


Katalog výstavy
 

ART + WINE = MOODS
 
30 vínnych sudov, 30 umelcov,
30 dní premeny na nevšedné umenie
pod taktovkou Ivana Malinku
Daniela Brogyányiho
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Narodil sa v roku 1962. V 
rokoch 1981- 87 študoval 
na VŠVU v Bratislave so-
chárstvo u prof. J. Kulicha 
a L. Snopeka a v rokoch 
1985- 86 na École Nationa-
le Supérieure des Beaux 
Arts v Paríži u prof. Jeana 
Cardota.

MILAN
LUKÁČ
SUDOKOMÁR

Ayala Champagne, Francúzsko
Ayala Brut majeur, AOC, šampanské, biele, suché

Nápoj anjelov, ako sa hovorí šampanskému, je 
vhodnou alternatívou pre všetky životné chvíle. 
Ayala patrí medzi špičku sveta a svojím ľahším štý-
lom a ovocnou dochuťou je ako stvorený na vaše 
oslavy.Vybrané víno si kúpite na eshope 
www.wineplanet.sk.
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MILAN
LUKÁČ

Narodil sa roku 1962 
v Bratislave. Študoval 
drevorezbu na Strednej 
umelecko-priemyslo-
vej škole (1977-81) a 
sochárstvo na Vysokej 
škole výtvarných umení 
v Bratislave (1981-87). 

VIŤO 
BOJŇANSKÝ

SADNI A PI
Prinz von Hessen, Nemecko

Riesling Johannisberger Klaus, Kabinett, r. 2005, biele, suché

Ryňák nebezpečný no zároveň žiadaný. Prvý po-
hárik určite nestačí, druhý je jednoducho povinný. 
A k tomu je v chuti pribalený med s lipovým čajom 
v pozadí. Vybrané víno si kúpite na eshope 
www.wineplanet.sk.
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Narodil sa 2. 6. 1959 v Brati-
slave. Jeho tvorbu primárne 
formovala Stredná umelec-
ko-priemyslová škola v Bra-
tislave, ktorú navštevoval v 
rokoch 1974-1978. V roku 
1978 bol prijatý na Vyso-
kú školu výtvarných umení 
v Bratislave na sochárske 
oddelenie u prof. Pribiša a 
prof. Kulicha. 

RASŤO
TRIZMA
VINO MILEUL

Rothschild, Francúzsko
Mouton Cadet Rouge, AOC, r.2009, červené, suché

Pitie ako pre barónov. Veľké víno z oblasti Bor-
deaux a zástupca exluzívnych vinárstiev. Ovocné 
a pritom robustné, podtrhnuté sladkým korením v 
dochuti. Vybrané víno si kúpite na eshope
www.wineplanet.sk.
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RASŤO
TRIZMA

Narodil sa 28. 2. 1957 v 
Žiline. V Bratislave vyštu-
doval Strednú umelecko 
- priemyslovú školu pod 
vedením prof. Korkoša. V 
roku 1977 bol prijatý na 
Vysokú školu umelecko-
-priemyslovú v Prahe.

JURAJ
ČUTEK
SME NA 
JEDNEJ LODI

Errazuriz , Chile
Max Reserva Merlot, r.2009, červené, suché

Errazuriz ako jedno z prvých a najuznávanejších 
vinárstiev v Čile nám prináša odrodu Merlot ako ju 
nepoznáme. Víno je nádherne ovocné, s lekvárom 
v pozadí a nechýba ani korenisto-sladkastá do-
chuť. Vybrané víno si kúpite na eshope 
www.wineplanet.sk.
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Narodila sa v roku 1963 
v Bratislave. V roku 1982 
absolvovala štúdium na 
Strednej priemyselnej 
škole grafickej v Bratisla-
ve. V rokoch 1982 - 1989 
pracovala v grafickom 
ateliéri ako samostatný  
grafik.

KATARÍNA 
ALEXYOVÁ 
FIGEROVÁ
BAKCHOVA 

PA L E TA
Planeta, Taliansko

Syrah, IGT, r.2007, červené, suché

Sicílčan, ktorý vám namiesto mafie ukáže krásnu 
slivkovo černicovú chuť, plnú a nenahraditeľnú. 
Víno určené na výnimočné príležitosti.Vybrané 
víno si kúpite na eshope www.wineplanet.sk.
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KATARÍNA 
ALEXYOVÁ 
FIGEROVÁ

Narodená 13. 10. 1960. 
V rokoch 1976 - 80 vy-
študovala Strednú školu 
umeleckého priemys-
lu/keramika. V rokoch 
1981- 87  Vysokú školu 
výtvarných umení, maľba, 
reštaurovanie.

VERONIKA
GABČOVÁ
OSUDOVÁ

ŽENA
Gimenez Mendez, Uruguay

Identity Tannat Syrah Petit Verdot, r.2007, červené, suché

Ako nám aj názov naznačuje, jedná sa o zmes  
obľúbených odrôd v Uruguajskom vinohradníctve. 
Tannat ako kráľ sa krásne dopíňa dvoma odroda-
mi a tak tvoria robustné a vyvážené víno. Vybrané 
víno si kúpite na eshope 
www.wineplanet.sk.
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Narodila sa v Bratislave. Je 
jedinou sochárkou – ženou, 
ktorá v súčasnosti intenzív-
ne tvorí v bronze. V roku 
1998 - 2002 študovala kera-
miku, ateliér Edity Grego-
rovej - Adamovej. V rokoch 
2004 – 2009 absolvovala 
štúdium sochárskej tvorby 
ateliér Tibora Bártfaya.

JANA
BRISUDOVÁ
BEZHLAVEC
OSUDOVÝ

Felix Callejo, Španielsko
Tinto Fino, Seis Meses en Barrica, DO, r.2009, červené, suché

Oblasť, z ktorej pochádza tento plnokrvný španiel, 
je historicky najslávnejšia v celom Španielsku.  
Terroir sa prejavuje hneď vo vôni a to výraznou 
zemito-tabakovou arómou sprevádzanou ovocím.  
Vybrané víno si kúpite na eshope 
www.wineplanet.sk.
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JANA
BRISUDOVÁ

Narodil sa v roku 1958 v 
Nitre. Po štúdiu na Stred-
nej umelecko-priemy-
selnej škole v Bratislave 
študoval na Filmovej aka-
démii muzických umení v 
Prahe odbor výtvarnej fo-
tografie u profesora Jána 
Šmoka. 

DANIEL
BROGYÁNYI

Š ŤA S T N É
SLNEČNICE

Gerard Betrand, Francúzsko
Fleur De Lys Sauvignon Blanc, VdP, r. 2008, biele, suché

Kvetinky nie len na fľaši ale aj vo vôni, unesie vás 
na pole plné kvetov a medu. Aj tí najnáročnejší 
padnú na kolená.Vybrané víno si kúpite na esho-
pe 
www.wineplanet.sk.
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Narodila sa 12. júna 
1984 v Považskej Bystri-
ci. V rokoch 1998 – 2002 
vyštudovala Školu úžit-
kového Výtvarníctva - 
výtvarné spracovanie 
skla, návrhárstvo a di-
zajn, odbor - brúsenie 
skla.

MÁRIA 
BALÁŽOVÁ 
GAZDÍKOVÁ

VINNÁ VÍLA
Donnafugata Taliansko

Anthília, IGT, r.2010, biele, suché

Krásnej žene ešte krajšie víno. Chuť plná citrusov 
a domova v podobe hruškového kompótu. Pri tom-
to víne sa aj čas zastaví. Vybrané víno si kúpite na 
eshope www.wineplanet.sk.

9



MÁRIA 
BALÁŽOVÁ 
GAZDÍKOVÁ

Juraj Šalgovič, nar. 14.1. 1980
Absolvent City University of Brati-
slava (Master of business Admini-
stration), Absolvent Vysoká škola v 
Sládkovičove (doktor filozofie).

Martin Lettrich, narodil sa 25. 5. 
1951 v Bratislave. Študoval na 
Strednej škole umeleckého pri-
emyslu Bratislava (1966 – 1970), 
neskôr na Vysokej škole umelec-
kopriemyslovej v Prahe (1970 – 
1976).

MARTIN 
LETTRICH 
JURAJ 
ŠALGOVIČ
červené,biele,
sudové,osudové...

Robert Mondavi, USA
Private Selection Chardonnay, r. 2007, biele, suché

Krásne uhladené víno s charakterom umelca. Na 
nič sa nehrá a sprevádza ho vôňa tropického sadu. 
Vybrané víno si kúpite na eshope 
www.wineplanet.sk.
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Narodila sa 15. 8. 1975 v 
Dobrichu, v Bulharsku. 
Mladá bulharská ma-
liarka žije a pracuje v  
Bratislave od roku 1996. 
Absolvovala Vysokú 
škola výtvarných umení 
v Bratislave. 

RADOSTINA
DOGANOVÁ

VČELÍN
Emiliana. Chile

Reserva ECO Chardonnay, r.2010, biele, suché

Chardonnay v tej najkrajšej podobe. Krásne ovoc-
né, s vôňou manga a žltého melónu sprevádzané 
podtónom zelenej trávy. To najlepšie na letné pár-
ty.  Vybrané víno si kúpite na eshope
www.wineplanet.sk.
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RADOSTINA
DOGANOVÁ

Narodil sa 11. 9. 1953 v  
Bratislave. V rokoch 1969 
– 1973 študoval na SŠUP v 
Bratislave, oddelenie pro-
pagačnej grafiky. V rokoch 
1973 – 1979 študoval na 
Vysokej škole výtvarných 
umení v Bratislave, oddele-
nie monumentálnej maľby 

VLADIMÍR

PETRÍK

RÉVA VINNÁ
Dr. Loosen, Nemecko

Riesling Kabinett Bernkasteler Lay, r.2010, kab, biele, sladké

Sviežosť tohto vína nemá konca kraja. Ohromí vás 
svojím ovocným tónom v chuti a pri poslednom 
poháriku si uvedomíte, že život je krásny. Vybrané 
víno si kúpite na eshope www.wineplanet.sk.
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Venuje sa knižnému dizajnu 
a ilustrácii. Grafiky a maľby 
vystavovala samostatne v 
roku 2011 v Bratislave a v 
lete 2012 na spoločnej vý-
stave venovanej umelec-
kým dielam inšpirovaným 
Alicou v krajine zázrakov v 
O3 Gallery v Oxforde.

AŇA 
OSTRIHOŇOVÁ
KONFERENCIA
BRUCHOMLUVCOV

Antinori, Taliansko
Chianti Classico Péppoli, DOCG, r.2009, červené, suché

Kto túži po klasike Európy, nech si otvorí tohto oča-
rujúceho taliana. Vôňa ako z domáceho lekváru a 
v chuti neopísateľná plnosť a elegancia. Vybrané 
víno si kúpite na eshope www.wineplanet.sk.

13



AŇA 
OSTRIHOŇOVÁ

V rokoch 1971 – 1975 vyštu-
doval strednú priemyselnú 
školu sklársku, Kamenic-
ký Šenov, Česká republika. 
V rokoch 1982 - 1987 štu-
doval na Vysokej škole vý-
tvarných umení, Bratislava 
odbor sklárske výtvarníctvo 
u Doc. A. Žačka. Žije a tvorí v  
Bratislave.

DRAHOMÍR 

PRIHEL
BENÁTSKY
KARNEVAL

Penfolds, Austrália
Koonunga Hill Shiraz-Cabernet Sauvignon, r.2010, červené, suché

Dvaja kamaráti v jednej fľaške. Shiraz ako štipľavý 
Terence Hill a Cabernet ako mohutný Bud Spen-
cer. A korenisto- čokoládový finish. Vybrané víno 
si kúpite na eshope www.wineplanet.sk.
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Narodil sa  3. 3. 1955 v Me-
dzilaborciach, na Slovensku. 
Od  roku 1970 – 1974 študo-
val na Strednej škole ume-
leckého priemyslu v Koši-
ciach. Od roku 1974 – 1980 
štúdoval na Vysokej škole 
výtvarných umení v Bratisla-
ve, oddelenie monumentál-
nej maľby.

DUŠAN 
SEKELA
ŽIVLY

Tormaresca, Taliansko
Calafuria, IGT, r.2011, ružové, suché

Kto má rád tóny jarných jahôd, malinového kom-
pótu a to všetko v jednej fľaši, ten si príde na svo-
je s týmto zástupcom južného Talianska. Vybrané 
víno si kúpite na eshope www.wineplanet.sk.
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DUŠAN 
SEKELA

Narodil sa 27. 12. 1962 
v Bratislave. V rokoch 
1978 – 1982 štúdoval na 
SUPŠ v Bratislave, odbor 
rezbárstvo, prof. J. Šic-
ko a prof. Ľ. Korkoš. V 
rokoch 1984 – 1989 štu-
doval na VŠVU, odbor 
sochárstvo.

JÁN
ŤAPÁK
BIELE VÍNKO
ČERVENÝ SÚDOK

Clarendelle, Francúzsko 
Blanc, AOC, r2009, bl, su 0,75L

Tento mok naznačuje, že Bordeaux nemusí byť 
vždy len červené. Dôkazom toho je aj delikátna 
vôňa vanilky, kandizovaného ovocia a nekonečná 
dlhá krémová dochuť. Vybrané víno si kúpite na 
eshope www.wineplanet.sk.
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Narodila sa v roku 1958 
v Bratislave. Študovala 
v rokoch 1978 – 1983 na 
SVŠT v Bratislave. V ro-
koch 1983 – 1991 pôsobi-
la v Projektovom ústave 
kultúry v oblasti projek-
tovania architektúry .

RENÁTA
SLÁDEKOVÁ

BAKCHANTKA
Batasiolo, Taliansko

Gavi, DOCG, r.2011, biele, suché

Pre slovenskú vínnu mušku to najlepšie z Talian-
ska. Svieže a neopakovateľné kyselinky v pozadí. 
Gavi ako z učebnice, poteší aj staršiu generáciu a 
naopak mladých inšpiruje. Vybrané víno si kúpite 
na eshope www.wineplanet.sk.
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RENÁTA
SLÁDEKOVÁ

Narodil sa 13. 12. 1952 v 
Roudnici nad Labem v Če-
chách. V roku 1973 ukončil 
štúdium na Strednej ume-
lecko-priemyslovej škole v 
Bratislave. V rokoch 1974-80 
študoval na Vysokej škole 
výtvarných umení v Brati-
slave v ateliéri Albína Bru-
novského.

ALEX 
VOJTÁŠEK
RADOSTI
POSEJDONA

Elena Walch, Taliansko
Single vineyard Pinot Grigio  Alto Adige „Castel Ringberg“, 

DOC, r.2010, biele, suché

Tradičná chuť v modernom šate. Pinot elegantný, 
hruškovo medový a medzi nami tak obľúbený. Ak 
po ňom siahnete, sklamaný nebudete. Vybrané 
víno si kúpite na eshope www.wineplanet.sk.

18



Narodil sa 17. januára 
1977 v Dunajskej Strede. 
V rokoch 1993-1997 štu-
doval na Strednej ume-
leckej škole v Bratislave 
odbor kameňosochárstvo. 
V rokoch 1997-2003 na 
Vysokej škole výtvarných 
umení v Bratislave.

ANDREJ 
MARGOČ

PRASA
Freixenet, Španielsko

Rose Seco, DO, sekt vyrobený tradičnou metódou, ružové, suché

Rosé s opojnými bublinkami vo fľaši. Malinová chuť 
vás neprestane obklopovať. Urobme si radosť a ot-
vorme si víno, hneď bude všetko ružové. Vybrané 
víno si kúpite na eshope www.wineplanet.sk.
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ANDREJ 
MARGOČ

Narodil sa v roku 1964 v 
Bratislave, v rokoch 1979 
– 1983 vyštudoval Stred-
nú umelecko-priemyslovú 
školu v Bratislave u prof. R. 
Filu a následne absolvoval 
šesťročné štúdium na Suri-
kovovej výtvarnej akadé-
mii v Moskve. 

MARTIN
BORODÁČ

BORCHUS
Laurenz V., Nemecko

Sunny Grüner Veltliner, r.2010, biele, suché

Farbou vyzreté, chuťou ovocné a štýlom čisto  
rakúske. Tak prečo ho neskúsiť? Veltlín, ktorý ni-
kdy nesklame. Vybrané víno si kúpite na eshope 
www.wineplanet.sk.
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Narodil sa 16. februára 
1957 v Nitre. V rokoch 1971 
– 1975 študoval na Strednej 
škole umeleckého priemy-
slu v Bratislave a v rokoch 
1977 – 1983 na Vysokej 
škole výtvarných umení v 
Bratislave, na oddelení mo-
numentálnej maľby. 

DANIEL
BIDELNICA

MÔJ
FAREBNÝ KÓD

Bava, Taliansko
Bass Tube, Moscato d´Asti, DOCG, r.2010, biele, saldké

V jednoduchosti je predsa krása. Ľahké, voňavé a 
tak podmanivé, že jedna fľaša stačiť nebude. A sa-
mozrejme závoj ovocia s orientálnym korením ako 
grátis. Vybrané víno si kúpite na eshope 
www.wineplanet.sk.
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DANIEL
BIDELNICA

Narodil sa 12. júla 1981 v Bra-
tislave. V rokoch 1995-1999 
absolvoval štúdium na Škole 
úžitkového výtvarníctva v Brati-
slave, odbor kameňosochárstvo 
u profesorov Viliama Lovišku, 
Vojtecha Pohanku a Jozefa Ho-
bora. Odbor sochárstvo vyštu-
doval na Vysokej škole výtvar-
ných umení v Bratislave u prof. 
Juraja Meliša.

STANO 
KIČA
KAMEŇOVNÍK

Villa Maria, Nový Zéland
Reserve Wairau Valley Sauvignon Blanc, r.2011, biele, suché

Moderné víno pre moderných ľudí. Sauvignon od 
našich protinožcov, ktorí sa ním preslávili. Ochut-
najte a zistíte, čo hýbe svetom vína. Vybrané víno 
si kúpite na eshope www.wineplanet.sk.
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Narodil sa 23. 11. 1980 
na Myjave. V rokoch 
2000 - 2006 študoval na 
Vysokej škole výtvar-
ných umení v Bratislave, 
Socha a priestor, u prof. 
Jozefa Jankoviča.

MARTIN 
KUBINA
KALICH

Bodega Norton, Argentína
Norton Reserve Malbec, r.2009, červené, suché

Malbec ako kráľ odrôd v Argentíne sa predvádza 
v tom najlepšom svetle. Hlboká tmavá farba na-
značuje plnú a výraznú aromatiku. Chuť je krásne 
černicová až čokoládová. Ideálne k steaku. Vybra-
né víno si kúpite na eshope 
www.wineplanet.sk.
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MARTIN 
KUBINA

Sme piatou generáci-
ou umeleckých kováčov.  
V našej pražskej dielni 
realizujeme veľa zaují-
mavých  kováčskych zá-
kaziek, reštaurátorských 
prác a snažíme sa o ďal-
ší rozvoj tohto krásneho 
umeleckého remesla. 

KOVÁRNA POLÁK 

DAVID POLÁK 
TOMÁŠ POLÁK
PETR POLÁK 
PETR POLÁK ML.
BUGS BUNNY HAMMER

Museum, Španielsko
Real Reserva DO Cigales, DO, r.2008, červené, suché

Víno úderné ako kladivo. Výrazné, zároveň pikant-
né a s všade prítomnou chuťou po kandizovanom 
ovocí. Nebojte sa ho nechať v pivnici aj dlhšie. 
Vybrané víno si kúpite na eshope 
www.wineplanet.sk.
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Vo svojom strednom veku, s 
odhodlaním a silnou vôľou 
maľovať, razantne vstúpil 
do veľkého priestoru na-
šej súčasnej maľby. Jeho 
inšpiráciou je hlavne kraji-
na. Naša i tá exotická, ktorú 
spoznáva na svojich počet-
ných cestách po svete. 

IGI 
BREZO
VINN-CENT

El Coto, Španielsko
Crianza, DOC, r.2007, červené, suché

Španielsky torreádor, ktorý vás skolí svojou za-
matovou chuťou a klasickým španielským štýlom. 
Víno ideálne na dlhé večerné posedenia. Vybrané 
víno si kúpite na eshope www.wineplanet.sk.
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IGI 
BREZO

Narodila sa 28. 01. 1975, 
vyrástla, tvorí... radostne, 
hravo, svojsky, nesme-
lo, odvážne, jemne, vý-
razne... inak. Študovala 
angličtinu a literatúru v 
Bratislave, reflexológiu  
v Londýne.

DENISA
KOLÁROVÁ
DEDEČKOVÁ 
GALÉRIA

Chateau Ste.Michelle, USA
Eroica Riesling, r.2010, biele, suché

Amerika ako ju nepoznáme. Robustná chuť, hebké 
telo a prechádzka pod lipami s agátovými tónmi 
v pozadí. Víno pre fajnšmekrov. Vybrané víno si 
kúpite na eshope www.wineplanet.sk.

ˇ
ˇ
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Narodil sa 28. 8. 1975 v Brati-
slave do umeleckej rodiny otca 
Ondreja Zimku st., známeho 
maliara a matky, populárnej he-
rečky Milky Zimkovej. Svoj zde-
dený talent rozvíja na Strednej 
umelecko-priemyslovej škole 
v Bratislave, kde maturuje na 
oddelení kameňosochárstva v 
roku 1993. V štúdiu pokračuje 
na Vysokej škole výtvarných 
umení v ateliéri Prof. Jozefa Jan-
koviča.

ONDREJ 
ZIMKA
HRIEŠNE
MYŠLIENKY

Santa Margherita, Taliansko
Prosecco di Valdobbiadene Brut, DOCG, sekt, biele, brut

Otvorme si prosecco a cíťme sa ako hviezdy. Bub-
linky sviežeho typu, nekomplikované a pritom 
nádherné. Už len ľahký šalát a sme v nebi plnom 
nerestí. Vybrané víno si kúpite na eshope 
www.wineplanet.sk.
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ONDREJ 
ZIMKA

Narodil sa v roku 1975 v  
Bratislave. Martin Pala zmaturo-
val v roku 1993 na Škole úžitko-
vého výtvarníctva v Bratislave. 
Tvarovanie dreva a rezbárstvo. 
Nasledoval ročný pobyt vo 
Viedni na Hochschule fur An-
gewandte Kunst. Následne v 
rokoch 1994 až 1999 vyštudo-
val sochárstvo na Vysokej škole 
výtvarných umení v Bratislave.

MARTIN
PALA
NEBEZPEČNÝ
NÁKLAD 

Albert Bichot, Francúzsko
Domaine Long-Depaquit Chablis, AOC, r.2010, biele, suché

Klasika celej Európy, nádherné svieže a pritom 
robustné. Toto všetko sa o oblasti Chablis hovorí.  
V tomto prípade je to pravda a Albert Bichot patrí 
medzi špičku vinárov. Tak prečo neochutnať? Vy-
brané víno si kúpite na eshope 
www.wineplanet.sk.
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Narodila sa v roku 1986 v 
Bratislave. Rok po novom 
tisícročí začala študovať  
reštaurátorstvo drevorezieb, 
v tomto štúdiu chcela po-
kračovať na univerzite, ale 
človek mieni život mení... 
V súčasnosti sa venuje ani-
movanému filmu na Vysokej 
škole muzických umení.

JANA 
MIHÁLOVÁ
GORGONA 

MEDÚZA
Plaisir de Merle, JAR

Cabernet Sauvignon, r.2007, červené, suché

Víno je vo vôni plné ríbezlí a čučoriedok, až sa 
prenesieme do rozprávkovej záhrady. Je určené 
predovšetkým pre tých, ktorí túžia po emócii. Vy-
brané víno si kúpite na eshope 
www.wineplanet.sk.
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JANA 
MIHÁLOVÁ

Narodila sa 22. 01. 1983 v Žiline. 
V rokoch 1997-2001 vyštudovala 
Strednú umelecko priemyselnú 
školu v Kremnici, Odbor: Ume-
lecké odlievanie do bronzu, na-
vrhovanie u prof. Milana Orman-
díka, akad. soch.. V rokoch  2001 
- 2007 študovala na Vysokej škole 
výtvarných umení v Bratislave, 
Katedra: Socha - objekt - inštalá-
cia, ateliér prof. Jozefa Jankoviča, 
akad. soch.

MARTINA
MATÚŠOVÁ
ZIMANOVÁ
SNEHULIAK SPADNUTÝ 
DO SUDU S PIVOM, 
NA SILVESTRA 2011
V ČIČMANOCH

Max Ferdinand Richter, Nemecko
Riesling Classic, Traditional Line, r.2010, biele, suché

Riesling, ktorý nielen osvieži, ale aj poteší. Plný 
mladých ovocných tónov a šťavnatý ako prvé 
broskyne. Vybrané víno si kúpite na eshope 
www.wineplanet.sk.
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Dražobný poriadok
  I. DRAŽITEĽ
1. Dražiteľom môže byť fyzická osoba staršia než 18 rokov. Dražiteľom nesmie byť vlastník veci ani osoba, ktorá pre neho dražila, 
ďalej osoba pod vplyvom alkoholu alebo osoba hrubo porušujúca pri dražbe pravidlá slušného správania, taktiež ani osoba, 
ktorej bola rozhodnutím súdu obmedzená či odňatá spôsobilosť k právnym úkonom. Rovnako nesmie dražiť osoba konajúca 
dražbu. 2. Usporiadateľ aukcie je oprávnený zisťovať totožnosť dražiteľov pred prevzatím dražobného čísla či pred vstupom  
do aukčnej siene. Zistenie totožnosti dražiteľa sa uskutočňuje na základe predloženého dokladu osvedčujúceho jeho totožnosť, 
t. j. občianskeho preukazu či platného cestovného pasu. 

II. AUKCIA
1. Aukcia je verejná, vstup je podmienený iba kapacitou miestnosti pre aukciu určenej. Do tejto miestnosti nesmú byť vpustné 
osoby pod vplyvom alkoholu či porušujúce pravidlá slušného správania (so znečisteným alebo inak nedôstojným odevom 
alebo chovaním, ktoré by bolo dražiteľom na obtiaž apod.). Usporiadateľ aukcie má právo podľa vlastného uváženia odmietnuť 
vstup do svojich priestorov či na dražbu akejkoľvek osobe. 
2. Po dobu výstavy a vlastnej aukcie je neprípustné súkromne predávať, vystavovať či vymieňať akékoľvek veci medzi  
návštevníkmi a bez súhlasu usporiadateľa aukcie akýmkoľvek spôsobom obrazovo zachytávať (napr. filmovať či fotografovať) 
veci vystavené či dražené. Po dobu výstavy sú všetci návštevníci povinní podriadiť sa všetkým opatreniam podniknutým na 
ochranu vystavených či dražených vecí. 

III. PRIEBEH AUKCIE
1. Kto sa preukáže vstupenkou na aukciu vo forme pozvánky alebo katalógu, má nárok vyzdvihnúť si dražobné číslo. Kto nedrží 
dražobné číslo, nemôže dražiť, to neplatí v prípade, že draží v zastúpení niekoho obstarávateľ. 

IV. NAVYŠOVANIE
1. Aukcia vecí sa koná, ak dražitelia urobia vyššiu ponuku (navýšenie), za navýšenie sa považuje, ak dražiteľ viditeľne zdvihne 
dražobné číslo. Pri viacerých takýchto prípadoch počíta osoba konajúca aukciu (licitátor) navýšenia narastajúcim spôsobom. 
2. Jednotná vyvolávacia cena všetkých dražených predmetov je 200,- Euro. 
Minimálne navýšenie za dražený daný predmet je 50,- Euro .
3. Aukčná spoločnosť si vyhradzuje právo dodatočnej zmeny minimálnej výšky navýšenia licitovanej ceny. 

V. VYDRAŽITEĽ
1. Pokiaľ po druhom vyzvaní nikto neprihodí, oznámi licitátor ešte raz posledné navýšenie (cenu dosiahnutú posledným  
prihodením - dražobnú cenu) a priklepne vec dražiteľovi. Komu je priklepnuté posledné navýšenie, je vydražiteľom. 
2. Vydražiteľom sa stáva dražiteľ, ktorému je dražený predmet priklepnutý a akékoľvek spory v tomto ohľade závisia výlučne  
od rozhodnutia dražobníka (usporiadateľa aukcie). Ak za osobu, ktorá sama nedraží, prihadzuje dražiteľ, zodpovedajú za  
splnenie všetkých povinností a záväzkov vzniknutých v súvislosti s dražbou obidvaja spoločne. 
3. Vlastnícke právo a právo na vydanie vydraženej veci vzniká vydražiteľovi až po zaplatení celkovej finančnej čiastky za dielo. 



VI. SPÔSOB PLATBY
1.Vydražiteľ, ktorý dražil osobne, musí kúpnu cenu zaplatiť v priebehu aukcie v hotovosti,
alebo prevodom na účet usporiadateľa aukcie najneskôr do 10 kalendárnych dní od konania
aukcie.  Nezaplatená vec sa považuje za nevydraženú. 
2. Usporiadateľ aukcie  je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že vydražiteľ sa oneskoril s uhradením celkovej finančnej čiastky za dielo  viac 
než 10 kalendárnych dní.  

VII. DRAŽOBNÁ CENA
1. Dosiahnutá dražobná cena (posledné priklepnuté navýšenie) je cenou kúpnou, o jej zaplatení vydá obstarávateľ vydražiteľovi  
písomné potvrdenie (pokladničný doklad). 
2. Po zaplatení kúpnej ceny bude vydražené dielo vydražiteľovi vydané. Vydraženú a vyplatenú vec možno na želanie dražiteľa ponechať na dobu 
14 kalendárnych dní od zaplatenia kúpnej zmluvy zdarma na mieste určenom usporiadateľom aukcie. 
3. Usporiadateľ aukcie vydáva dražiteľovi zvláštne písomné potvrdenie o nadobudnutí diela
 v aukcii. 4. Námietky proti priklepnutiu musí dražiteľ uplatniť ihneď v sále viditeľným alebo počuteľným spôsobom. Na námietky uplatňované pri 
platení sa neprihliada. Reklamácie na tovar vydražený v aukčnej sieni sa neprijímajú, popis exponátov deklaruje iba ich vonkajšie  
(zmyslovo vnímateľné) vlastnosti, nie ich pôvod. 
5. Rozhodovanie vo všetky sporoch týkajúcich sa priebehu a spôsobu dražby explicitne neriešených v tomto dražobnom poriadku  
je v plnej kompetencii usporiadateľa aukcie, resp. vedúceho dražby. 

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Dražené veci sa dražia bez ohľadu na vady a nedostatky či chybný popis. Zobrazenia v katalógu slúžia len na identifikáciu veci. Dražiteľ by sa 
mal pred dražbou osobne zoznámiť so stavom každej veci a je výhradne na jeho uvážení, či vec zodpovedá uvedenému popisu. S výnimkou  
záväzkov, ktoré na seba podľa týchto podmienok preberá, nenesie žiadny predávajúci, ani usporiadateľ aukcie a jeho zamestnanci alebo  
obstarávatelia zodpovednosť za chybný popis alebo pravosť či autentičnosť žiadnej draženej veci a neposkytujú žiadnemu z vydražiteľov na  
ktorúkoľvek vydraženú vec žiadnu záruku. Akékoľvek výslovné či mlčky predpokladané záruky sú týmto vylúčené. 
2. Pokiaľ do 30 dní po konaní aukcie vydražiteľ predloží usporiadateľovi aukcie písomné prehlásenie spolu s uvedením dražobného čísla veci  
a dátumu aukcie o tom, že vydražená vec je falzifikát alebo vykazuje vady v texte či ilustrácii a súčasne vráti dielo v stave, v akom sa nachádzala v 
dobe aukcie, a potvrdí sa, že táto vec je skutočne vadná alebo falošná, odstúpi 
usporiadateľ aukcie od dražobného predaja tejto veci a vráti všetky čiastky za túto vec vyplatené.
3. Vec je oprávnený reklamovať len a výlučne vydražiteľ, a to maximálne do výšky čiastky za túto vec vyplatenej. 
4. Všetky údaje a prehlásenia v aukčnom katalógu, týkajúce sa autorstva, prisudzovaných vlastností, pravosti, pôvodu, dátumu, veku,  
proveniencie, stavu, najnižšej vyvolávacej ceny či odhadovanej  ceny vyjadrujú iba názor usporiadateľa aukcie.
5. Tento aukčný poriadok je vypracovaný v súlade so slovenským právom a príslušnými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku sa 
taktiež riadi. Všetky transakcie upravené či vzniknuté z tohto aukčného poriadku, ako aj všetky ďalšie súvisiace skutočnosti sa riadia slovenským 
právom. 
Tento dražobný poriadok nadobúda účinnosť dňom 11.7.2012.



Milan Lukáč Viťo Bojňanský Rasťo Trizma
Juraj Čutek Katarína Alexyová-Fígerová 
Veronika Gabčová Jana Brisudová Daniel 
Brogyányi Mária Balážová Martin Lettrich 
Radostina Doganová Vladimír Petrík Aňa 
Ostrihoňová Drahomír Prihel Dušan Seke-
la Ján Ťapák Renáta Sládeková Alex Vojtá-
šek Andrej Margoč Martin Borodáč Daniel  
Bidelnica Jana Mihálová Martin Kubina  
Kovárna Polák Praha, David Polák, Petr a 
Tomáš Igi Brezo Denisa Kolárová Ondrej  
Zimka Martin Pala Stano Kiča Maťa Zimanová  
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