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Súčasný slovenský šperk 

 

Silvia BARTOVÁ 

 

 1. Úvod 

 

Šperky tvoria od dávnych vekov súčasť ľudskej kultúry, no často krát nemali len dekoračnú 

funkciu ozdobných predmetov. Človek nimi krášlil svoje telo, symbolizovali spoločenské 

postavenie svojho nositeľa, šperky mali aj funkciu platidla, kultovú, rituálnu, mystickú, 

vyjadrovali príslušnosť k istému náboženstvu, či v niektorých kultúrach verili, že majú i 

ochranné schopnosti a pod. V každej kultúre sa nosil iný typ šperkov, s rozdielnymi 

ornamentmi, rozdielnymi spôsobmi zdobenia, a aj rozdielnym spracovaním materiálu a 

technikami výroby. 

Šperk je „zrkadlom doby“ (Weisslechner, Karol: Múzy nevzývam.), tak čo nám odzrkadľujú 

tie súčasné? A vôbec, čo slovo „šperk“ ako pojem vlastne znamená? Vo všeobecnosti je to 

ozdobný predmet osobnej spotreby vyrobený z drahých kovov, drahokamov alebo iných 

vzácnych materiálov. No šperk sa už aj v minulosti chápal ako umelecké dielo, a práve v tejto 

intencii chcem predostrieť jeho vzhľad a situáciu na scéne súčasného umenia na Slovensku. 

Toto odvetvie voľného umenia si zasluhuje našu mimoriadnu pozornosť, pretože ako povedal 

v jednom zo svojich vyjadrení rektor Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave, 

a zároveň vedúci ateliéru S+M+L_XL – kov a šperk z katedry úžitkového umenia, prof. Karol 

Weisslechner, akad. arch.: „Napriek tomu, že na Slovensku žije a pracuje Anton Cepka, 
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jeden z priekopníkov umeleckého šperku v Európe a na svete, ktorý zásadne svojou tvorbou 

ovplyvnil umelecký šperk ako výrazové médium, napriek tomu sa na Slovensku vie veľmi 

málo o tejto výtvarnej práci.“. Keďže u nás nie je ani galéria, ktorá by prezentovala výhradne 

autorský umelecký šperk, verejnosť sa k nemu dostáva ťažko. Presadiť sa na Slovensku v 

povedomí ľudí s kvalitným a originálnym typom takéhoto výtvarného prejavu, aby ho 

obdivovali, vedeli oceniť a aj si ho kúpili, je veľmi náročné, čo je na škodu veci. Súčasný 

slovenský autorský umelecký šperk je zaujímavý svojou myšlienkou, návrhom, spracovaním, 

realizáciou, obsahom, konceptom, a v konečnom dôsledku v niektorých prípadoch aj 

inštaláciou týchto výtvarných artefaktov. 

 

                     

 

                     

 

Čo nám ako nositeľom môže umelecký šperk ponúknuť? 

V čom je jeho prednosť v porovnaní s tzv. komerčnými šperkmi? 

Do akej miery sa týka nositeľnosť či nenositeľnosť týchto šperkov? 

Ako vyzerá dnešný slovenský autorský umelecký šperk? 
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Spĺňa aj napriek výrobe z rozličných lacných a ľahko dostupných materiálov ešte kritériá, 

ktoré sú potrebné, aby bol takýto predmet definovaný ako „šperk“? 

Alebo patrí do oblasti bižutérie? 

Akú úlohu zohrávajú historické šperky pri vytváraní tých súčasných? 

To je len zopár otázok a tematických okruhov, ktoré sa nám vynárajú pri hlbšom nahliadnutí 

do oblasti tohto výtvarného a umeleckého prejavu. Pomocou tvorby súčasných, v niektorých 

prípadoch už aj popredných slovenských šperkárov, predostriem základné otázky tejto 

problematiky. 

 

 1.1 Čo robí šperk šperkom? 

 

Súčasní výtvarní autori, tvorcovia umeleckých šperkov, sa na šperk dívajú z iného hľadiska 

ako to bolo v minulosti zaužívané a vo zvyku, aj keď určité paralely a podobenstvá tu 

nachádzame. Šperk chápu najmä z duchovného hľadiska, v ich ponímaní badáme filozofický 

podtext, a nie len čisto estetickú stránku veci. Pri takomto artefakte nie je krása kladená a 

považovaná za hlavný atribút veci. Podľa Jána Sajkalu 

 

 

 

„môže byť šperk aj obyčajný kameň skrytý v zovretej dlani. Hodnota šperku je skrytá a záleží 

od tvorcu, ale aj od nositeľa ako zaobchádza s touto tajomnosťou.“ Ide teda najmä o 

stotožnenie sa s osobou, ktorá šperk nosí, o nositeľove vlastné „ja“ a o túžbu po takomto 

šperku. Veľmi dôležitá je tu hierarchia postupnosti: autor – nositeľ – pozorovateľ, ktorá robí 

šperk šperkom. „Šperkom sa môže stať mnoho vecí. Niekedy to môže zájsť až tak ďaleko, že 

nie je človek nositeľom šperku, stáva sa jeho súčasťou, alebo dokonca šperk sa stáva 

nositeľom človeka.“ (Novotný, Juraj). Takýto šperk tlmočí našu osobnosť a osobitosť, ponúka 
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nám prezentovanie a vyjadrenie našej individuality, názoru, vkusu, životného postoja a 

zmýšľania. Preto by podľa slov Juraja Novotného 

 

 

malo nastať takéto stotožnenie sa človeka s noseným šperkom, šperk by mal za nás hovoriť, a 

preto sa zmieňuje o otočení vzťahu: nositeľ – šperk / šperk – nositeľ. Jakub Janiga 

 

sa vo svojom postoji a názore zas dotýka problematiky komunikácie, keď vraví: 

 

„Šperk je pre mňa komunikáciou medzi objektom a jeho nositeľom v rovine fyzického 

kontaktu. Telo nie je len pasívnym nositeľom, ale práve svojimi schopnosťami a charakterom 

sa objektu prispôsobuje. Sťahuje sa, rozťahuje, vypína, cíti existenciu objektu vo svojom 

priestore. Vo vlastnej krajine mu poskytuje miesto pre vzájomnú komunikáciu. Toto je však 

len jeden z obrovského množstva osobných pohľadov na existenciu šperku v súčasnosti.“ 

 

Šperk má teda nepopierateľnú komunikačnú ale aj výpovednú hodnotu. „[...] komunikuje s 

nositeľom a s okolitým svetom na celkom inej úrovni, na akej funguje materiálny svet.“ 

(Jokelová, Sylvia). Komunikáciu chápeme ako esteticko – sociálnu oblasť šperku. Nosením sa 

šperky prepájajú s telom a individualitou nositeľa, a v neposlednom rade sa dostávajú do 

pozície aktívnej sociálnej komunikácie – odev a šperk, pretože práve týmito dvoma zložkami 
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komunikujeme s okolím ak sa práve inak, verbálne či neverbálne nevyjadrujeme. Koniec 

koncov, móda a odievanie je predsa len akýsi „koberček pod šperky“ (Kašičková, Hany: 

Ľudia sa začnú ozdobovať zvnútra), 

 

                        

 

                        

 

aj keď nie všetky šperky s odevom priamo súvisia alebo sú závislé na jeho existencii. Naše 

telo sa môže stať pri takomto zmýšľaní aj akýmsi podkladom pre putovnú výstavu, kedy na 

sebe môžeme prezentovať šperky rôznych autorov. Formy komunikácie sú aj v tomto prípade 

veľmi otvorené, ľubovoľné a bezhraničné. Napríklad Lucia Oreská 
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o svojej tvorbe hovorí: „Forma, akou robím šperky, nebýva nositeľná ne tele, ale in [vo 

vnútri, pozn. autora]. To, čo po ňom zostáva, keď ma stretneš, môj šperk a on jak iskra 

preskočí k tebe. Nosíš to, čo sa zablysne, keď sa ti opäť vynorí a ja už som ktoviekde.“ Takéto 

„odovzdanie odkazu“ a lepšie zvýraznenie ľudskej osobnosti, ktorého je šperk nositeľom, 

môžeme väčšmi pocítiť pri dotyku s ním, napríklad pri šperkoch nosených na rukách, ktoré sú 

našim dôležitým komunikačným nástrojom pri stretnutí s inou osobou. „Šperkom môžu byť 

tie najrozličnejšie predmety, rozličnej veľkosti, tvaru, farby. Z úplne 

najnepredstaviteľnejšieho materiálu. Záleží len od nás, či chceme aj v tej najjednoduchšej veci 

vidieť niečo viac, vyčleniť ju z toho množstva obyčajných predmetov a označiť ju ako šperk.“ 

(Némethová, Soňa). Práve tu nachádzame už spomínanú určitú súvislosť so šperkmi z 

minulosti, napríklad ľudovými, kedy na základe symboliky a určitej viery bol šperk pre 

človeka čosi viac, ako len ozdoba s prvotným zámerom okrášlenia vlastného tela. „Tak napr. 

prstene boli takmer vždy symbolom [darčekom z lásky, pozn. autora], veľa náhrdelníkov 

malo skrytú ochrannú funkciu, náušniciam sa kedysi prikladal liečivý význam, ihlice v účese 

dievčaťa mohli byť symbolom majetnosti takisto ako strieborné šperky, ktoré spoločensky 

zaraďovali majiteľa.“ (Johnová, Helena, 1986, s. 9 – 10). Ide tu len o samotnú duchovnosť a 

myšlienku, ktorú pri súčasných autorských šperkoch samozrejme nemôžeme chápať ako napr. 

pri tých ľudových, no práve tu je to ich malé stotožnenie, a to kladenie materiálnosti na 

vedľajšiu koľaj. 

 1.2 Aký je podiel materiálu na cene šperku? 

 

Pri súčasnom umeleckom autorskom šperku sa nedá hovoriť o hodnote absolútnej a relatívnej. 

Takéto rozdelenie v tejto oblasti neexistuje, podobne ako je to v iných odvetviach voľného 

umenia. Napr. v sochárstve hodnotíme artefakt nie podľa ceny použitého materiálu alebo 

práce, ale podľa autorstva, myšlienky, originality a pod. „Na rozdiel od bežnej zlatníckej 

produkcie [tzv. komerčné šperky, pozn. autora], kde sa cena určuje podľa váhy výrobku, 

práce a obchodnej réžie, v cene autorského šperku je hodnota materiálu nepodstatná. To, za 

čo zaplatíme pri kúpe autorského šperku nie je materiál, ale výtvarná a ideová hodnota veci a 

meno autora.“ (Machatová - Čimová, Jana). Je to teda otázka vzťahov a hodnôt, ktorých je 

šperk nositeľom. „Dôležitá je energia, nie cena.“ (Novotný, Juraj). A tragédiou v tomto 

prípade je, keď cena materiálu prevyšuje cenu šperku. Veľmi vtipne a výstižne na túto otázku 

zareagoval Matúš Cepka, keď povedal, že podiel materiálu na cene šperku je „Asi 23 %, 
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podobne ako DPH [aj keď takéto % DPH sme na Slovensku doposiaľ ešte nemali, pozn. 

autora].“ Prístup nositeľa ku šperku je v konečnom dôsledku rôznorodý.  

„Bežne sa označuje slovom šperk tovar, ktorý má určité technologické či remeselné kvality, je 

viac či menej originálny a je zhotovený zo vzácnych kovov, kameňov, nerastov... Priamo 

vychádza zo zlatníckej tradície a remesla.“ (Majerníková, Bety K.). Šperk, ktorým sa 

zaoberajú súčasní slovenskí autori, je šperk výtvarný. Vo svojej tvorbe používajú mierku, 

remeselné zručnosti, technológie, z časti aj materiály používané zlatníkmi. Používajú ich však 

uvedomene, v súlade so svojim výtvarným zámerom či výpoveďou – pracujú v solitérnych 

kusoch a malých sériách. 

                           

 

Vďaka spojeniu všetkých týchto zložiek, nachádzame skutočnú hodnotu autorského šperku. 

Aj keď sa v súčasnosti pri prevedení používajú lacné a ľahko dostupné materiály akými sú 

umelé hmoty, guma, rôzne textílie, káble, odpadové materiály z elektroniky, drevo, papier, 

sklo a pod. majú dnešné naozaj kvalitné a originálne umelecké šperky obrovskú hodnotu. V 

zahraničných krajinách o tom vedia povedať viac a oceniť túto tvorbu omnoho zaslúžilejšie, o 

čom svedčia aj výstavy a stále expozície niektorých našich súčasných autorov ako sú Bety K. 

Majerníková, 
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Hany Kašičková, 

 

Peter Janík 

 

a ďalší. Už v spomenutých zložkách, ktoré pri zhotovovaní umeleckého šperku využívajú 

súčasní autori, je zásadný rozdiel, ktorým sa šperk líši od v dnešnej dobe stále väčšmi 

obľúbenej bižutérie. 

 

„Bižutéria prišla na scénu spolu s priemyselnou revolúciou, a to napovedá aj o rozdieloch, 

ktoré medzi ňou a šperkom sú. Bižutéria má základ v priemyselnej výrobe, je navrhovaná v 

súlade s možnosťami masovej výroby. Využíva lacnejšie materiály a je vyrábaná pre 

ľudovejšie a širšie „publikum“. V súčasnosti sa veľmi „spriemyselnila“ i tradičná šperkárska 

výroba, no stále je v tejto produkcii vysoký stupeň rukodielnych zásahov do výrobného 

procesu, ako aj značné rozdiely v používaných materiáloch a v kvalite vyhotovenia.“ (Bety K. 

Majerníková). 

 

Výskyt bižutérie môžeme badať už v ľudovom umení našich predkov. Archívne pramene 

spomínajú napríklad v stredoveku ozdobné čačky predávané na trhoch. Boli to výrobky 

zhotovené z lacných materiálov, zväčša z farebných kovov (meď, mosadz, olovo, cín, hliník,. 

..), rôznych sklíčok, umelých hmôt a pod. Pútali svojim farbistým ligotom, kopírovali tradičné 

ľudové vzory, výrobcovia aktuálne reagovali na požiadavky kupujúcich, a preto si rýchlo 

získali obľubu. Podobne je tomu aj dnes, čo však umeniu vôbec neprispieva. Obsiahla 
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medializácia bižutérie na verejnosti zaberá miesto pre prezentovanie originálnych umeleckých 

šperkov a masovo ponúka ľuďom najnovšie módne trendy a vkus, na čo sa často krát už nedá 

pozerať. A podobne je to aj s komerčnými šperkmi. 

 

 1.3 Kde je hranica nositeľnosti šperku? 

 

Hranice sa neustále posúvajú nie len v umení, ale aj v iných sférach. Všetko záleží len na 

nositeľovi, jeho sebavedomí a guráži. Čiže žiadne hranice v podstate neexistujú, táto oblasť je 

neobmedzená. Väčšina autorov sa touto otázkou ani nezaoberá, riešia skôr obsah šperku. Iní 

zas delia šperky na také, ktoré sú určené na denné nosenie a príležitostné. Takto svoju tvorbu 

delí napríklad aj Marian Hornyák. Pomenoval tieto dve oblasti pod názvami: „šperk“ 

 

 

a „galéria“. 

 

 

 

V šperkoch nájdeme viac „casual“, čo v preklade z angličtiny znamená bezmyšlienkový, 

bezvýznamný, nedbalý, viac každodennosti rozdelenej do skupín podľa druhov šperkov. Tieto 

šperky sú podobné tým, aké vieme nájsť aj v bežných zlatníckych či klenotníckych 
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predajniach po celom Slovensku, no umeleckí autori často krát musia ísť aj takouto cestou, 

aby si na seba zarobili, hoci to nie je príliš napĺňajúca práca. V druhej oblasti, v galérii, máme 

možnosť nahliadnuť do Marianovho „estetického slovníka“, ako to autor sám nazýva, ktorý je 

rozdelený podľa tém jeho tvorby. Tu nachádzame jeho pravé umenie. „Nositeľnosť šperku 

súvisí s tým, čo za šperk vlastne považujeme. Môže ním byť objekt či subjekt, ktorý nie je v 

priamom fyzickom kontakte s ľudským telom; nositeľnosť z môjho pohľadu nie je 

podmienkou.“ (Janiga, Jakub). Tieto hranice sú naozaj nesmierne otvorené. S humorom 

viacero súčasných šperkárov tvrdí, že nositeľnosť šperku je zakotvená v podstate len v jeho 

váhe, pokiaľ ho unesieme a znesieme. „[...] Veď šperk môžeme nosiť v ruke, na ruke, v tele, 

na tele, my sami môžeme byť šperkom.“ (Némethová, Soňa). Sylvia Jokelová sa v názore 

stotožňuje s Hany Kašičkovou, kedy obe tvrdia, že ľudia sa časom začnú ozdobovať zvnútra. 

Už nebudeme šperky vídavať na povrchu tela, ale priamo v tele, na orgánoch, pod kožou a 

pod. V tomto prípade ide priamo o stotožnenie sa so šperkom. Podobne je to napríklad aj s 

tetovaním, alebo podobnými ozdobovacími prvkami na tele človeka. Nemyslím tým ľudí, 

ktorí svoju ozdobu priamo, schválne a okázalo ukazujú verejnosti a zviditeľňujú ju, ba často 

sa aj predbiehajú vo veľkosti alebo iných proporciách, ale ľudí, ktorí si takéto zdobenie volia 

na svojom tele preto, lebo sú s ním maximálne stotožnení, a je im úplne jedno či je takýto 

estetický prvok na ich tele prístupný alebo neprístupný očiam verejnosti. „Každý šperk je za 

istých okolností nositeľným ak sa s ním stotožníme a sme ochotní podstúpiť prípadné 

nepohodlie, spojené s jeho nosením.“ (Mládeneková, Daniela). Veď napokon priznajme si, že 

na druhej strane nosenie šperkov nie je pre človeka veľmi prirodzená záležitosť. Predsa len je 

to predmet, ktorý na ľudskom tele vie často krát zavadzať. No naopak, istotne viacerí z nás 

poznáme pocit, kedy po dlhšom nosení nejakého šperku a následnom zložení si ho, máme 

pocit, že nám niečo na našom tele chýba, akoby sme neboli kompletný. Aj v tomto príklade 

nachádzame určité stotožnenie sa so šperkom. Nové možnosti nositeľnosti a použiteľnosti 

šperku nachádzame v tvorbe viacerých autorov, kedy môžeme šperk chápať napr. ako 

relaxačný haptický predmet, 
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hračku, 

 

 

variabilný stavebnicový či skladací šperkový systém, 

 

 

info – šperk ako nositeľ obrazovej či textovej informácie a pod. 

 

 

 1.4 Záver 

 

Bolo by určite prinajmenšom zaujímavé pozrieť sa na viaceré z týchto názorov a tvrdení aj z 

pohľadu výtvarného teoretika, no podľa mňa, je práve priblíženie otázok týkajúcich sa 

súčasného slovenského šperku z pohľadu jeho autorov omnoho vierohodnejší a 
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plnohodnotnejší. Keďže netvorivý teoretik nie je schopný do hĺbky precítiť a pretlmočiť 

podstatu a koncepciu diela, zdá sa mi táto forma vhodnejšia. 

„Na prvý pohľad sa môže zdať, že šperk ako užitý predmet a voľné umenie nejdú dohromady. 

Ale nie je to tak. Šperk je tak isto užitočný ako obraz. Oba sa vešajú. Jeden na stenu, druhý na 

telo. A tak isto je aj šperk voľný, ako napríklad socha, ktorá je zhlukom krásnych foriem. Aj 

ten šperk je o zhlukovaní, akurát v menšom.“ (Kašičková, Hany: Ľudia sa začnú ozdobovať 

zvnútra). Šperk ako predmet je vynikajúcou formou ako šíriť umenie v prenosnej podobe. Do 

istej miery sa tu dá hovoriť aj o podobe malej – zmenšenej, no to nie je vždy pravidlom. Azda 

najvýstižnejšie to definuje názov ateliéru kovu a šperku na VŠVU v Bratislave: S+M+L_XL, 

odvíjajúci sa od veľkostných označení. Vyjadruje filozofiu širokospektrálneho pôsobenia a 

zamerania výučby, od drobných šperkárskych artefaktov, cez tvarovanie úžitkových, 

priemyselne realizovateľných predmetov, až po veľkorozmerné skulpturálne práce do 

konkrétnych architektonických priestorov. 

„Z hmotnej existencie a bytia šperku vychádza estetická pôsobnosť šperku, jeho symbolika a 

významové posolstvá i podobenstvá tejto jedinečnej formy informácie o človeku a 

komunikácie s človekom a ľuďmi.“ (Bachratý, Bohumír).Táto oblasť esteticko – sociálnej 

pôsobnosti šperku, si ako jedného z najstarších médií, ktoré človek používal a kreoval, 

zasluhuje našu veľkú pozornosť a vnímavosť, a preto dúfam a verím v priaznivú budúcnosť 

pre slovenský autorský šperk. 
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