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Umenie v duši, pomoc v srdci
Aj anjel môže pomôcť Anjelikovi...

„Útechu dáva nebo, od ľudí sa očakáva pomoc.“
Karl Ludwig Borne

Vážení priatelia umenia!

 Ako už naznačuje titulné dielo, symbolika a posolstvo tejto benefi čnej aukcie sú presne 
dané. Pomoc tým najbezbrannejším a to deťom! Táto aukcia je však výnimočná. Platí, že pomoc 
nájdeme poväčšinou u ľudí, ktorí sú šťastní, keď môžu pomáhať a keď ich pomoc aj využívame; 
a to je charakteristika členov klubov, ktoré sa podujali spojiť svoje sily a podporovať nie len 
individuálne fi lantropické aktivity svojich klubov, ale minimálne raz ročne aukciou pomôcť aj cez 
umenie. Preto,  uvedomujúc si, že dnešný svet potrebuje činy a angažovanosť, sa rozhodli pod-
písať memorandum o spolupráci, ktoré, veríme, zväčší dosah a rozsah našej pomoci a poukáže 
na nutnosť reálnych činov.

  Spája nás úprimná snaha pomôcť, pričom, ak sa rozhliadneme vôkol seba, hľadajúc komu 
pomoc poskytneme, ukazuje sa, že vo svete okolo nás, na prvý pohľad idylickom, je množstvo 
príbehov, ktorých účastníci  bez zásahu z vonka budú strádať a trpieť. 

 Postavenie detí v našom živote je výnimočné. Dávajú nám možnosť spomínať a ukazovať 
im svet, ktorý je už minulosťou a zároveň nám oni ukazujú a odkrývajú svet, ktorý ešte len 
bude. Nie vždy však ich životné príbehy sú trajektóriou bezstarostnosti, šťastia a pokojného 
zaspávania....

  Ale hľadajúc to dobré aj v tom zlom, pomôžeme si tvrdením veľkého básnika Rilkeho, 
podľa ktorého, „sú všetky príbehy nášho života iba princezné, ktoré čakajú na to, aby raz boli 
krásne a možno všetko hrozné je vo svojej podstate iba bezmocné, ktoré čaká našu pomoc.“ 

 Príbeh adresátov výťažku z dnešnej aukcie je naplnením tohto posolstva. 

 Jedným z nich je Centrum pre deti a rodiny Anjelik v Sečovciach, kde malá Alžbetka, 
žijúca tu od narodenia, dlhodobo upútaná na lôžko a izolovaná, začala po tom, ako sa podarilo 
získať pre ňu najmenší titánový vozík komunikovať a rozprávať. 

 Dnes je usilovnou žiačkou prvého ročníka Špeciálnej základnej školy. Počas svojho 
života podstúpila mnoho odborných vyšetrení a operačných zákrokov. Napriek týmto bariéram 
v nej odborný personál objavil hudobný talent a Alžbetka sa pripravuje na svoje prvé verejné 
vystúpenie. Dražbou tak putovný anjel pomôže Anjelikovi v Sečovciach, kde obetaví zamest-
nanci a ich zverenci bojujú svoj ťažký každodenný boj. 
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Druhým príbehom, voči ktorému sme nemohli ostať ľahostajní, je osud Martina. Nadaného žiaka, 
výtvarníka, talentovaného hráča na violončelo, ktorého spolu s súrodencami vychováva len mam-
ka. Martin je žiakom gymnázia, bol ocenený, okrem iného aj ako Talent roka v meste Prešov, ale 
violončelo si musí požičiavať. Veríme, že violončelo zakúpené z výťažku tejto aukcie mu uľahčí jeho 
umeleckú kariéru a umožní rozvíjať svoj talent.  

 Vážení priatelia, veríme, že Vás ponuka umeleckých diel oslovila a že v nich nájdete kúsok 
originality a umeleckého stvárnenia sveta tak, aby Vám prinášali radosť. Celý aukčný výťažok bude 
použitý na tieto fi lantropické ciele. 

 Prajeme Vám pevnú dražobnú ruku a všetko dobré. 



5 . Vydražiteľ
1. Ak sa navyšovanie zo strany dražiteľov ukončilo a ani po druhom vyzvaní nikto neprihodí, oznámi licitátor ešte raz 
posledné navýšenie (cenu dosiahnutú posledným prihodením - dražobnú cenu) a priklepne vec dražiteľovi. Dražiteľ, 
ktorému bol udelený príklep sa stáva vydražiteľom veci. Svojím podaním je dražiteľ viazaný.
2. Vydražiteľom sa stáva ten, komu je priklepnuté posledné navýšenie a akékoľvek spory v tomto ohľade závisia výlučne 
od rozhodnutia dražobníka - majiteľa aukčnej spoločnosti. 
3. Vlastnícke právo na vydanie vydraženej veci vzniká vydražiteľovi až po vyplatení celkovej finančnej čiastky za dielo. 
4. Celkovou finančnou čiastkou sa rozumie súčet ceny vydraženého predmetu a aukčnej provízie .

6. Spôsob platby
1. Aukcia sa koná bez prestávok a nepriklepnuté položky môže obstarávateľ zaradiť do dražby kedykoľvek opäť, najne-
skôr však pred licitáciou poslednej riadnej položky. 
2. Vydražiteľ, ktorý dražil osobne musí kúpnu cenu zaplatiť v priebehu aukcie, alebo po priklepnutí poslednej draženej 
veci osobne v hotovosti. 
3. Nezaplatená vec sa považuje za nevydraženú.
4. Pred konaním dražby po dohode z aukčnou spoločnosťou, môže byť dražiteľovi poskytnutý kredit, ktorý je pod-
mienený zaplatením zálohy 20% z celkovej finančnej čiastky za dielo. Aukčná spoločnosť je oprávnená odstúpiť  
od zmluvy pokiaľ sa vydražiteľ oneskoril s uhradením celkovém finančnej čiastky za dielo vrátane aukčnej provízie, viac 
než 10 kalendárnych dní. V tomto prípade 20 % záloha za dielo prepadá v prospech aukčného domu, ako protihodnota 
nákladov na draženie diela a ušlého zisku.

7. Dražobná cena
1. Dosiahnutá dražobná cena (posledné priklepnuté navýšenie) je cenou kúpnou, o jej zaplatení vydá aukčný dom vy-
dražiteľovi písomné potvrdenie (pokladničný doklad).
2. Pri platení kúpnej ceny účtuje obstarávateľ na ťarchu vydražiteľa aukčnú províziu 15% z dražobnej ceny. Potvrde-
nie o zaplatení tejto provízie je súčasťou pokladničného dokladu o zaplatení kúpnej ceny. Po zaplatení kúpnej ceny  
a aukčnej provízie bude vydražené dielo vydražiteľovi vydané. 
3. 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 len ich vonkajšie, zmyslovo vnímateľné vlastnosti, nie ich pôvod. 
4. Rozhodovanie vo všetkých sporoch týkajúcich sa priebehu a spôsobu dražby explicitne neriešených v tomto dražob-
nom poriadku je v plnej moci aukčnej spoločnosti, resp. vedúceho dražby.

8.Záverečné ustanovenia
1. Dražené veci sú väčšinou staré. Všetky 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 Aukčný dom a jeho zamestnanci alebo obstarávatelia zodpove- 
dnosť za chybný popis alebo pravosť či autentickosť žiadnej draženej veci a neposkytujú žiadnemu z vydražiteľov  
na ktorúkoľvek vydraženú vec žiadnu záruku.
2. Akékoľvek výslovné či mlčky predpokladané záruky sú týmto vylúčené.
3. Pokiaľ bezodkladne po zistení vydražiteľ predloží aukčnej spoločnosti  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, môže aukčná spoločnosť odstúpiť  od dražobného predaja tejto veci a vrátiť všetky čiastky za túto vec vy-
platené, avšak iba vtedy, ak sa nejedná o vec, ktorej predaj sa nedá zrušiť a už sa nedajú vrátiť či požadovať vrátenie 
peňazí, t. j. v prípade, keď: a) vec je uvedená v katalógu ako dielo, ktoré sa nedá vráti; b) dielo je súčasťou súboru;  
c) predmetná vada je v katalógu uvedená;
4. Vec môže reklamovať len a výlučne vydražiteľ a to maximálne do výšky čiastky za túto vec zaplatenej. 
5. Všetky údaje a prehlásenia v aukčnom katalógu, týkajúce sa autorstva, prisudzovaných vlastností, pravosti, pôvodu, 
dátumu, veku, proveniencie, stavu, najnižšej vyvolávacej ceny a odhadovanej konečnej ceny vyjadrujú iba názor aukčnej 
spoločnosti. Aukčná spoločnosť si na utvorenie tohto názoru vyhradzuje právo konzultovať akýmikoľvek odborníkmi 
či úradnými miestami a riadiť sa ich vyjadrením. V podobných záležitostiach sa každá zainteresovaná osoba musí  
riadiť vlastným názorom a ani aukčná spoločnosť, ani jeho zamestnanci či obstarávatelia nemôžu niesť zodpovednosť  
za správnosť takéhoto názoru.
6. Námietky proti konaniu aukcie, proti najvyššiemu podaniu, proti konaniu licitátora alebo iné námietky súvisiace  
s dražením vydraženého diela, musí dražiteľ uplatniť u aukčnej spoločnosti ihneď v sále. Na námietky uplatnené  
po ukončení aukcie alebo pri platení za vydražené dielo nie je aukčná spoločnosť povinná prihliadať. Na reklamácie diela 
draženého v aukcii aukčná spoločnosť neprihliada. Rozhodovanie o sporoch týkajúcich sa priebehu a spôsobu aukcie  
je vo výlučnej kompetencii aukčnej spoločnosti. 
7. Tento aukčný poriadok je vypracovaný v súlade so slovenským právom a príslušnými právnymi predpismi sloven- 
ského právneho poriadku. Všetky transakcie upravené či vzniknuté z tohto aukčného poriadku, ako aj všetky súvi- 
siace skutočnosti sa riadia slovenským právom.
8. Tento dražobný poriadok nadobúda účinnosť dňom 14. 12. 2014

Aukčný poriadok
 1. Dražiteľ
1. Dražiteľom môže byť fyzická osoba staršia než 18 rokov, spôsobilá pre právne úkony. 
2. Dražiteľom nesmie byť osoba pod vplyvom alkoholu, omamných látok, osoba, ktorá by hrubo porušovala  
pri dražbe pravidlá slušného správania, alebo osoba, ktorej bola rozhodnutím súdu obmedzená  
či odňatá spôsobilosť k právnym úkonom. Rovnako nesmie dražiť osoba konajúca dražbu. 
3. Aukčná spoločnosť si vyhradzuje právo na zamedzenie dražby osobe, ktorá nespĺňa podmienky dražby.
4. Aukčná spoločnosť je oprávnená zisťovať totožnosť dražiteľov pred prevzatím dražobného čísla, či pred vstu-
pom do aukčnej siene. Zistenie totožnosti dražiteľa sa uskutočňuje na základe predloženého dokladu preukazujúcu 
jeho totožnosť. Po overení totožnosti majiteľa dražobného čísla sa vystavuje Prehlásenie majiteľa dražobného čísla,  
v ktorom sa zaväzuje riadne prevziať a zaplatiť ním vydražené diela v zmysle aukčného poriadku.
5. Dražiteľom môže byť len osoba s dražobným číslom. Vyzdvihnutie dražobného čísla je podmienené podpísaním 
Prehlásenia majiteľa dražobného čísla.

2 . Aukcia
1. Aukcia je verejná, vstup na ňu je podmienený iba kapacitou miestnosti, v ktorej sa aukcia realizuje.
2. Do aukčnej miestnosti nesmú byť vpustené osoby pod vplyvom alkoholu, omamných látok, či porušujúce hrubo 
pravidlá slušného správania.
3. Aukčná spoločnosť má právo podľa vlastného uváženia odmietnuť vstup do svojich priestorov a aukčnej siene akej-
koľvek osobe. 
4. Prehliadku vecí zaradených do aukcie umožní usporiadateľ formou webovej stránky, a výstavy diel usporiadanej pred 
aukciou. 
1. Označenie a popis dražených diel, vrátane uvedenia najnižšieho podania (vyvolávacej ceny), sa nachádza v aukčnom 
katalógu , ktorého neoddeliteľnou prílohou je tento dražobný poriadok. Diela budú dražené v poradí uvedenom  
v tomto katalógu.
5. Po dobu výstavy a aukcie je zakázané súkromne predávať, vystavovať či vymieňať akékoľvek veci medzi návštev- 
níkmi a bez súhlasu Aukčnej spoločnosti akýmkoľvek spôsobom filmovať alebo fotografovať vystavené a dražené veci. 
6. Po dobu výstavy a aukcie sú všetci návštevníci povinní podriadiť sa všetkým opatreniam podniknutým na ochranu 
vystavených a dražených vecí.

3 . Priebeh aukcie
1. Aukcia sa otvára vyvolaním draženého diela s uvedením hlavne jeho poradového čísla v aukčnom katalógu, mena 
autora, názvu diela, najnižšieho podania a najnižšieho prihodenia.
2. Aukcia prebieha, ak dražitelia urobia vyššiu ponuku a to tak že dražitel viditeľne zdvihne dražobné číslo. Pri via- 
cerých takýchto navýšeniach počíta licitátor navýšenia narastajúcim spôsobom. Výšku najbližšej vyššej ponuky  
si vyhradzuje určiť organizátor podľa charakteru draženej veci. Aukčný dom si vyhradzuje právo dodatočnej zmeny 
minimálnej výšky navýšenia licitovanej ceny.
3. Možnosť dražiť je podmienené registráciou, podpisom Prehlásenia majiteľa dražobného čísla, ktoré  
je po registrácií a podpise vydané dražiteľovi bezplatne.
4. Po ukončení aukcie je dražiteľ povinný dražobné číslo vrátiť.

4.  Navyšovanie
1. Po vyvolaní draženého diela môžu účastníci dražby uskutočňovať navýšenie vyvolávacej ceny o najnižšie prihodenie. 
2. Za navýšenie sa považuje, ak dražiteľ viditeľne zdvihne svoje dražobné číslo. 
3. Aukcia sa koná bez prestávok, pokiaľ dražitelia robia vyššie podania. 
4. Nepriklepnuté položky a položky vydražené podlimitne môže aukčná spoločnosť zaradiť do dražby kedykoľvek 
opäť, najneskôr však pred dražbou poslednej riadnej (t. j. katalógom oznámenej) položky.
5. Výšku najbližšej vyššej ponuky si vyhradzuje určiť organizátor podľa charakteru draženej veci (pri cene draženého 
predmetu): 
 

6. Aukčná spoločnosť si vyhradzuje právo dodatočnej zmeny najnižšieho prihodenia licitovanej ceny.

do 100 EUR
              do 300 EUR

do 1 500 EUR
do 3 000 EUR

do 15 000 EUR
do 30 000 EUR

do 150 000 EUR
od 150 000 EUR

PRIHODENIE
10 EUR
20 EUR
50 EUR
100 EUR
200 EUR
1000 EUR
2 000 EUR
3 000 EUR



12.
Autor: Seliga Vojtech
Názov: Dedina
Rozmer: 26x42,5
Technika: pastel na papieri
Značenie: neznačené
Odporúčaná cena: 250,-€
Vyvolávacia cena: 100,-€

11.
Autor: Filep Štefan
Názov: Košický dvor
Rozmer: 45,5x55,5cm
Technika: olej na plátne
Značenie: vpravo dole
Odporúčaná cena: 1800,-€
Vyvolávacia cena: 1200,-€

10.
Autor: Brezina Slavomír
Názov: Abstrakcia
Rozmer: 43,5x27cm
Technika: komb. na papieri
Značenie: vpravo dole
Odporúčaná cena: 250,-€
Vyvolávacia cena: 100,-€

9.
Autor: Siarkievič Jurij
Názov: Krajina
Rozmer: 60x100cm
Technika: olej na plátne
Značenie: vpravo dole
Odporúčaná cena: 800,-€
Vyvolávacia cena: 290,-€

5.
Autor: Seliga Vojtech
Názov: Zátišie
Rozmer: 40,5x52,5cm
Technika: olej na sololite
Značenie: neznačené
Odporúčaná cena: 500,-€
Vyvolávacia cena: 190,-€

6.
Autor: Filep Štefan
Názov: Muž
Rozmer: 22x18cm
Technika: komb. na papieri
Značenie: vpravo dole
Odporúčaná cena: 480,-€
Vyvolávacia cena: 250,-€

7.
Autor: Eckerdt Alexander
Názov: Pod Tatrami
Rozmer: 30x19cm
Technika: lynorit na papieri
Značenie: vpravo dole 
Odporúčaná cena: 350,-€
Vyvolávacia cena: 0,-€

8.
Autor: Zmeták Ernest
Názov: Benátky
Rozmer: 30x36,5cm 
Technika: farebný lynorit  
   na papieri
Značenie: vpravo dole
Odporúčaná cena: 700,-€
Vyvolávacia cena: 350,-€

4.
Autor: Semančík Vladimír
Názov: Krajina
Rozmer: 12x18cm
Technika: olej na kartóne
Značenie: vľavo dole
Odporúčaná cena: 250,-€
Vyvolávacia cena: 90,-€

3.
Autor: Neznámy
Názov: Abstrakcia
Rozmer: 42x41cm
Technika: komb. na papieri
Značenie: vľavo hore
Odporúčaná cena: 300,-€
Vyvolávacia cena: 0,-€

2.
Autor: Xénia Colomby Szynai
Názov: Balet
Rozmer: 32x26cm
Technika: olej na sololite 
Značenie: vpravo dole
Odporúčaná cena: 450,-€
Vyvolávacia cena: 250,-€

1.
Autor: Nálepková Jana
Názov: Na pláži 
Rozmer: 30x40cm 
Technika: olej na sololite 
Značenie: vľavo dole
Odporúčaná cena: 950,-€
Vyvolávacia cena: 0,-€

20.
Autor: Collinasy Juraj
Názov: Tvár
Rozmer: 41x37cm
Technika: tempera na papieri
Značenie: vpravo dole 
Odporúčaná cena: 1900,-€
Vyvolávacia cena: 600,-€

19.
Autor: Ferenčík Ladislav
Názov: Baletky
Rozmer: 70x100cm
Technika: olej na kartóne
Značenie: vpravo dole 
Odporúčaná cena: 700,-€
Vyvolávacia cena: 290,-€

18.
Autor: Lovacký Mikuláš
Názov: Krajina v západe slnka
Rozmer: 34x126cm
Technika: olej na plátne
Značenie: neznačené
Odporúčaná cena: 900,-€
Vyvolávacia cena: 0,-€

17.
Autor: Johanides Milan
Názov: Alegorická krajina
Rozmer: 150x60cm
Technika: olej na plátne
Značenie: vpravo dole
Odporúčaná cena: 3000,-€
Vyvolávacia cena: 1500,-€

16.
Autor: Bánfi Jozef
Názov: Mesto
Rozmer: 20x25cm
Technika: olej na sololite
Značenie: vpravo dole
Odporúčaná cena: 250,-€
Vyvolávacia cena: 120,-€

15.
Autor: Szepesi-Kuszka Jenö 
Názov: Tatranská krajina
Rozmer: 30,5x40cm
Technika: olej na kartóne
Značenie: vpravo dole
Odporúčaná cena: 1000,-€
Vyvolávacia cena: 450,-€

14.
Autor: Gajdoš Mikuláš
Názov: Prechádzka
Rozmer: 29x49,5cm
Technika: akvarel na papieri
Značenie: vpravo dole
Odporúčaná cena: 480,-€
Vyvolávacia cena: 180,-€

13.
Autor: Doboš Andrej
Názov: Na poli
Rozmer: 28x40cm
Technika: gvaš na papieri
Značenie: vzadu
Odporúčaná cena: 950,-€
Vyvolávacia cena: 450,-€



21.
Autor: Kudzia Miroslav
Názov: Abstrakcia
Rozmer: 76x65cm
Technika: olej na plátne
Značenie: vzadu
Odporúčaná cena: 750,-€
Vyvolávacia cena: 250,-€

22.
Autor: Bubán Štefan
Názov: Pohyb
Rozmer: 70x60cm
Technika: olej na plátne
Značenie: vľavo dole
Odporúčaná cena: 2500,-€
Vyvolávacia cena: 600,-€

23.
Autor: Škatulár Juraj
Názov: Krajina
Rozmer: 32x75,5cm
Technika: olej na kartóne
Značenie: vpravo dole
Odporúčaná cena: 450,-€
Vyvolávacia cena: 250,-€

24.
Autor: Smolák Andrej
Názov: Agónia
Rozmer: 60x50cm
Technika: olej na plátne
Značenie: vpravo dole
Odporúčaná cena: 1200,-€
Vyvolávacia cena: 390,-€

29.
Autor: Neznámy
Názov: Čítajúca
Rozmer: 45x34cm
Technika: olej na plátne, 
kašírované na kartóne
Značenie: vľavo dole
Odporúčaná cena: 490,-€
Vyvolávacia cena: 120,-€

30.
Autor: Križan Ľudovít
Názov: Krajina
Rozmer: 35x40cm
Technika: pastel na papieri
Značenie: vpravo dole
Odporúčaná cena: 1500,-€
Vyvolávacia cena: 490,-€

31.
Autor: Langvizer Juraj
Názov: Krajina
Rozmer: 33,5x44cm
Technika: olej na sololite
Značenie: neznačené
Odporúčaná cena: 450,-€
Vyvolávacia cena: 190,-€

28.
Autor: Neznámy
Názov: More
Rozmer: 21x26cm
Technika: olej na sololite
Značenie: neznačené
Odporúčaná cena: 250,-€
Vyvolávacia cena: 0,-€

27.
Autor: Fulla Ľudovít
Názov: Jezuliatko
Rozmer: 16,5x13cm
Technika: drevorit na papieri
Značenie: vpravo dole
Odporúčaná cena: 1200,-€
Vyvolávacia cena: 350,-€

26.
Autor: Hložník Vincent
Názov: Skladanie z kríža
Rozmer: 41,5x30,5cm
Technika: far. drevorit na papieri
Značenie: vpravo dole
Odporúčaná cena: 1200,-€
Vyvolávacia cena: 490,-€

25.
Autor: Milly Dezider
Názov: Snúbenci
Rozmer: 23x16cm
Technika: linoryt na papieri
Značenie: vpravo dole
Odporúčaná cena: 450,-€
Vyvolávacia cena: 150,-€

40.
Autor: Weiner-Kráľ Imro
Názov: Krajina 1; Krajina 2; Krajina 3
Rozmer: 15x20cm; 13,5x20,5cm; 
17,5x24cm
Technika: akvarel na papieri
Značenie: vpravo dole
Odporúčaná cena: 3600,-€
Vyvolávacia cena: 1050,-€

39.
Autor: Csordák Ľudovít
Názov: Zádiel
Rozmer: 31,5x42,5cm
Technika: olej na plátne
Značenie: vpravo dole 
Odporúčaná cena: 4000,-€
Vyvolávacia cena: 1900,-€

38.
Autor: Daňo Juraj
Názov: Za Prešovom
Rozmer: 36x47cm
Technika: olej na sololite
Značenie: vpravo dole
Odporúčaná cena: 800,-€
Vyvolávacia cena: 390,-€

37.
Autor: Szmutková Viktória
Názov: Brezy
Rozmer: 50x40cm 
Technika: olej na sololite
Značenie: vpravo dole
Odporúčaná cena: 800,-€
Vyvolávacia cena: 350,-€

41.
Autor: Pašta Igor
Názov: Pieta
Rozmer: 18x12cm
Technika: komb. na papieri
Značenie: vpravo dole
Odporúčaná cena: 350,-€
Vyvolávacia cena: 100,-€

36.
Autor: Čurej Vasil
Názov: Dedina
Rozmer: 50,5x74cm
Technika: olej na plátne
Značenie: vpravo dole
Odporúčaná cena: 350,-€
Vyvolávacia cena: 150,-€

35.
Autor: Kaššaj M.A.
Názov: Krajina
Rozmer: 33x47,5cm
Technika: olej na kartóne
Značenie: vpravo dole
Odporúčaná cena: 750,-€
Vyvolávacia cena: 350,-€

34.
Autor: Pavlišin Vladimír
Názov: Prístav
Rozmer: 75x80cm
Technika: olej na plátne
Značenie: vpravo dole
Odporúčaná cena: 2500,-€
Vyvolávacia cena: 1200,-€

33.
Autor: Márton A. A.
Názov: Zasnežená krajina
Rozmer: 67x87cm
Technika: olej na plátne
Značenie: vpravo dole
Odporúčaná cena: 1500,-€
Vyvolávacia cena: 550,-€

32.
Autor: Šutev M. Ivan
Názov: Zakarpatie
Rozmer: 72x105cm
Technika: olej na plátne
Značenie: vpravo dole
Odporúčaná cena: 1500,-€
Vyvolávacia cena: 550,-€



42.
Autor: Nálepková Jana
Názov: Dievčatko
Rozmer: 25x20cm 
Technika: olej na sololite
Značenie: vpravo dole
Odporúčaná cena: 690,-€
Vyvolávacia cena: 120,-€

43.
Autor: Nálepková Jana
Názov: Chlapec a bicykel
Rozmer: 30x40cm
Technika: olej na sololite 
Značenie: vpravo dole
Odporúčaná cena: 950,-€
Vyvolávacia cena: 250,-€

44.
Autor: T. Nedvěd
Názov: Akt
Rozmer: 45x68cm
Technika: olej na kartóne
Značenie: vpravo dole
Odporúčaná cena: 1500,-€
Vyvolávacia cena: 490,-€

48.
Autor: Unger Wolfgang Hans 
Názov: Kvety
Rozmer: 42x36cm
Technika: olej na kartóne
Značenie: vpravo dole
Odporúčaná cena: 900,-€
Vyvolávacia cena: 450,-€

47.
Autor: Unger Wolfgang Hans
Názov: Lode na jazere
Rozmer: 50,5x26cm
Technika: olej na plátne
Značenie: vpravo dole
Odporúčaná cena: 950,-€
Vyvolávacia cena: 490,-€

46.
Autor: Rogovský Mikuláš
Názov: V zamyslení
Rozmer: 59,5x23cm
Technika: far. drevoryt na papieri
Značenie: vpravo dole
Odporúčaná cena: 550,-€
Vyvolávacia cena: 150,-€

45.
Autor: Jiří Petr
Názov: Akt
Rozmer: 72,5x40,5cm
Technika: olej na sololite
Značenie: vpravo dole
Odporúčaná cena: 550,-€
Vyvolávacia cena: 250,-€

52.
Autor: Seliga Vojtech
Názov: Kvety vo váze
Rozmer: 88,5x46,5cm
Technika: olej na sololite
Značenie: vpravo dole
Odporúčaná cena: 700,-€
Vyvolávacia cena: 350,-€

51.
Autor: Herman Kvasnica
Názov: Kvety vo váze
Rozmer: 61x41cm
Technika: akvarel na papieri
Značenie: vpravo dole
Odporúčaná cena: 490,-€
Vyvolávacia cena: 190,-€

50.
Autor: K. Rupak
Názov: Kvety vo váze
Rozmer: 61,5x44cm
Technika: tempera na papieri
Značenie: vpravo dole
Odporúčaná cena: 490,-€
Vyvolávacia cena: 190,-€

49.
Autor: Bérecz Ladislav
Názov: Kvety vo váze
Rozmer: 50x35cm
Technika: olej na plátne
Značenie: vpravo dole
Odporúčaná cena: 750,-€
Vyvolávacia cena: 300,-€

53.
Autor: Fabini Jozef
Názov: Krajina
Rozmer: 45x60cm
Technika: olejová tempera
Značenie: vľavo dole
Odporúčaná cena: 1000,-€
Vyvolávacia cena: 450,-€

57.
Autor: Paštéka Milan
Názov: Postavy
Rozmer: 28,5x20,5cm
Technika: akvarel na papieri
Značenie: vľavo dole
Odporúčaná cena: 1500,-€
Vyvolávacia cena: 700,-€

54.
Autor: Holcer Gabriel
Názov: Mesto
Rozmer: 50x70cm
Technika: olej na plátne
Značenie: vpravo dole
Odporúčaná cena: 450,-€
Vyvolávacia cena: 250,-€

58.
Autor: Jazykov Alexandre
Názov: Anjel
Rozmer: 9x50cm
Technika: akryl na sololite
Značenie: vpravo dole
Odporúčaná cena: 650,-€
Vyvolávacia cena: 250,-€

59.
Autor: Kollárik Jozef
Názov: Anjel strážny 1
Rozmer: 20,8x12,5cm
Technika: 
Značenie: vľavo dole
Odporúčaná cena: 350,-€
Vyvolávacia cena: 150,-€

56.
Autor: Čepišák Hubert
Názov: Istria
Rozmer: 79x47cm
Technika: olej na lepenke
Značenie: vľavo dole
Odporúčaná cena: 600,-€
Vyvolávacia cena: 150,-€

60.
Autor: Kollárik Jozef
Názov: Anjel strážny 2
Rozmer: 21.8x12.5cm 
Technika: 
Značenie: v strede dole
Odporúčaná cena: 350,-€
Vyvolávacia cena: 150,-€

55.
Autor: Neznámy
Názov: Javorová dolina
Rozmer: 28x40cm 
Technika: olej na katróne
Značenie: vľavo dole
Odporúčaná cena: 300,-€
Vyvolávacia cena: 120,-€



61. 
Autor: Archipenko
Názov: Kubistický akt
Výška: 
Materiál: bronz
Odporúčaná cena: 1000€ 
Vyvolávacia cena: 490€

66. 
Autor: Ladislav Staňo
Názov: Strážca
Výška: 30cm
Materiál: kameň
Odporúčaná cena: 790€ 
Vyvolávacia cena: 250€

69. 
Autor: Ladislav Staňo
Názov: Anjel
Výška: 35cm
Materiál: kameň
Odporúčaná cena: 450€ 
Vyvolávacia cena: 140€

65. 
Autor: Adriana Szekeressová
Názov: Grófka
Výška: 47cm
Materiál: drevo-orech, 
polychrómia
Odporúčaná cena: 450€ 
Vyvolávacia cena: 200€

64. 
Autor: Dali
Názov: 
Výška: 
Materiál: bronz
Odporúčaná cena: 1200€ 
Vyvolávacia cena: 490€

67. 
Autor: Ladislav Staňo
Názov: Strážca II.
Výška: 41cm
Materiál: kameň
Odporúčaná cena: 890€ 
Vyvolávacia cena: 300€

68. 
Autor: Ladislav Staňo
Názov: Totem
Výška: 31cm
Materiál: kameň
Odporúčaná cena: 230€ 
Vyvolávacia cena: 0€

63. 
Autor: Milo
Názov: Tanečnica
Výška: 37cm
Materiál: bronz
Odporúčaná cena: 500€ 
Vyvolávacia cena: 250€

62. 
Autor: Milo
Názov: Tanečnice
Výška: 51cm
Materiál: bronz
Odporúčaná cena: 900€ 
Vyvolávacia cena: 390€

70. 
Autor: Ladislav Staňo
Názov: Strážca III.
Výška: 15cm
Materiál: kameň
Odporúčaná cena: 140€ 
Vyvolávacia cena: 50€

1.
Názov: Villa Armira, Merlot 
Reserve, Strieborná medaila - 
International Wine Challenge 
AWC Vienna 2017

Ročník: 2015
Obsah alkolohu: 13%
Vyvolávacia cena: 25€

2.
Názov: Leva Winemakers 
selection, Chardonnay-
-Dimiat-Muscat, strieborná 
medaila - Concours Mondisal 
Bruxelles 2017
Ročník: 2016
Obsah alkolohu: 13%
Vyvolávacia cena: 15€

3.
Názov: Hand Made Pamid

Ročník: 2017
Obsah alkolohu: 13%
Vyvolávacia cena: 35€

4.
Názov: Hand Made 
Mavrud rose

Ročník: 2016
Obsah alkolohu: 14,5%
Vyvolávacia cena: 35€

5.
Názov: Hand Made 
Asembláž červené

Ročník: 2013
Obsah alkolohu: 13,5%
Vyvolávacia cena: 35€

6.
Názov: Hand Made 
Asembláž červené

Ročník: 2017
Obsah alkolohu: 13,5%
Vyvolávacia cena: 35€

7.
Názov: Merlot Stambolovo, 
limitovaná edícia, 
medená etiketa 

Ročník: 2011
Obsah alkolohu: 12%
Vyvolávacia cena: 30€

11.
Názov: Adore - Logodaj, 
Rose, Vintage

Ročník: 2018
Obsah alkolohu: 12%
Vyvolávacia cena: 30€ 

8.
Názov: Rondo 
Merlot-Cabernet, 
Chateau Burgozone

Ročník: 2013
Obsah alkolohu: 14%
Vyvolávacia cena: 15€

12.
Názov: Vino Ivailovgrad 
Reserve, Yamantievs

Ročník: 2015
Obsah alkolohu: 14,5%
Vyvolávacia cena: 30€

9.
Názov: Rondo 
Cabernet Sauvignon, 
Chateau Burgozone

Ročník: 2011
Obsah alkolohu: 14%
Vyvolávacia cena: 15€

10.
Názov: Exquis 
Pinot Noir - Logodaj, 
Grand Reserve Vintage

Ročník: 2017
Obsah alkolohu: 14%
Vyvolávacia cena: 30€

13.
Názov: Nestville Special 
Reserve Whisky

Ročník: 7-ročná
Obsah alkolohu: 40%
Vyvolávacia cena: 40€

14.
Názov: Nestville Special 
Reserve Whisky

Ročník: 7-ročná
Obsah alkolohu: 40%
Vyvolávacia cena: 40€



Sochu Anjela nechal vyrezať rezbár a filantrop Milan Krajňák rezbárovi 

Marekovi Maťašovi, podľa návrhu Alenky Barudiak. Sochu sme vydražili 

na aukcii v Poprade, v Tatranskej galérii. Celá získaná suma bola použitá 

na biologickú liečbu Aleny Barudiak, ktorá sa aukcie aj osobne zúčastnila. 

Vydražiteľ sa rozhodol túto sochu opäť venovať do dražby s tým, že opäť 

celú sumu venujeme na charitatívny účel. Na ďalšej aukcii sochu vydražil  

Peťo Šebesta a celou sumou sme pomohli nadanému chlapcovi z Košíc. 

Na, nateraz poslednej aukcii sochu vydražil Jožko Ondáš a celou sumou 

sme podporili centrum pre rodinu – Dorka.

Autor: Marek Maťaš
Názov: Anjel
Materiál: drevo
Vyvolávacia cena: 150,-€

Samostatná aukcia
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