
 

 

 

Dražba originálnych diel z Nočnej galérie Hodiny Zeme 2022 

 
Staňte sa majiteľom jedného z unikátnych diel, ktoré vznikli počas  

Hodiny Zeme 2022 a pomôžte nám pomôcť ukrajinskej rodine na Slovensku. 

 

 
 

Spolu s vašou pomocou sme tento rok na Hodinu Zeme tvorili Nočnú galériu lesa, ktorá sa 

rozsvietila v okamihu, keď zhasli námestia, hrady a pamiatky na Slovensku a po celom svete.  

 

Spolu s nami maľovali aj umelci, ktorých originálne diela teraz dražíme. Výťažkom z dražby 

podporíme ukrajinskú rodinu, ktorá našla dočasne ubytovanie len kúsok od našej bratislavskej 

kancelárie. Pre vojnou k nám utiekla mama s dvoma deťmi, 3,5-ročným chlapčekom a 12 ročnou 

dcérou, ich otec zostal na Ukrajine. Mame sa zatiaľ nepodarilo v Bratislave nájsť škôlku pre syna, 

nemôže sa preto pustiť ani do hľadania práce.  

 



 

 

Dražíme diela týchto výtvarníkov: 

 

MONIKA PASCOE MIKYŠKOVÁ  

Je nielen maliarka a ilustrátorka, ale aj autorka kníh a podcastu o vizuálnom umení Oči dokorán. 

 

VILIAM SLAMINKA 

Popri voľnej tvorbe sa venuje aj ilustrácii a komiksu a pôsobí ako pedagóg na ZUŠ v Bratislave. 

 

JÁN TRIAŠKA  

Venuje sa maľbe a pôsobí na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. 

 

 

Podmienky dražby: 

 

1. Dražba prebieha na FB WWF Slovensko: https://www.facebook.com/wwfslovakia   

2. Každé dielo dražíme jeden týždeň:  

Prvé dielo dražíme od pondelka 25.4.2022 od 18.00 do pondelka 2.5.2022 do 12.00.  

Druhé dielo dražíme od pondelka 2.5.2022 od 18.00 do pondelka 9.5.2022 do 12.00.  

Tretie dielo dražíme od pondelka 9.5.2022 od 18.00 do pondelka 16.5.2022 do 12.00.  

3. Vyvolávacia cena každého diela je: 30 €  

4. Po zverejnení FB postu s obrázkom diela, ktorým sa spustí dražba, môže ktokoľvek na FB 

prostredníctvom komentára pod daným postom zvyšovať cenu diela, teda „prihadzovať“. 

5. Každá prihodená suma musí byť vždy vyššia ako najvyššia posledná suma v 

predchádzajúcich komentároch. 

6. Posledná najvyššia suma v komentároch v rámci trvania dražby bude konečná. 

7. Víťaza dražby bude organizátor po jej skončení každej dražby kontaktovať̌ a dohodne 

podmienky odovzdania diela a úhrady sumy na účet organizátora dražby. 

O odovzdaní výťažku budeme informovať na našich sociálnych sieťach.  

 
Kontakt pre prípadné informácie: info@wwfsk.org    
 

https://www.facebook.com/wwfslovakia
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