
Zhodnotenie vzdelávacieho pobytu študentov a pedagógov partnerskej školy Dimitara 

Dobroviča v Litovskom Mikuláši: 

 

1. deň. 

Streda, 22. apríla 2009 

 

Program: Príchod, privítanie 

 

     Dňa 22. apríla 2009 do Liptovského Mikuláša pricestovali pedagógovia a študenti z 

partnerskej školy Dimitra Dobroviča z bulharského mesta Sliven. Z autobusu vystúpilo 30 

študentov a 7 pedagógov. Hoci bol uţ večer, okolo 20 hodiny, všetci boli veselí a veľmi 

sympatickí ľudia. Privítali sme ich spolu s pánom riaditeľom našej ZUŠ, Ľubomírom Rašim. 

Všetci sme sa predstavili a osobne zoznámili. Veď doteraz sme si s Janette Tzankovou len 

písali. Spočiatku sme komunikovali v angličtine, ale zanedlho sme zistili, ţe sa dobre 

dohovoríme aj bulharsko - slovensky. Naše slovanské korene nám prekvapivo otvorili cestu 

ku komunikácii. A tak sme niečo pouţili z našich konverzačných kurzov, niečo rusky a 

chorvátsky a pomohla aj čeština  a angličtina. 

       Pedagógovia a študenti sa ubytovali v ubytovni SOU - poľnohospodárske. Tu im poskytli 

aj celodennú penziu - stravu počas pobytu na Slovensku. 

       Po večeri sme sa porozprávali, akú mali cestu, čo navštívili počas zastávok autobusom. 

Napokon im bol odovzdaný plán pobytu, ktorý zostavila a prediskutovala s partnermi vedúca 

výtvarného odboru ZUŠ, Milica Podstrelencová uţ skôr. Samozrejme sme si spresnili 

niektoré časy a malé zmeny v programe. potom sme sa všetci odobrali spať. 

 

2. deň. 

Štvrtok, 23. apríla 2009 

 

Program: 

     Galéria P.M. Bohúňa 

     Stretnutie bulharských spoluúčastníkov na pôde našej ZUŠ 

     Vernisáţ v Centre Kolomana Sokola 

 

     Vo štvrtok doobeda sme zaviedli našich hostí do priestorov galérie Petra Michala Bohúňa 

v Liptovskom Mikuláši. Pani riaditeľka galérie Zuzana Gaţíková, nám umoţnila prehliadku a 

vyuţívanie ostatných priestorov k neskorším aktivitám zdarma. Všetci si prezreli najskôr 

expozíciu starého umenia na prízemí. Potom sme sa presunuli na poschodie, kde sme si spolu 

prezreli ďalšie dve  stále expozície. Maľbu a plastiku 18. storočia a 19. - 20. storočie v 

slovenskom výtvarnom umení. K celkovej prehliadke zabezpečil fundovaný výklad Karol 

Maliňák, bývalý riaditeľ galérie, dnes náš kolega a pedagóg vo výtvarnom odbore ZUŠ. 

Napokon sme si všetci prezreli expozíciu domu fotografie, ktorý sídli v priestoroch galérie. 

Tu bola nainštalovaná expozícia fotografky pochádzajúcej z ukrajinského etnika Huculov. 

     Na záver sme sa presunuli do veľkej sály, kde sme mali moţnosť vidieť výstavu Doroty 

Sadovskej - kolekciu malieb, ako aj sochy českého sochára Michala Gabriela. 

      

     V popoludňajších hodinách sme privítali partnerov vo výtvarnom odbore našej školy. 

Previedli sme ich po jednotlivých ateliéroch. Študenti sa navzájom zoznámili a potom sme ich 

rozdelili do tried medzi našich študentov. Spoločne pracovali a konverzovali tri hodiny. 

Povymieňali si medzi sebou darčeky, čo si pripravili, nadviazali priateľstvá. Študenti zo 

Slivenu sa ukázali ako vynikajúci kresliari. Počas celého pobytu boli veľmi presní, slušní a 

pracovití.      



    O štvrtej popoludní sme sa všetci presunuli do Centra Kolomana Sokola, kde sme sa 

zúčastnili slávnostnej vernisáţe dvoch výtvarníkov: Michala Bauera - maľba a Daniela Janeca 

- socha. 

 

3. deň 

Piatok, 24. apríla 2009 

 

Program:  

        Návšteva Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva 

        Múzeum Janka Kráľa 

        Rozchod a prehliadka mesta 

        Seminár 

        Posedenie 

 

9. 30  Stretnutie s bulharskými kolegami a študentmi na námestí, kde sme si spresnili plán 

aktivít na celý deň. Potom sme sa presunuli do Slovenského múzea ochrany prírody 

a jaskyniarstva, kde sme si spoločne prezreli stále expozície flóry a fauny Liptova 

a geologickú výstavu, vypočuli si prednášku o prírodných zvláštnostiach Liptova so 

simultánnym tlmočením do angličtiny a bulharčiny. Po prehliadke expozícií SMOPAJ nastala 

voľná diskusia o nadobudnutých záţitkoch a vedomostiach a ich vyuţití pre výtvarnú prax 

v priestoroch nádvoria múzea. Táto diskusia bola realizovaná v troch jazykoch (bulharčina, 

slovenčina, angličtina), a bola všeobecne zrozumiteľná a prínosná rovnako pre bulharských, 

ako aj pre našich študentov. 

11. 15  Presun do Múzea Janka Kráľa, kde sme absolvovali prednášku o kultúrnej histórii 

Liptova a Liptovského Mikuláša v anglickom jazyku. Po návšteve MJK mali študenti krátke 

osobné voľno, ktorú vyuţili na prehliadku mesta a na drobné nákupy. Potom odišli do miesta 

ubytovania na obed. 

14. 00  Seminár o multikultulárnej komunikácii medzi našimi národmi, hľadanie spoločných 

bodov našich národných kultúr s dôrazom na výtvarné umenie a kultúru vo veľkej sieni 

Galérie P.M. Bohúňa. V rámci tohto seminára  prezentovali Bulhari svoju školu a práce, ale aj 

osobné profily študentov formou videoprezentácie. 

17. 00. Priateľské posedenie pedagógov oboch škôl v priestoroch kniţnice Galérie P. M. 

Bohúňa, s cieľom bliţšie sa osobne spoznať a nájsť styčné plochy vlastných autorských či 

pedagogických aktivít a programov.  

Program dňa bol naplnený a ciele splnené. 

 

 

4. deň 

Sobota, 25. apríla 2009 

 

Program: 

    Návšteva dreveného artikulárneho kostola vo Svätom Kríţi 

    Návšteva Galérie Ľudovíta Fullu v Ruţomberku 

    Návšteva Vlkolínca 

    Návšteva keltského múzea Havránok 

 

   Dňa 25. 4. 2009  od 10:00 sa uskutočnil celodenný výlet podľa vopred pripraveného plánu. 

Prvým bodom programu bola  návšteva dreveného artikulárneho kostola vo Svätom Kríţi, 

ktorý patrí medzi najväčšie drevené kostoly v Európe. Pre študentov a pedagógov partnerskej 

a našej školy, ktorí absolvovali kompletnú prehliadku kostola s výkladom a malým hudobným 



programom, to bolo natoľko inšpirujúce, ţe dopoludnie strávili plenérovou kresbou a maľbou 

v jeho blízkosti. Popoludní sme sa presunuli do Ruţomberka, kde nasledovala prehliadka 

Galérie Ľudovíta Fullu. Rovnako podnetná a inšpirujúca bola pre našich hostí návšteva 

pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva 

UNESCO – Vlkolínec. Tu sa ţiaci venovali kresbe a maľbe v prírode neúnavne aţ do 

večerných hodín. To bol dôvod prečo návštevu keltského múzea Havránok absolvovali aţ 

nasledujúci deň. Celodenný výlet sa skončil večer o 19:30. Bol pre obe zainteresované strany 

veľkým prínosom z hľadiska komunikačného a spoločenského. 

 

 

5. deň 

Nedeľa, 26. apríla 2009 

 

Program: 

      Návšteva hradu v Liptovskom Hrádku 

      Plenér v múzeu liptovskej dediny v Pribyline 

      Liptovská Mara a  Havránok 

 

      O 10 hodine ráno sme sa vydali na severovýchod. Pri rieke Belá, na severnom okraji 

mesta Liptovský Hrádok, bola naša prvá zastávka. Nádherné slnečné počasie a zrúcanina 

hradu stavebne spojená s renesančným kaštieľom, nás, akoby pozývali na svoju prehliadku. 

Hrad vznikol v roku 1312. Patril ku kráľovským majetkom, 1433 sa ho zmocnili husiti a 

potom často menil majiteľov. V súčasnosti je v súkromnom vlastníctve.  

      Mali sme moţnosť prezrieť si ruinu dvojveţového paláca, ku ktorému bolo dodatočne 

pristavené priečne krídlo a do nároţia oboch budov tieţ dodatočne  vstavali vonkajšie 

schodište.  

Hradný palác má zachovanú siluetu so strednou, horizontálne pôsobiacou obytnou časťou a 

prevýšenými hmotami bočných veţí. Na fasádach sa zachovali početné otvory okien, 

arkierov, štrbinových strieľní a vstupov, ktoré sa stali vďačnými podnetmi na fotografické 

zábery. 

 

     Nádherná panoráma Západných Tatier ďalej pozývala na vydaný smer. Nedal sa 

prehliadnuť   národný symbol Slovenska, Kriváň, charakteristický, impozantný vrch 

Slovanov. Nálada bola vynikajúca, tak aj napriek nevyspievaným hlasom výtvarníkov, 

pokúsili sme sa zaspievať ,,Hej, pod Kriváňom...,, 

 V Pribyline, s počasím ako naplánovaným na kresbu a maľbu v plenéri, sme vstúpili do 

múzea liptovskej dediny. 

Toto múzeum je najmladším múzeom v prírode na Slovensku. Bolo vybudované v súvislosti s 

výstavou vodného diela Liptovská Mara, v záujme záchrany hnuteľných a nehnuteľných 

pamiatok. Prezreli sme si obydlie ţeliara z Liptovskej Sielnice, bývanie stredných roľníkov a 

remeselníkov z Likavky, kováča z Liptovskej Kokavy, kolára z Liptovskej Sielnice, objekt 

školy z Valaskej Dubovej... Ţivot bohatších vrstiev  dokumentuje dom richtára z Liptovského 

Trnovca, zemiansky dom z Paludze a kaštieľ z Paríţoviec. Najstaršia gotická časť tohto 

kaštieľa je datovaná do 1. 1/2 14. storočia. V roku 1484 bol kaštieľ prestavaný ako 

poľovnícky zámoček a z tohto obdobia sa zachovali pôvodné nástenné maľby. Dnešnú 

podobu získal kaštieľ po poslednej prestavbe v 2. 1/2 17. storočia. Je jedným z najcennejších 

historických objektov zátopového územia Liptova. Dominantou areálu je ranogotický kostol 

Panny Márie z Liptovskej Mary. Tento kostol bol pre bulharských pedagógov a ich študentov 

najzaujímavejšou pamiatkou múzea. Nakoľko jeden z oborov bulharskej školy umenia je 

ikonografia, fotenie artefaktov nemalo konca. V kostole sú originálne stredoveké maľby a 



inštalovaný je pôvodný interiér. , 

     Uprostred dediny je väčšie priestranstvo, tzv. rínok, kde si niektorí mladí umelci našli 

miesto na kresbu. Iní sa veľmi ochotne pustili do maľby medzi domčekmi. Výtvarným 

materiálom bol uhlík, suchý pastel, akvarelové farby. Areál múzea, krásne počasie, 

ukáznenosť študentov a chuť tvoriť, boli predpokladom plodného dňa. S jemným 

korigovaním začali vznikať veľmi pôsobivé dielka.  Asi po štyroch hodinách tvorivej práce, 

výtvarne  zaznamenaných domčekov, kaštieľa, kostola aj s nádhernými štítmi Západných 

tatier, sme sa v múzeu rozlúčili. Nakoľko našich bulharských kolegov zaujímalo miesto 

zátopovej oblasti vodného diela, vrátili sme sa do Liptovského Mikuláša, aby sme na záver 

dňa navštívili  najstaršiu kultúrnu pamiatku na Liptove, Havránok. 

 

      Hneď po vstupe od Liptovskej Mary, situované v príjemnom, prírodou obklopenom 

prostredí, s pohľadmi na Ďumbier a Chopok, sme vystúpili na Havránok, nálezisko mladšej 

doby ţeleznej, z obdobia 3 000 - 1 000 pr.n.l. Archeologická lokalita ukazuje na to, akým 

spôsobom  tu ţili Kelti, čoby prvý obyvatelia Liptova.  

Typické keltské obydlia, hradba, brána, stredoveká obranná priekopa, most, dláţdené 

nádvorie, drevená veţa a pekný výhľad na juţnú stranu Liptova, sa stali vydareným záverom 

tvorivej nedele. 

 

 

 

     

6. deň (27. 4. 09 pondelok): 

 

Program: 

     Deň bulharskej kultúry  

 

     V šiesty deň pobytu našich kolegov a študentov zo Slivenu sa uskutočnil Deň bulharskej 

kultúry. Doobedie sme všetci spoločne, študenti aj učitelia oboch partnerských škôl, venovali 

príprave podujatia a inštalácii prác na námestí Osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši. 

Popoludní bolo moţné vidieť v centre mesta okrem výstavy výborných prác aj roztrúsené 

skupinky kresliacich študentov a dokonca v typickom odeve partnerskej krajiny. Bolo veľmi 

podnetné sledovať vzájomnú komunikáciu a spoluprácu mladých ľudí, ktorý veľmi rýchlo 

nadviazali kontakty a vznikli kamarátske vzťahy.  

      Upútali sme pozornosť širokej verejnosti a zúčastnila sa jej regionálna televízia Liptov, čo 

je moţné vidieť v reportáţi venovanej Projektu Comenius partnerstvá. Najväčším prínosom 

však bolo priame stretnutie našich a bulharských študentov ich vzájomná komunikácia 

a nadväzovanie vzťahov. Počas tohto podujatia si mohli študenti vymieňať vzájomné 

poznatky a skúsenosti týkajúce sa nie len výtvarného umenia a rozvíjať si znalosť cudzieho 

jazyka. Podarilo sa tak vniesť kus inej kultúry a umeleckej nálady priamo do srdca nášho 

mesta. Zaver akcie bol v podvečer o 19:00.   

 

 

7. deň. Utorok, 28. apríla 2009 

 Program: 

      Oficiálna návšteva na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši a  

      Jaskyňa Slobody v Demänovej a Vrbické pleso 

      Plenér v katastri mesta 

 

      Uţ o 9.00 hodine nás na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši privítal sám primátor 



mesta,   Ing. Ján Blcháč PhD. Nakoľko mu jeho pracovné povinnosti nedovolili zdrţať sa , 

oficiálne nás prijal viceprimátor mesta JUDr. Ján Droppa. Prítomný bol aj vedúci školstva 

Ing. Peter Máčala. 

Mladým študentom bol premietnutý film o najslávnejších umelcoch, najznámejších 

pamiatkach a krásach Liptova... 

    Z tohto stretnutia bol natočený príspevok pre regionálnu televíziu Liptov, kde  riaditeľ ZUŠ 

PhD. Ľubomír Raši zhodnotil Projekt Comenius Partnerstva ako Program celoţivotného 

vzdelávania s podporou medzinárodnej spolupráce škôl. Vyzdvihol zápal bulharských 

študentov tvoriť. Riaditeľ Národnej umeleckej školy Dimitra Dobroviča povedal : ,,Pre našich 

študentov boli veľmi inšpirujúce architektonické pamiatky, ktoré sme navštívili. Tak, ako sme 

ich zachytili na obrazoch, tak ich predstavíme aj doma, v Slivene.,,  

     O zámere projektu Comenius sa verejnosť mohla dozvedieť aj  z článku P. Danka, s 

názvom ,, Projekt Comenius spojil dve školy, dve krajiny.,, Článok bol uverejnený v 

regionálnom týţdenníku MY - Liptovské noviny, ktoré sú priloţené k vyhodnoteniu grantu. 

      V čarokrásnej Demänovskej doline vymyl hôrny ponorný potok Lúčanka v  triasovom 

vápenci mohutný jaskynný labyrint Demänovskej jaskyne Slobody. Vstup do jaskyne je po 

serpentínovom chodníku. Podzemné krásy v jedinečnej kvapľovej výzdobe sa študentom 

veľmi páčili. Po prehliadke jaskyne sme navštívili blízke Vrbické pleso. Demänovská dolina 

je kráľovnou slovenských hôr. Toto krásne dopoludnie fotoaparáty zastúpili ceruzky a štetce. 

     Popoludní mladí študenti hľadali to ,,svoje,, správne miesto na kresbu a maľbu. Od 

Palúdzkej, kde našli pohľad na rieku Váh, cez námestie mesta s katolíckym kostolom, 

Pongrácovou kúriou, Múzeom Janka Kráľa.... aţ po nádherné miesto v záhrade P.M.Bohúňa a 

priestranstvom evanjelického kostola.  

 

    Pobyt zahraničných študentov v Liptovskom Mikuláši bol pre obe strany veľkým prínosom 

najmä po komunikačnej i odbornej stránke a neopakovateľným záţitkom.   

     

 

 

 


