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a vernisáž obrazov MUDr. Evy Nevickej, CSc.

Pokoj v duši
pri príležitosti jej životného jubilea

9.september 2013 (pondelok) 14:00
Budova sídla Slovenskej lekárskej spoločnosti, Cukrová 3, Bratislava



MUDr. Eva Nevická, CSc.
Eva Nevická ukončila štúdium 

na LF UK v roku 1957. Po roku pô-
sobenia na Detskom oddelení v ne-
mocnici v Trenčíne nastúpila do
Národného ústavu tbc a respirač-
ných chorôb v Podunajských Bisku-
piciach v Bratislave, kde bola
zástupkyňou primára na Detskom
oddelení tbc a respiračných chorôb
a od roku 1986 až do odchodu do
dôchodku primárkou. V rámci ďal-
šieho medicínskeho vzdelávania

absolvovala dve atestácie z pediatrie (1960, 1964), atestá-
ciu z pneumoftizeológie (1975) a v roku 1983 obhájila
kandidátsku prácu. Je autorkou a spoluautorkou viac ako
300 odborných prednášok a 65 odborných publikácií,
ktoré úspešne prezentovala doma a v zahraničí. 

Ako prejav uznania a ocenenia výsledkov práce jej boli
udelené viaceré pocty a ceny: Zlatá medaila „Propter Me-
rita“ Slovenskej lekárskej spoločnosti (1998), Zlatá me-
daila K. Virsíka (2003), Guothova medaila (2008), Čestná
medaila SPS (2008), Rudnikova medaila (2008) a Strie-
borný odznak Slovenskej lekárskej spoločnosti (2013).
Pod jej odborným vedením vyrástli u nás desiatky det-
ských pneumoftizeológov. 

Maľovaniu sa venuje od roku 2004, je členkou Ateliéru
neprofesionálnych výtvarníkov Bratislava – Mesto.

Pokoj v duši
Pokoj v duši, prienik svetla, radosť z farby, podmanivosť a meditatívnosť

zobrazených výjavov, potreba maľby pre maľbu samotnú – bola moja prvá
reflexia nad tvorbou Evy Nevickej, autorky, ktorej sa podarilo po odchode
do dôchodku svoj koníček pre výtvarné umenie preklenúť do roviny ne-
profesionálneho výtvarného prejavu. S obdivuhodným zápalom začala
vnikať do maliarskeho umenia, priúčať sa maliarskym technikám. Verná
svojmu lekárskemu exaktnému prístupu nechcela byť iba samoukom a od
roku 2009 navštevuje kurzy kreatívneho kreslenia a maľovania pod vede-
ním akad. mal. Ladislava Mareša. Dokonca sa v lete 2013 zúčastnila kra-
jinného plenéru v Belušských Slatinách. Krajinomaľba je aj najčastejším
motívom v tvorbe Evy Nevickej. Ešte počas aktívneho lekárskeho života
si z dovoleniek, viac ako fotografie, prinášala vlastné kresby a maľby. Jej
krajiny, neraz preniknuté intenzívnym svetlom, upútajú svojím pokojným
rytmom a sú akoby vyjadrením harmonického životodarného princípu
troch živlov: vody, zeme a svetla. Jej krajiny nie sú sentimentálne ani me-
lancholické, vnáša do nich tón láskavého pohľadu na svet. Prevažujúce
rudimentálne farebné tóny sú vyjadrením autorkinej vnútornej harmónie
a obdivu pred majestátom prírody. 

Ďalším obľúbeným motívom v jej tvorbe sú zátišia, najmä kytice, kde
môže naplno prejaviť svoju vášeň pre farbu. Fascinuje ju odkaz impresio-
nistov – farba a svetlo, a tak sa postupne kompozícia jej obrazov stáva dy-
namickejšou, rukopis sa uvoľňuje. Obrazy Evy Nevickej sú vo svojej
kompozícii a výtvarnom názore jasným vyjadrením okamihu prežitého
v láske a vďačnosti k životu, človeku i Stvoriteľovi.

Právom môžeme povedať, že MUDr. Eva Nevická, CSc. nám svojou
tvorbou otvára srdcia a ukazuje, že aj umenie môže byť cestou k sebe sa-
mému, cestou k nádeji.

Alena Piatrová



Program:
1. Slávnostné otvorenie a príhovor prezidenta SLS

(Peter Krištúfek)

2. Príhovor riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku
(Darina Sedláková)

3. Za nami i pred nami
(Klára Frecerová)

4. Príhovor kurátorky výstavy
(Alena Piatrová)

5. Uvedenie osobností do Dvorany slávy slovenskej medicíny
(Peter Krištúfek)

6. Príhovor autorky 
(Eva Nevická)

Cieľom vzniku a budovania Dvorany slávy je popularizácia popredných osobností slovenskej medicíny, ktorí významnou mierou 
prispeli k budovaniu slovenského zdravotníctva, medicínskeho školstva a vzdelávania, k zvyšovaniu odbornej úrovne poskytovanej
zdravotnej starostlivosti u nás, šíreniu dobrého mena slovenskej medicíny doma a v zahraničí a ktorí sa zaslúžili o vznik a rozvoj 
Slovenskej lekárskej spoločnosti.
________________________________________________________________________

Realizáciu projektu“ Dvorana slávy slovenskej medicíny“ podporili:
GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o. a Spirig Eastern, a.s.



Farby
2013, olej na plátne (Eva Nevická)


