
Občianske združenie LECA
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LECA production
v spolupráci

s Hlavným mestom Bratislava

uvádzajú

5.ROČNÍK BENEFIČNÉHO GALAVEČERA

Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava, Bratislava

na podporu talentovaných detí a mládeže zo sociálne znevýhodnených skupín

Záštitu projektu udelil Prezident Českej republiky J.E. Miloš Zeman
a primátor Hlavného mesta Bratislavy Matúš Vallo.

Námet a dramaturgia: Roberto LECA
Scenár: Karol HLÁVKA

Réžia a choreografia: Jaroslav MORAVČÍK
Producenti: Andrej Antonio LECA & Roberto LECA

Produkcia: LECA production, s.r.o.

ŠTVORLÍSTOK PRE TALENTY

6. január 2020 o 19.00 hod.



Ctení hostia, vážení priatelia!

Je pre nás veľkým potešením privítať Vás na jubilejnom 5.ročníku benefičného 
galavečera ŠTVORLÍSTOK PRE TALENTY. Jubileá nás vždy tak trochu prinútia 
bilancovať. Po ukončení nášho pôsobenia v predchádzajúcej organizácii, stáli 
sme na začiatku niečoho nového a mali pred sebou pomyselný nepopísaný 
list, široký okruh priateľov, spolupracovníkov, umelcov dostal možnosť 
zahlasovať za názov vznikajúceho projektu. ŠTVORLÍSTOK PRE TALENTY 
jednoznačne zvíťazil. Sme presvedčení, že symbol ďatelinky skutočne prináša 
šťastie. Darované šťastie sa vráti.
Päť rokov ubehlo ako voda v Dunaji a my sa opäť nachádzame na pôde 
Mestského divadla P.O. Hviezdoslava, niekdajšej prvej scény Činohry SND, 
na mieste kde vládne genius loci predošlých hereckých generácii, o ktorých 
dnes už vravíme ako o legendách. Prednedávnom sme mali tú česť osobne 
navštíviť hereckú legendu Evu Kristínovú, ktorá na doskách tejto scény 
odohrala stovky repríz v titulných úlohách. S láskou a úprimným úsmevom 
na tvári vo svojom odkaze zaželala mladým talentom, nastupujúcej generácii 
šťastie do ich umeleckej činnosti a aby si brali vzor z velikánov nášho národa. 
Bol to silný moment a pre nás aj akýsi záväzok do ďalšej práce s talentovanou 
mládežou. 

Od vzniku našej charitatívnej organizácie bolo podporených už viac ako 
130 mladých talentov. Mnohí z nich sú pod ochrannými krídlami o.z. LECA 
dlhodobo a nám robí veľkú radosť sledovať ako sa rozvíjajú a dosahujú svoje 
vysnívané, či už menšie alebo aj väčšie sny. Je veľké šťastie, keď človek môže 
pomáhať iným. Hovorí sa, že oveľa krajší pocit má ten, kto dáva ako ten, kto 
dostáva. 

Naše úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí nášmu poslaniu uverili 
a pomáhajú nám tvoriť mozaiku, ktorá našim mladým talentom vytvára krajší, 
lepší život. Je pre nás veľkým potešením predstaviť Vám dnes večer výsledky 
našej celoročnej práce. 

Veríme, že s nami prežijete krásne okamihy.
Želáme Vám krásny umelecký zážitok!

Andrej Antonio LECA & Roberto LECA
organizátori projektu a hostitelia večera

„Talent je dar mať schopnosť rozdávať krásu duše svojmu okoliu.“

Bez  už 
nedám ani ránu
Moje body pomáhají tam, kde si vyberu. 
Stáhněte si  ku a pomáhejte také.

Ať už s telefonem běháte, jezdíte na kole nebo chodíte 
na procházky, každá aktivita znamená body pro vámi 
vybraný projekt, který Nadace ČEZ fi nančně podpoří.

#pomahejpohybem

Barbora Strýcová
profesionální tenistka 
a wimbledonská vítězka
ženské čtyřhry
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Ďakujeme za podporu a pomoc:
Soňa a Karol Michalákovci

Ing. Daniela Pápaiová/ SEGURA Trade s.r.o.
JUDr. Edita Gavorová

VESELY Očná Klinika, s.r.o.
Gold House Slovakia s.r.o.

Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.
Denisa Frelichová, veľvyslankyňa SR v Nórskom kráľovstve

a Islandskej republike

Ďakujeme za nezištnú spoluprácu:
Magdaléna Šujanová/ ECONOM SLOVAKIA

Konzervatórium v Bratislave
Umelecko-dekoračné dielne SND

Hotel Tatra, Bratislava
Ivett Axamitová/ Galéria AXA

Monika Rybárová – kostýmová spolupráca

Poslanie občianskeho združenia LECA

Zakladateľmi občianskeho združenia LECA sú producenti, majitelia 
umeleckej agentúry a produkčnej spoločnosti LECA production Andrej 
Antonio Leca a Roberto Leca.

Občianske združenie LECA od svojho vzniku vyhľadáva a podporuje 
talentované deti a mládež vo veku od 6 do 26 rokov vo všetkých umeleckých 
odvetviach – hudba, spev, tanec, dráma a výtvarné umenie.

Cieľom projektu je dlhodobá podpora mladých talentov, aby dokázali  svoje 
danosti a ich rozvíjanie obhájiť. Štipendisti o.z LECA sú žiaci základných 
umeleckých škôl, študenti konzervatórií, víťazi domácich a svetových 
súťaží, študenti vysokých škôl.

Zmyslom projektu je podporovať jedinečnosť a osobitosť každého 
snaživého dieťaťa, bez rozdielu sociálneho zázemia, vierovyznania 
a rasy. Venujeme sa vyhľadávaniu a podpore mladých talentov zo sociálne 
znevýhodnených skupín obyvateľstva SR a ČR, teda takých detí, ktoré 
vynikajú talentom, ale ich sociálne zázemie im nedovoľuje alebo veľmi 
ťažko môže zabezpečiť podmienky pre plnohodnotné štúdium a rozvoj. 
V rámci štipendijného programu poskytujeme štipendiá na úhradu  
školných poplatkov, pomôcok a potrieb k vykonávaniu umeleckej 
činnosti (tanečné kostýmy, výtvarné potreby, hudobné nástroje 
a pod.), preplácame náklady spojené so štúdiom či mimoškolské aktivity, 
cestovné náklady, internáty či účastnícke poplatky na súťažiach,  
workshopoch, majstrovských kurzoch a pod.

Deti a mládež sú do štipendijného programu LECA FOND zaraďované na 
základe výberových konaní, na ktorých zasadajú v porotách členovia 
Umeleckej rady. V aktuálnom školskom roku bolo do štipendijného 
programu zaradených spolu 54 štipendistov. 

Viac informácii o aktivitách o.z. LECA a aktuality nájdete
na web-stránke: www.lecaproduction.com

ZÁŠTITY



Vyberáme z našich štipendistov Vyberáme z našich štipendistov

Kristián Šimončič a Vanesa KočiskáKristián je žiakom Súkromného tanečného konzervatória Dušana Nebylu v Trnave a Vanesa je žiačkou Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch. Dosahujú úspechy v spoločenských a latinskoamerických tancoch, získali viacero popredných ocenení na Slovensku i v zahraničí. Tanečný pár získal postup do vyššej kategórie. Kristián tiež dosahuje veľké úspechy v balete, sólovo sa za posledný rok prezentoval vo Viedni, v Zurichu a tiež v Národnej opere v rumunskom 
meste Kluž.

Timotej Klačko

Je študentom športového gymnázia v Bratislave, 

v hlavnom odbore tanečný šport. Dosahuje veľmi 

dobré študijné výsledky, za ostatný polrok sa stal 2 

vicemajstrom SR v 10 tancoch a opakovane si potvrdil 

status reprezentanta SR. Je opakovaným finalistom 

Slovenských pohárov a tiež súťaží v zahraničí.

Patrick, Richard a Romana Cibulovci
Traja súrodenci hrajú na husle od malička. Študujú na konzervatóriu vo 

Viedni pod vedením francúzskej husľovej virtuózky Louise Chisson 

a profesorky Anny Gutowskej. Zúčastnili sa viacerých medzinárodných 

husľových kurzov s americkou husľovou virtuózkou Midori Goto, 

s profesorom Christianom Dallingerom, s husľovým virtuózom Sándorom 

Javorkaiom, na Slovensku s Františkom Törökom. Odohrali viacero koncertov 

v Rakúsku, Maďarsku i v Čechách, v koncertných sálach Ehrbahrsaal, Franz 

Listsaal, Fany Hensel Saal, Schlosstheater Schönbrunn. Ako aj letné koncerty 

v rámci Musik Sommer Gutenstein,Servitenkloster Mariahilfberg alebo 

Festival Muzyki Polskiej. Deti často spolupracujú aj s bratmi Sándorom 

a Ádámom Javorkaiovcami a klavírnou virtuózkou Clarou Biermasz.

Eliška Jurčíková 

Je mladá začínajúca herečka. Je to ambiciózny pracovitý 

človiečik, ktorý dosiahol nemalé úspechy. Na medzinárodnej 

recitačnej súťaži v Kremnici získala prvé miesto vo všetkých 

súťažných kategóriách - poézia, próza, monológ, na recitačnej 

súťaži Hviezdoslavov Kubín sa už viackrát dostala do výberu 

celoslovenského kola. Natočila krátky hraný film, ktorý už 

dosiahol medzinárodné ocenenia. Na základe jej hereckých 

schopností bola úspešne prijatá do najnáročnejšej skupiny 

Bieleho divadla v Bratislave. Zúčastňuje sa hodín speváckeho 

zboru, spevu a tanca. Je študentkou anglického bilingválneho 

gymnázia, kde bola ocenená ako najlepšia žiačka školy.

Júlia Sofia Hadbavná 
Je študentkou Konzervatória v 

Košiciach, kde študuje hru na zobcovej 
flaute. V roku 2019 získala na súťaži s 

medzinárodnou účasťou, pod názvom 
Zahrajže nám píšťalôčka, v Nových 

Zámkoch, Zlaté pásmo v sólovej hre 
a v komornej hre, rovnako tiež prvé 

miesto v rámci kategórie. V minulom 
roku bola prizvaná ako orchestrálna 
hráčka do Štátnej filharmónie Košice. 
Okrem štúdia hry na tento nástroj sa 

venuje aj maľovaniu. Jej obraz bol 
vybraný a uverejnený na titulnej strane 

nemeckého časopisu, vydávaného 
firmou Mollenhauer, ktorá sa zaoberá 

výrobou zobcových fláut.

Saskia Franková
Absolvovala štúdium operného spevu na 

konzervatóriu v Bratislave v triede 
Mgr.art. Boženy Ferancovej ArtD. Počas štúdia 

na konzervatóriu mala možnosť stvárniť 
niekoľko hlavných aj vedľajších postáv 

v opernom štúdiu, ako napr. Mariken v opere 
Hry o Márii od B. Martinů alebo Eurillu z opery 
Erindo od J.S. Kussera. Zúčastnila sa viacerých 

medzinárodných súťaží, stala sa laureátkou 
festivalu Erwachen /Prebudenie vo Viedni. 

V štúdiu operného spevu pokračuje na VŠMU
v Bratislave, kde je aktuálne v 1.ročníku 

bakalárskeho stupňa.

Šimon Bačík
Študent Tanečného konzervatória Evy Jaczovej 

v Bratislave. Medzi jeho doterajšie najväčšie 

úspechy patrí prijatie do baletnej zložky 

Seefestspiele Mörbisch a taktiež do baletu 

Herbsttage Blindenmarkt, kde nadobúda nové 

a užitočné skúsenosti pre svoju budúcnosť. 

V minulých rokoch sa zúčastnil na súťaži 

Ostravská pyramída, kde získal 3 prvé miesta 
a 1 tretie miesto.

Judita Gajdošová
Vyniká ako sólistka, komorná i orchestrálna 

hráčka, je členkou viacerých komorných 

zoskupení aj orchestra. Zúčastňuje sa pravidelne 

celoslovenských súťaží, kde získala popredné 

ocenenie, ako napr. v Súťaži študentov 

konzervatórií SR 2019 získala III. miesto v I. 

kategórii, na súťaži Schneiderova Trnava získala 

zlaté pásmo a cenu Ministerstva školstva SR.

Veronika Lackovičová
Študentka Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave. Je absolventkou Muzikálového konzervatória Alkana. Zúčastnila sa mnohých súťaží, kde sa častokrát umiestnila na prvom mieste, okrem iných súťaží vyhrala ocenenie Muzikálová hviezda, udelené Muzikálovou akadémiou Novej Scény v Bratislave. Venuje sa spevu, herectvu i tancu. V súčasnosti skúša s celým ročníkom VŠMU v Činohre SND inscenáciu Divadelný román.

Veronika Bilová
Je študentkou operného spevu 

na VŠMU v Bratislave. Každý rok 
v rámci štúdia stvárňuje hlavné 
postavy vo vybraných operných 
tituloch. Zúčastnila sa viacerých 

medzinárodných súťaží, kde 
získala prvé a druhé miesta či iné 
ocenenia od poroty. Zároveň sa 
predstavila ako sólistka a mladý 
talent vysokej školy na koncerte 

v Slovenskej filharmónii pod 
taktovkou dirigenta Rastislava 

Štúra. Po absolvovaní konkurzu 
bola vybraná do operného štúdia 

SND. 



V GALAPROGRAME TANCUJÚ, SPIEVAJÚ A HRAJÚ
TALENTOVANÉ DETI A MLÁDEŽ

ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÝCH SKUPÍN - ŠTIPENDISTI O.Z. LECA,
ŠTUDENTI UMELECKÝCH ŠKÔL,

DRŽITELIA MNOHÝCH OCENENÍ A TITULOV

GYPSY JAZZ SK v zložení:
Ján BERKY MRENICA, Marco PILLO, Jancsi RIGO, Michal BUGALA a Martin VALIHORA

FELIX SLOVÁČEK

IVAN TULI VOJTEK

JITKA SAPARA FISCHEROVÁ

BOŽENA FERANCOVÁ

JITKA FRANTOVA

DENISE CHARBÓ

TITUSZ TÓBISZ

GABRIELA DZURÍKOVÁ

MILENA MADINNA

Organizátori projektu
a hostitelia večera

ANDREJ A. LECA & ROBERTO LECA

IDA RAPAIČOVÁ

ROBO OPATOVSKÝ

ZITA FURKOVÁ

MARIÁN ČEKOVSKÝ

BOŽIDARA TURZONOVOVÁ

MARCELA LAIFEROVÁ

FRANTIŠEK KOVÁR

MARIKA ŠKULTÉTYOVÁ

JANA NAGYOVÁ

KARIN SARKISJAN

EVA LANDLOVÁ 



Exkluzívna prehliadka úspešných žien v modeloch
od módnych návrhárok Zariny Šimkovič a Slavomíry Vlasovej

Bc. Ingrida Zapletalová
prevádzková a marketingová riaditeľka spol. MEDICONET
„Štvorlístok pre talenty je jeden z projektov, ktorý som sa rozhodla podporiť a určite nie 
naposledy. Pomoc iným je súčasťou môjho života už 15 rokov, je to „potrava pre moju 
dušu“, pretože úsmev na tvárach, v tomto prípade detí, vo mne vyvoláva pocit nesmiernej 
radosti a šťastia. Ako riaditeľka našej spoločnosti sa angažujem v mnohých projektoch, 
mám vlastný Nadačný fond a „Štvorlístok pre talenty“ mi veľmi prirástol k srdcu, pretože 
cítim potrebu týmto deťom pomáhať, keďže ich talenty sú naozaj výnimočné. Deti sú 
naši najväčší učitelia a ja sa od nich učím byť stále lepším človekom.“

Valeria Vrba
výtvarníčka
„Veľmi rada som sa zapojila do tohto krásneho projektu pre deti, ktoré mali v živote 
menej šťastia a potrebujú pomocnú ruku druhých. V týchto deťoch sa skrýva talent 
a našim cieľom je, aby každé dieťa bez ohľadu na jeho rodinné pomery, malo možnosť 
rozvíjať svoj potenciál. Teším sa na galavečer plný čarovných zážitkov.“

Mgr. Eva Beňová, MA, DESS
riaditeľka Úradu pre vydávanie publikácií EÚ so sídlom v Luxemburgu
„Ako prejav kultúry a komunikačný prostriedok, umenie je základom na zlepšenie 
spolužitia rôznych národov a prispieva aj k procesu poznávania a transformácie sveta. 
S manželom, ktorý je pôvodom z bývalej Juhoslávie, žijeme v Luxemburgu. Naša 7-ročná 
dcérka, s ktorou sme sa už viackrát sťahovali, od malička navštevuje multilingválne školy 
a teraz sa učí už piaty jazyk. Rozvoj tvorivosti a osobnosti štúdiom umenia mi pomohol 
v profesionálnom raste, aj pri riešení rôznych ťažkých životných situácií. Každému 
dieťaťu by som dopriala, aby realizovalo svoj tvorivý potenciál, rozvinulo talent 
a prispelo k rozvoju spoločnosti hodnotnými výtvormi. Občianske združenie LECA, popri 
iných významných kultúrnych projektoch, pomáha aj umelecky nadaným deťom, ktoré 
majú sťažený prístup k umeleckému vzdelaniu. Vzdelávanie v oblasti umenia podporuje 
ich vnímavosť a tvorivosť, ako aj fyzický a intelektuálny rozvoj, a vytvára tak podmienky 
pre ich úspech v budúcnosti. Veľmi si vážim príležitosť prispieť svojou účasťou na 5. 
ročníku benefičného galavečera.“

PhDr. Mária Gáliková
podnikateľka
„Pomáhať deťom rozvíjať ich talenty a uskutočňovať ich sny je povinnosťou nás 
dospelých. Nie všetky deti majú šťastie, a aj napriek svojmu talentu, podmienky k tomu, 
aby ho rozvíjali ďalej. Keďže sama som matkou dvoch dcér, vždy som ich podporovala 
a vytvárala pre ne podmienky, aby z nich vyrástli schopní, múdri a plnohodnotní ľudia 
pre našu spoločnosť. Veľmi si vážim úsilie a pomoc o.z. LECA, ktoré týmto výnimočným 
projektom, ako je Štvorlístok pre talenty, podporuje talentované deti najmä zo sociálne 
znevýhodnených rodín. Preto som sa aj tento rok rozhodla aspoň malou kvapkou 
prispieť a pomôcť uskutočniť ich sny.“

Exkluzívna prehliadka úspešných žien v modeloch
od módnych návrhárok Zariny Šimkovič a Slavomíry Vlasovej

Ing. Mária Reháková
generálna riaditeľka vydavateľstva STAR production
„Už pred pár rokmi som sa rozhodla podporiť tento dôležitý projekt. Som rada, že 
týždenník Slovenka môže byť súčasťou aj 5.ročníka, ktorí každoročne objavuje mladé 
talenty zo sociálne znevýhodnených rodín a pomáha im uplatniť sa v tom, v čom sú 
výnimoční. Som vďačná, že projekt Štvorlístok pre talenty existuje a určite podporíme aj 
ďalšie ročníky.“

PhDr. Marta Sabolová
poslankyňa mesta Kežmarok, riaditeľka Strednej odbornej školy
„Celý môj profesionálny život pôsobím v strednom odbornom školstve a tak som 
bezprostredne prepojená s výchovou a vzdelávaním mládeže, a to hlavne zo sociálne 
znevýhodneného prostredia. Ako dlhoročná riaditeľka školy cítim zodpovednosť za 
to, aby sme z mladých ľudí vychovávali nielen výborných odborníkov, ale i skvelých 
a tvorivých ľudí so širokým srdcom. Humanita a charita sú hodnoty, ktoré vštepujeme 
mladým ľuďom v našej škole už celé roky, napríklad aj dvanásťročnou tradíciou 
darovania krvi s názvom Kvapka ľudskosti. Zároveň však mnohí iní pomáhajú nám, a 
tak v kolotoči života je našou povinnosťou šíriť toto gesto pomoci zase ďalším. Preto 
som i ja rada uvítala možnosť svojou účasťou v projekte Štvorlístok pre talenty podporiť 
rozvoj talentovaných mladých ľudí. Ja sama som v detstve nemala to šťastie môcť 
rozvíjať svoj talent, práve kvôli skromnému prostrediu a o to viac sa teším, že účasťou v 
tomto projekte pomôžem iným deťom dať šancu dosiahnuť svoj umelecký cieľ a naplniť 
tak svoje životné šťastie.“

prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA
profesorka a zástupkyňa prednostu I. Chirurgickej kliniky LF UPJŠ 
a UNLPv Košiciach
„Veľmi rada som opätovne prijala ponuku zapojiť sa a pomôcť talentovaným deťom. 
Tento charitatívny projekt má svoj zmysel a zaslúži si rešpekt a uznanie.  Štvorlístok pre 
talenty umožňuje rozvinúť talent detí a tým obohatiť a skrášliť aj život mnohých iných 
ľudí.“

Ingrid Mária Gábor
podnikateľka, majiteľka Crystal Esthetic Clinic v Bratislave
„Dlhoročne podnikám v oblasti estetickej krásy a okrem toho sa po svojom otcovi 
venujem výtvarnej tvorbe. Keďže pochádzam z umeleckej rodiny - otec bol uznávaný 
scénický výtvarník Pavol Mária Gábor a moja matka je herečka Oľga Zöllnerová, sama 
viem ako je dôležité a potrebné podporiť mladé talenty. Projekt Štvorlístok pre talenty 
som sa rozhodla podporiť pretože zároveň viem, že mať samotný talent nestačí. Ak 
chceme, aby sa talent nielen prejavil ale aj dokonale rozrástol a zviditeľnil sa, potrebuje 
jednoznačne cieľavedomú a silnú podporu.“



PhDr. Terezie Holovská
podnikateľka a politička (ČR)
„Když mi počátkem léta zavolal můj přítel, nebesky divoký virtuos Jano Berky, a přál 
si, abych se v Praze setkala se dvěma pány, kteří prý chystají velkofilm o Alexanderu 
Dubčekovi, a otevřela jim v České republice vlivné dveře, svolila jsem kvůli nim dvěma - 
Jano Berkymu a Alexanderu Dubčekovi. Několik dní poté z taxíku vyskočily dvě nádherné 
bytosti, tančící zvonivým smíchem, nejen úžasně oblečené hravými barvami, v doprovodu 
gejzíru stříbrných Hvězdiček odhodlání, ale hlavně so srdiečkom v náručí. Bytosti, které 
také velmi dobře vědí, že i děti mají své sny, a pamatují na ně. Těm nosí v náručí Štvorlístok. 
Čtyřlístek pro Štěstí. A já se v tu chvíli zamilovala. Překrásné bytosti, den co den jak věrní 
vojáci neúnavně širým nehostinným světem pochodující za svým velikým snem. Za svojí 
Hvězdou, která tu jednoho dne zůstane na věky svítit na společnou cestu nejen všem 
nám současným, a také těm, kteří se teprve na tento svět chystají. Svědectví o propojení 
obou našich národů, ruku v ruce pochodujících tmou i nocí jako jeden muž, kdy paprsek 
Světla vzácně přispěchá na pomoc, smiluje se, dodá sílu jít dál, a obratem zmizí. Leca I. & 
Leca II. Česko & Slovensko. V dobrém i zlém. Dokud nás Smrt nerozdělí. Československo. 
A proto jsem tak moc ráda tady s vámi.“

Exkluzívna prehliadka úspešných žien v modeloch
od módnych návrhárok Zariny Šimkovič a Slavomíry Vlasovej

Autor: Ivett Axamitová

Ocenenie ŠŤASTENA

Každoročne v rámci projektu Štvorlístok pre talenty jeho 
organizátori oceňujú vybranú osobnosť za celoživotné dielo, 
pôsobenie v umeleckej sfére či za prácu s mládežou.
Pri 5.ročníku benefičného galavečera bude ocenený nestor 
slovenského folklóru, spoluzakladateľ legendárnej Lúčnice, 
choreograf, libretista, režisér, tanečník a dlhoročný umelecký 
vedúci súboru SĽUK JURAJ KUBÁNKA. Jeden z priekopníkov 
choreografie ľudového tanca na Slovensku spájal základné prvky 
ľudového tanca s moderným náhľadom na tanec, využívajúc 
nové vyjadrovacie možnosti. Osobnosť, ktorá ovplyvnila celé 
generácie tanečníkov na Slovensku i v zahraničí. Prednedávnom 
oslávil svoje 91.narodeniny. Pri príležitosti jeho životného jubilea 
uviedol súbor PUĽS autorský projekt Juraja Kubánku Nesmrteľný 
tanečník, ktorý je tak trochu 
jeho autobiografiou a vzdáva 
poctu všetkým profesionálnym 
tanečníkom, spevákom a 
hudobníkom. Námet spracoval, 
rozšíril a réžie sa ujal jeho 
nasledovník a žiak, zároveň 
režisér a choreograf galavečera 
Štvorlístok pre talenty Jaroslav 
Moravčík. Vzniklo tak dielo, ktoré 
je plné bravúrnych tanečných 
výkonov, neuveriteľnej energie a 
nádhernej muziky plnej emócií. 

Juraj Kubánka



TALENTY PODPORUJÚ TALENTY

Akad. mal. Marta Chabadová
VRŠATEC

olej na plátne
Rozmery:              80 x 100 cm
Cena:               2.800,- EUR

Akad. mal. Katarína Vavrová
Len vietor to vie 

kolorovaná grafika
Rozmery:           49,5 x 39 cm
Cena:                 450,- EUR

Akad. mal. Soňa Herényiová
ČAS ŠÍPOK

olej na plátne
Rozmery:  80 x 100 cm
Cena:  2.500,- EUR

Ďakujeme výtvarným umelcom, ktorí venovali diela v prospech projektu
Štvorlístok pre talenty. Výťažok z predaja poputuje do štipendijného fondu o. z. LECA.

Akad. mal. Júlia Piačková
INFANTKA MARGERITA

kombinovaná technika
Výška:    70 x 50 cm
Cena:    700,- EUR

Igi Brezo
Z DIAĽKY PRICHÁDZA

akryl na plátne
Rozmery:   70 x 50 cm
Cena:    1.500,- EUR

Martin Iman
ZÁTIŠIE-STILL LIFE

akryl na plátne
Rozmery:  100 x 100 cm
Cena:  1.750,- EUR

Martin Šafárik
PRÍBYTKY

akryl na plátne
Rozmery:          50 x 70 cm
Cena:       2.500,- EUR



Viera Čapková
ZRKADLÁ

akryl na plátne
Rozmery:             100 x 100 cm
Cena:                                  1.600,- EUR

Mgr. art. Miaro Szaszu
ATLANTÍDA 

kombinovaná technika
Rozmery:  75 x 100 cm
Cena:   1.500,- EUR

Helmut Bistika
ANGELUS

kombinovaná technika
Rozmery:      60 x 50 cm
Cena:         600,- EUR

Valeria Vrba
HOP CUP CUPAJDA

akryl na plátne
Rozmery:  60 x 90 cm 
Cena:  700,- EUR

Juliana Hadvigová-Vadkerti 
PÁVICA

šperkovnica 
glazovaná keramika, zlátená 24k zlatom
Rozmery:            35 cm / výška
Autorská cena:    350,- EUR

Mgr. art. Miaro Szaszu
EXKLUZÍVNY NÁHRDELNÍK Z LIMITOVANEJ  

KOLEKCIE “GLAMOUR NIGHT“

Ivana Hadvigová
MESAČNÝ SVIT

Juliana Hadvigová-Vadkerti
ANJEL V CUKRÁRNI

ručne maľovaný autorský šperk
Cena:      400,- EUR

akryl na plátne
Rozmery:  33,5 x 44 cm 
Cena:  250,- EUR

misa 
glazovaná keramika,
zlátená 24k zlatom
Rozmery:  35 cm / priemer 
Autorská cena:         250,- EUR



Jarka Fox
MANDALA LÁSKY

akryl na plátne
Rozmery:   50 x 50 cm
Cena:    444,- EUR

Ema Mázik
PLAVBA DO ROZPRÁVKY

enkaustika
Rozmery:  42 x 52 cm (s rámom)
Cena:   300,- EUR

AKAD. SOCH. JÁN ŤAPÁK
SAMURAJ TAIJO

bronz, Značené: ŤAPÁK, znak sokola, 1/1
Rozmery:  185 x 60 x 15 cm
Cena:   12.000,- EUR

AKAD. MAL. FRANK JALŠOVSKÝ
HYMNA VESMÍRU II

digitálna kombinovaná technika
Rozmery:  96 x 65 cm (s rámom)
Cena:   18.000,- EUR

Michaela Žemličková (ČR)
NADĚJE

akvarelový list
Rozmery:   30 x 40 cm
Cena:     300,- EUR

ODOVZDÁVANIE VÝTVARNÝCH DIEL NA JAVISKU

„Cez umenie, prebúdzame v ľuďoch cit, oslovujeme ducha, dotýkame sa srdca. Prináša nám pokoj, pohodu, 
radosť. Je dôležitým odkazom pre budúce generácie. Svojim dielom Hymna Vesmiru by som rád prispel 
a podporil projekt občianskeho združenia Leca, aby sme umožnili talentovaným deťom rozvíjať ich 
umelecké schopnosti a tak pomôcť budovať naše kultúrne dedičstvo. Všetko so všetkým totiž súvisí. V 
priebehu celej našej histórie fyzikálne bádanie, hudobné kompozície a filozofické tézy boli založené na 
vzťahu s vševesmírnou harmóniou, vytvárajúc tým podmienky pre naše lepšie pochopenie ľudských a 
duchovných schopností. “Hymna Vesmíru” je oslavou tejto nebeskej symfónie s výzvou pre jednotnosť a 
odkazom nádeje pre večnú harmóniu.“

„Podporiť talent, ktorý začína svoju umeleckú púť, 
považujem za pocit šťastia toho, kto je rozbehnutý a má 
možnosť pomôcť. Tiež som zažil ten pocit, keď mi bola 
podaná pomocná ruka. Ak som dostal, mám potrebu 
dať! Nie náhodou som vybral Samuraja. Nech statočný 
Samuraj, ukrytý v mojej soche, chráni a pomáha 
mladých, šikovných, začínajúcich umelcov.“

Zuzana Poláková
ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA

akryl na plátne
Rozmery:  50 x 70 cm
Cena:  300,- EUR



Organizátor:

V spolupráci:

Reklamní partneri:

Partneri:

Mediálni partneri:

Hlavný mecenáš:                                                                     Mecenáši:


