír Oravec 
Marián Oravec
Martin Pala 
Ivan Pavle 
Júlia Piačková 
Igor Piačka 
Štefan Polák 
Peter Pollág 
Júlia Sabová
Anton Sládek
Lubo Špirko
Miroslav Tomaška 
Peter Trembáč 
Rastislav Trizma 
Katarína Vavrová 
Alexej Vojtášek

Ďakujeme!

Odborný výstavný dohľad:





Spoločnosť Spectrum ART, založená v roku 1997, so sídlom v Bratislave na Panskej ul.č. 4,  
je prestížna nezisková organizácia, ktorá sa špecializuje na podporu umenia, umelcov, 

umeleckých sympózií, obnovovania a údržby historických i umeleckých pamiatok, 
zachovávania a propagácie rýdzosti slovenského folklóru, podporu rôznych záujmových klubov, 

súborov, spevákov i tanečníkov, publikačnou a vydavateľskou činnosťou ako aj propagáciou 
Slovenska a slovenského umenia v zahraničí.

Členovia Spectrum ART a ich priatelia sa pravidelne stretávajú v krásnych inšpiratívnych 
priestoroch kaviarne Štefánka, Palisády 59, Bratislava.

www.spectrum-art.sk

www.cafestefanka.sk

HONOS ALIT ARTES


