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Akad. maliar Zdeno Horecký, nar. v roku 1930, maliar, grafi k, kresliar, autor 
monumentálno – dekoratívnej tvorby v architektúre, zakladajúci člen Skupiny Miku-
láša Galandu, pedagóg,  spoluzakladateľ Ľudovej školy umenia v Žiline, starosta 
Umeleckej besedy slovenskej v Bratislave, publicista, dobrovoľný člen Horskej 
služby Malá Fatra. Uskutočnil desiatky samostatných a spoločných výstav doma 
a v zahraničí. Organizátor medzinárodných sochárskych sympózií v Terchovej a 
medzinárodných maliarskych plenérov v Zázrivej. Člen Zboru Žilincov. 

Zdeno Horecký: „Podraziť ťa môže hocikto, ale podlomiť nie!“
SERIÁL ROZHOVOROV SO ŽILINCAMISERIÁL ROZHOVOROV SO ŽILINCAMI
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BESEDNICA
Riaditeľ ženevského Medzinárodného centra pre peniaze a 

bankové štúdiá Charles Wyplosz, obzerajúc sa prísnejšie po kraji-
nách strednej Európy, najmä po ostatných udalostiach v Maďarsku, 
Česku, Poľsku a sčasti aj na Slovensku, nezakryte hovorí o panujú-
cej reformnej únave a doslova píše: „Reformná únava znamená, že 
stredná a východná Európa potrebuje oddych, aby nabrala sily. Iné 
vysvetlenie súčasného diania v tomto regióne však začína poukáza-
ním na to, že postkomunistické reformy boli z väčšej časti diktované 
zvonku, ako podmienka prijatia do Európskej únie. Po prijatí za 
členov a potom, čo začali pritekať z EÚ peniaze, sa lídri zrazu cítia 
dosť bezpečne na to, aby pustili hospodársku politku z reťaze.“ 

Predovšetkým, a najmä – osobitne pred komunálnymi voľbami 
2006, ktorých kampaň sa práve začala – sa odvíja, začala sa kľuť 
dráma volebnej lotérie, nie v zmysle výsledku, ale skôr v tom, koľko 
ľudí vôbec príde. V Amerike i inde sú pomerne známe a používané 
tzv. volebné lotérie – príď voliť a vyhráš. Niečo konkrétne získaš 
– peniaze, vecný dar. Nič nezvyčajné. Politické strany, hnutia, kandi-
dáti závislí i nezávislí – takých tu niet, už to raz povedzme verejne – 
sa budú aj na našom výsostnom území – doma a na svojom – uchá-
dzať o účasť voliča. Rôzne a rôznym spôsobom. Budú, či nebudú (!) 
chcieť vysokú účasť, nakoniec však predsa budú musieť uskutočniť 
zápas s unaveným voličom, dokonca aj s voličom znechuteným, 
ktorého očakávania i osobné preferencie sa budú odhadovať ťažko, 
alebo aspoň ťažšie, ako v minulosti. 

Volič slovenský je nielen unavený, ale aj čiastkovo (približne 
napoly, ako ukazujú prieskumy) sklamaný. Aj on, najmä on potre-
buje nabrať osobné sily. Presnejšie by bolo povedať, že potrebuje 
principiálne novú, alebo aspoň inú, obsahovo významnú nádej. Kto 
mu ju dokáže neformálne vliať, zasadne na radniciach a v sieňach 
zastupiteľských zborov slovenských miest a obcí. Inak povedané 
– ak prijmeme myšlienku ženevského profesora ekonómie Charlesa 
Wyplosza, niet dôvod ju neprijať, silnejšie argumenty nie sú naporú-

dzi – potom nadchádzajúce komunálne voľby budú mať dve hlavné 
témy: zmenu a nádeje zo zmeny plynúce. Pri vedomí, že peniaze už 
nie sú hlavným problémom, skôr ich užitie a rozdeľovanie.

Unavený človák, vo všeobecnosti i historicky, uvažuje o 
potrebnosti zmeny nie v kontexte osohu a viacerých personál-
nych benefi tov, ale či sa vôbec má o zmenu usilovať, či má vyna-
ložiť energiu na nejakú zmenu, alebo mu – síce podmienečne 
– vyhovuje to, čo je a čo mu už pripravil niekto iný. Čo síce nefun-
guje bez chýb, nie bez dôvodov na ponosy, ale ako sa povie, 
zbaví. Ide. Nevŕtajte do toho, a ešte: príčinou porúch sú časté 
zmeny a údržba. To všetko sú plody ľudovej tvorivosti, a otvorene, 
bola to aj jedna z príčin, prečo príprava napokon aj zmeny v stred-
nej a východnej Európe trvali tak dlho. Dlhodobo živená reformná 
nechuť – stačí, čo máme - sa dnes zmenila na reformnú únavu, to 
v dôsledkoch znamená významne obmedzenú chuť ku zmenám. 
Zmenám osebe a v osobách.

Nie je úlohou novín a novinárov, a tobôž pred voľbami, robiť 
komukoľvek kampaň, ale skôr analyzovať realitu, tendencie, príčiny 
a dôvody toho, či onoho pohybu na politickej mikroscéne, hoci ona 
môže byť z istého pohľadu aj makroproblémom. Záťažou občana, 
ktorý nemá dovolania, pohodlia v svojom najbližšom okolí a postati 
dedičnej, obce a mesta svojho. Preto sú čudné usilovania sa časti 
straníckych sekretariátov, pre ktorých sú toto voľby, ako ktorékoľvek 
iné. Nie sú. Situácia reformnej únavy vnáša do predvolebného, voleb-
ného a povolebného času nové akcenty a momenty, ktoré nedovo-
ľujú spoliehať sa na osvedčené a niekoľkokrát použité mechanizmy, 
či skupiny podporovateľov, napr. z okruhu podnikateľských skupín. 
Únava robí svoje. A možno budeme nakoniec svedkami úplne oddy-
chovej kampane – pohoda, žiadne traumy a stresy, niečo na spôsob 
starorímskeho –chlieb a hry. Viac tie hry. Len ľahučké upozornenie, 
že treba ísť lístok vsotiť. Možno tomu však vôbec nerozumiem.

Karel Ilja Dvořák

Volebná lotéria a ... únava

Pri príležitosti začiatku akademického 
roka 2006/2007 bude 11. 10. o 19. h 
celebrovať Mons. Viliam Judák (nitriansky 
diecézny biskup) slávnostnú svätú omšu 
VENI SANCTE Žilinskej univerzity v kostole 
Sedembolestnej Panny Márie na Vlčincoch. 
Omša sa uskutoční za účasti rektora ŽU 
Jána Bujňáka. 

-df-

Najmä pre zástupcov štátnych orgánov, 
samosprávy, miestnej správy, inštitúcií, 
združení, spoločenstiev i jednotlivcov 
zameraných na aktivity v sociálnej oblasti v 
žilinskom regióne je určený odborný semi-
nár s názvom Sociálne učenie Cirkvi. Koná 
sa 11. 10. o 16. h v pastoračnom centre 
na Farských schodoch a povedie ho biskup 
Mons. František Rábek. Bude o hľadaní 
možností uvádzania sociálnej náuky Cirkvi, 
ako ju vo svojich encyklikách rozvinul Pápež 
Ján Pavol II. do konkrétneho života farností 
a regiónu.  

-df-

S poľským jezuitom Józefom Augusty-
nom SJ, autorom mnohých obľúbených 
kníh o duchovnej formácii, sa môžete 
stretnúť 13. a 14. 10. vo farskom kostole 
Sedembolestnej Panny Márie na Vlčin-
coch. Sv. omša je na programe 13. 10. o 
17.30, potom o 18.30 prednáška Otcov-
stvo a materstvo budované na priateľstve. 
Nasledujúci deň bude patriť celodennej 
duchovnej obnove muža, ženy i rodiny: o 
9. h bude prednáška, vystavenie sviatosti 
Oltárnej, o 10.30 h druhá prednáška a 
osobná adorácia, o 13. h tretia prednáška, 
adorácia, odpovede na otázky účastníkov, 
15.30 Svätá omša. 

-df-   

V utorok 10. 10. o 15. h sa uskutoční 
ďalšie z pravidelných mesačných stretnutí 
Klubu kresťanských pedagógov v Žiline. V 
stredisku Fidélio u Kapucínov sa tentoraz 
bude hovoriť na tému Múdrosť srdca ako 
ozvena poznania a zápasov (spomienka na 
Janka Frátrika ako pedagóga pri príležitosti 
jeho nedožitých deväťdesiatych narodenín). 
Prednáša prof. František Babiar.

-r-
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Múdrosť srdca...Múdrosť srdca...

Výberové občianske združenie Zbor Žilincov pred pätnástimi rokmi, 9. októbra 1990, založilo šesť osobností mestského spoločenského života: JUDr. Ernest Žabkay, advokát, Mgr. Ján Frátrik 
- učiteľ a básnik, Ing. Štefan Massányi - výskumník, chemik, Ing. Gustáv Krušinský - ekonóm, Ing. Miroslav Pfl iegel - vysokoškolský učiteľ a vydavateľ, akad. maliar Mojmír Vlkolaček - profesor a 
maliar. V súčasnosti má 36 členov, osobností, z rôznych oblastí spoločenského života. Svojím príkladom povzbudzujú lásku k mestu, hrdosť na jeho históriu, ako aj na jeho sedemstoročné tradí-
cie. Žiaľ, od vzniku Zboru Žilincov jeho rady postupne opustilo osemnásť vynikajúcich ľudí. So súčasníkmi budeme prinášať rozhovory, ktorých ústredným motívom je, samozrejme, Žilina. 

Na oddelení krajinárskeho maliar-
stva Vysokej školy výtvarných umení v 
Bratislave ste študovali u profesorov 
Mudrocha, Hoffstädtera a Millyho. 
Venujete sa teda predovšetkým kraji-
nárskej tvorbe. Tvoríte však aj v rámci 
architektúry a jej projekty ozvláštňujete 
mozaikami, reliéfmi, priestorovými 
objektmi a dokonca aj fontánami. O akú 
spoluprácu s architektúrou ide a čo vám 
ako výtvarníkovi dáva?

K spolupráci s architektúrou som sa 
dostal vďaka vynikajúcim žilinským architek-
tom, ktorí v tom čase pracovali v Stavopro-
jekte. Umenie a architektúra sú navzájom 
prepojené. Od spoločných diskusií sme sa 
prepracovali až ku konkrétnej spolupráci. 
Pomáhala tomu doba, pretože zákon stano-
voval percentuálnu časť z rozpočtu stavby 
na jej výtvarné riešenie. Samozrejme bolo 
treba absolvovať schvaľovacie procesy v 
komisiách. Takto som uskutočnil viac ako 
deväťdesiat prác – keramických, klasic-
kých a sklených mozaík, reliéfov zo skla a 
z podhľadových betónov, smaltov, vitráží a 
fontán. Každý druh architektúry si vyžaduje 
úzku spoluprácu s výtvarníkom, ktorá končí 
až prestrihnutím pásky. Má to prostý dôvod: 
navrhnúť umelecké riešenie stavby je jedna 
vec, ale jeho realizácia, to je ťažká záleži-
tosť. Napríklad vo Vranove nad Topľou som 
riešil reliéf fontány z podhľadového betónu, 
ktorý mal mať roľnícky motív – taká bola 
požiadavka. Aby sa odstránil problém s 
prepravou ťažkých betónových častí reliéfu, 
vymysleli sme v dielňach Bábkového diva-
dla Žilina technológiu plasto-betónu, čo bol 
praný piesok, spojený epoxidom. Plasto-
-betón sme  jednoducho naliali do negatív-
nej formy reliéfu, vyrezanej do polystyrénu. 
Dosiahli sme tak nielen rýchlu výrobu častí 
reliéfu, ale najmä jeho nízku hmotnosť a 
veľkú pevnosť. Investor vo Vranove čakal 
nákladiak a išli mu oči vypadnúť, keď 

som osem častí reliéfu skladal zo strechy 
žigulíka. Pri výstavbe púchovskej plavárne 
som zas riešil reliéf z tabuľového skla. Jeho 
váha bola 18,5 tony, preto vyžadoval dobrú 
statiku stavby pod ním. Tam sa napokon 
stala taká vec, že keď Stavomontáže Žilina 
obďaleč budovali obchodný dom, naše 
sklo jednoducho zhabali, pretože sa ťažko 
zháňalo; čo som mal robiť, musel som 
zadovážiť iné.

Niektorá vaša monumentálno-de-
koratívna tvorba v Žiline však bola bez 
vášho vedomia doslova zlikvidovaná 
novými majiteľmi objektov. 

O tom je ťažko aj hovoriť. Autorský 
zákon takéto veci nepomenúva, nechráni 
a nesankcionuje. Tak sa stalo, že pri pre-
rábaní priestorov na krajskom úrade zrúbali 
stenu zo smaltov, ktorá mala rozmer 1350 
x 350 cm. V chemickej továrni zrúbali celú 
reliéfnu stenu z prelamovaných podhľado-
vých betónov a zlatou keramickou mozai-
kou. Keď som sa ich spýtal, prečo, ani sa 
neunúvali odpovedať. Podobne pochodila 
časť mozaiky v Celulózke, ale oni aspoň 
celú záležitosť so mnou konzultovali. Pri 
výstavbe hypermarketu Carrefour odstrá-
nili mohutný základný kameň Športového 
areálu SNP, ktorý som riešil – a predstavte 
si, nikto nevie, kam sa podel! Niektoré z 
mojich nedotknutých keramických mozaík 
môžete vidieť v Nemocnici s poliklinikou, v 
Jazykovej škole, v ZVL a inde. 

Vo vašich obrazoch jasne hmatať 
jednotu človeka a prírody, jej atmosféru 
– niekedy dramatickú, inokedy lyrickej-
šiu. Expresívne ladené obrazy akoby 
nás pozývali vstúpiť do skúmania orav-
ských, kysuckých a malofatranských 
scenérií. Zdá sa mi, že mimoriadne 
miesto medzi nimi majú tie od Tercho-
vej a od Zázrivej. 

Po skončení štúdia mi riaditeľ Náro-
dopisného ústavu SAV, Ján Mjartan, 
ponúkol miesto v Bratislave. Odmietol 
som, uprednostnil som Žilinu. Potreboval 
som „vzduch“. Veľa som kreslil a maľo-
val na Váhu, pretože to bolo dynamické 
prostredie, stavali sa vodné diela. Kreslil 
som napríklad Hričovskú priehradu, pre-
čerpávaciu nádrž na Čiernom Váhu a iné. 
No a chodil som maľovať aj do Terchovej. 
Raz som prešiel zo Šípkovej do Zázrivej, 
cez Kýčeru. Zastal som pri drevenici pri 
vysokom chlapovi a malej ženičke – taký 
kontrast musí každého zaujať – ponúkli ma 
syrom a žinčicou. Ale keď som sa pozrel 
z kopca dolu do kotla a zdvihol pohľad 
na Rozsutec, bol som „chytený“. Úžasný 
pohľad... políčka ako šachovnica, krajina 
ako výšivka starých materí. Chodil som tam 
čoraz častejšie. Zázrivá ma opantala, je 
mojou srdcovou záležitosťou, bol som tam 
stále, preto som kúpil drevenicu a zariadil 

ju ako ateliér. A stovky obrazov z tohto 
prostredia sú po celom svete. Návštevníci 
našich zahraničných výstav sa čudujú, aké 
je Slovensko svojrázne, rozmanité. Pýtajú 
sa, prečo takúto krásnu krajinu bližšie 
nepoznajú. Uvediem príklad: vystavoval 
som v Londýne, keď za mnou prišiel veľvy-
slanec Peru a rovno zvesil obraz Rozsutca 
v ranných hmlách. „Beriem ho!“ Obraz 
teraz visí niekde v prostredí Ánd. Chcem 
ešte dodať, že bez trvalého kontaktu s 
prostredím Terchovej a Zázrivej by som sa 
napríklad nikdy nedostal k pápežovi.

Jedenásť rokov ste tvorili a vystavo-
vali v bývalej Juhoslávii. Čo vás priviedlo 
na taký dlhý čas do tých krajov?

Nebol to nepretržitý pobyt, ale bol som 
tam asi 22 krát a raz na pracovné pozvanie 
v stredisku výtvarníkov v Počitelji. Ohromný 
pobyt. Všetko bolo zabezpečené, výtvar-
ník mal okrem tvorby len jednu povinnosť 
– nechať v miestnej galérii dva obrazy. 
Často som chodil do Čiernej Hory. Sú tam 
otvorení ľudia, berú vás ako rovnocenného 
partnera... Takí sú aj Zázrivčania... majú 
srdce na dlani, ale nesmiete ich sklamať, 
inak ste stratený. Pripomína mi to zásadu, 
ktorú zdôrazňoval môj otec a ktorá je aj 
mojou zásadou: „Podraziť ťa môže hocikto, 
ale podlomiť nie!“

Od roku 2004 ste starostom Ume-
leckej besedy slovenskej, ktorá vznikla 
v roku 1921. V roku 1939 a potom aj v 
roku 1946 ju zakázali. Až v marci 1990 
ste jej činnosť spolu s ďalšími osobnos-
ťami slovenského výtvarného života 
obnovili. Dnes síce patrí k najstarším 
umeleckým spolkom na Slovensku, ale 
udržať jej činnosť na zodpovedajúcej 
úrovni nie je zrejme jednoduché.

To, čo sa nepodarilo Slovenskému štátu 
a minulému režimu, to sa podarilo prvej 
vláde po nežnej revolúcii: zhabali nám maje-
tok, Výstavný pavilón Umeleckej besedy 
slovenskej v Bratislave. Vtedajší minister 
kultúry Snopko ho protizákonne previedol 
na Slovenskú výtvarnú úniu, hoci nástup-
níckou organizáciou po bývalom Zväze slo-
venských výtvarných umelcov bola Matica 
slovenská. Tá by ho previedla na Umeleckú 
besedu slovenskú hneď po jej obnovení. Je 
to neospravedlniteľné, veď Výstavný pavi-
lón si v roku 1924 postavili zakladajúci čle-
novia UBS z vlastných zdrojov na podporu 
a šírenie výtvarnej kultúry na Slovensku! 
Máme dobrú členskú základňu. Naša sila a 
akcieschopnosť sa prejavila napríklad aj pri 
summite Busch – Putin v Bratislave. Počas 
piatich dní sme výtvarne dotvorili priestory 
Incheby, kde bolo zriadené novinárske cen-
trum. Novinári z celého sveta sa pohybovali 
vo fantastickom výtvarnom prostredí. UBS 
žije len z členských príspevkov a z malých 
príspevkov Fondu výtvarných umení na jed-
notlivé výstavy. Príkladne sa k nám správal 
minister kultúry Tóth. Ako prvý z ministrov 
kultúry po prevzatí funkcie navštívil našu 
výstavu a o dva týždne prijal aj náš výbor. 
Vzápätí sa pohlo aj fi nancovanie smerom k 
UBS – pochopil dobrú vec ako manažér. 
Takýto prístup očakávame aj od ministra 
Maďariča.

Žilinskej umeleckej a pedagogickej 
verejnosti ste známy aj ako spoluza-

kladateľ Základnej 
výtvarnej školy v Žiline, 
ktorá bola neskôr včle-
nená do Ľudovej školy 
umenia. Škola roky 
sídlila na Kuzmányho 
ulici, vedľa Bábkového 
divadla. Tie priestory 
sú však v súčasnosti 
prázdne!

Nie je to na škodu 
výtvarnej školy, lebo 
dostala lepšie priestory na 
Vlčincoch. Bola to krásna 
robota, pretože do školy 
prišli vynikajúce talenty, 
spomeniem niektorých: 
Dušan Kallay, Róbert 
Brun, Pavol Choma, Laco 
Černý, Jaro Kuba, Zita 
Barčiaková, Edo Šutek... 
Úlohou bolo jednak zdo-
konaľovať, posúvať ich 
talent, ale dôležitá bola 
aj práca smerom k verej-
nosti, a to tým spôsobom, 
že škola dala žiakom 
široký výtvarný rozhľad, 
aby ho potom uplatňovali 
v bežnom živote na pro-
spech výtvarného ovzdušia. Nepotrebovali 
sme osnovy, vychádzali sme z toho, čo v 
tých deťoch bolo. Naša škola bola hrou a 
výsledky práce boli zahrnuté do výskumu 
a prípravy budúcich osnov pre výtvarné 
vzdelávanie na stredných školách. Odkrútil 
som si takto 18 rokov spolu s riaditeľom 
a zakladateľom školy Ferom Behúňom, 
Andikou Berákovou, Lacom Berákom, Moj-
mírom Vlkolačkom a Jurajom Šútovským. 
Práca medzi talentovanými deťmi nás stále 
inšpirovala a mali sme snahu doviesť ich 
až k štúdiu na vysokej škole. Dnes mnohí 
patria do výtvarnej špičky na Slovensku. Aj 
v súčasnosti je to vynikajúca škola, podľa 
toho, čo viem, Žilinčania odvádzajú stále 
výbornú robotu.  

Bývalý režim vás doslova donútil 
opustiť Žilinu, ale nemohol prerušiť 
vaše mnohostranné kontakty s tunaj-
šími ľuďmi, prírodou, s milovaným 
horským prostredím. Aké je toto vaše 
prepojenie v súčasnosti?

Spočíva predovšetkým vo vnútornej 
potrebe vrátiť tomu kraju niečo, čo po člo-
veku zostane. Keď nevládzem v Bratislave 
dýchať, idem sem a je mi dobre... tunajší 
ľudia mi dali veľmi veľa. Treba si vážiť krajec 
chleba, trošky syra, aj tej pálenky – ponú-
kaných od srdca. V tomto vzťahu, z tejto 
vnútornej potreby, akosi samozrejme vo 
mne skrsla myšlienka, ktorá sa po debate s 
Rudkom Patrnčiakom z Terchovej a so sta-
rostom Zázrivej Jožkom Magdolenom pre-
menila na niečo, čo tu nebolo, na dlhodobý 
projekt, ktorý pozostáva z Medzinárodného 
sochárskeho sympózia v Terchovej, ktoré 
trvá päť rokov a z následného, tiež päť-
ročného Medzinárodného maliarskeho 
plenéra v Zázrivej. A tak tu natrvalo zostane 
viac ako sto zrealizovaných  výtvarných diel, 
ktoré položia základy dvom „dedinským 
galériám“. Návštevníkom - turistom bude 
okrem prírodných krás ponúkaný aj ďalší 

rozmer: krása, vytvorená umelcami „širšej 
slovanskej vzájomnosti“.

Aké výstavy pripravujete v súčas-
nosti?

Teraz mám výstavu s názvom Kresby 
spod Malej Fatry v priestoroch úradu Ban-
skobystrického samosprávneho kraja a od 
10. októbra vystavujem v žilinskej galérii 
Klasik – pod názvom Prerozprávané štet-
com. V prezidentskom paláci v Bratislave 
bude 6. decembra vernisáž mojej výstavy 
Motívy zimného slnovratu a od 11. januára 
2007 v krásnych priestoroch Oravskej 
galérie veľká výstava „85 rokov Umelec-
kej besedy slovenskej. Súbežne s ňou sa 
uskutoční v priestoroch na prízemí aj moja 
výstava Oravské motívy. Razím zásadu, že 
nielen v Bratislave treba prezentovať to naj-
lepšie, čo u nás máme, ale treba ísť s naším 
umením aj von. Zisťujeme, že si ho tam 
vysoko cenia. V Krakove skončila výstava 
k 85. výročiu UBS, avšak z iných prác, aké 
budú v Oravskej galérii. Teraz je inštalovaná 
vo Varšave. V Nemecku sa prezentuje 
Maliarska a sochárska kresba členov UBS a 
Ministerstvo zahraničných vecí SR ju bude 
v rámci dvojročného projektu „posúvať“ do 
ďalších štátov. 

Zdobí vás jasný úsudok, optimizmus, 
zmysel pre humor, tvorivosť, aktivita. 
Prezraďte receptúru ako sa udržiavať v 
takejto forme?

Robiť tak, aby ste stále mali radosť z 
práce, robiť osoh iným a – nenariekať. Raz 
som v novinách napísal, že sme v časoch 
totality dvadsať rokov nežili. Tak si treba 
dvadsať rokov odrátať a pokračovať ďalej! 
Viete – ten optimizmus, to je tak: stretnúť 
sa s človekom, pozdraviť sa – dobré ráno, 
dobrý deň... a tešiť sa z toho, čo dobrého 
urobil. K veciam z minulosti sa netreba 
vracať, treba ísť ďalej. Tam hore to máme 
zrátané, raz sa to ustrihne – koniec... ale 
humor a dobrá myseľ osviežujú tento život 
- až do spomienok.  Ján Blahovec


