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TLAČOVÁ SPRÁVA 
 

 

            Košice, 23. september 2013 

 

Na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach sa uskutoční vernisáž 

fotografickej výstavy „Zoologický kokteil“ Mateja Žiaka 

 

V stredu 25. septembra o 15. hodine sa vo foyer na prízemí budovy Prírodovedeckej fakulty 

UPJŠ v Košiciach na Moyzesovej 11 uskutoční slávnostné otvorenie výstavy „Zoologický 

kokteil“ s fotografiami zo sveta živočíšnej ríše, ktorých autorom je biológ a ekológ Matej 

Žiak z múzea Andrea Kmeťa v Martine. Po vernisáži bude o 16. hodine nasledovať 

zoologický seminár v prednáškovej miestnosti RBL 1, na ktorom sa Matej Žiak podelí 

s účastníkmi nie len o svoje zážitky pri fotografovaní, ale najmä aj o praktické rady užitočné 

pri zachytávaní momentov živej prírody. 

 

Výstava fotografií potrvá do 10. februára a spestrí tak celý zimný semester študentom 

a pedagógom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorí budú môcť z blízka nazrieť  

do zákutí ríše našich živočíchov v podaní fotografií Mateja Žiaka. Pestrá mozaika 

fotografických snímok zachytáva druhy slovenskej fauny v ich prirodzenom prostredí tak, ako 

si ich málokto dokáže všimnúť. Vystavených bude 45 veľkoformátových fotografií, ktoré 

prezentujú výber najlepších záberov autora za uplynulé 4 roky a ako prezrádza samotný názov 

výstavy, návštevníci budú mať možnosť prehliadnuť si širokú paletu živočíchov. Na kolekciu 

vystavených fotografií sa možno pozrieť aj ako na prierez zoologického systému, ktorý 

zahŕňa drobné bezstavovce, hmyz, plazy, vtáky či cicavce. Autor sa zameriava predovšetkým 

na detaily a makro zábery hmyzu. Fotografie väčších živočíchov tvoria skôr doplnok jeho 

tvorby. Za osobitnú zmienku stoja výnimočné zábery prírody pod hladinou našich tečúcich  

a stojatých vôd. 
 

Vystavené fotograficko-zoologické dielo vznikalo od roku 2008 na územiach Malých  

a Bielych Karpát, Podunajskej nížiny, Poiplia, Strážovských vrchov, ale najmä v srdci 

malofatranskej a veľkofatranskej prírody, kde RNDr. Matej Žiak strávil značnú časť svojho 

života. 

 

„Zoologický kokteil ponúka odhaľujúci pohľad do skrytého života mnohých živočíchov  

a cieľom výstavy je zastaviť diváka a sprostredkovať mu pohľad na zachytený zlomok 

krásy, ktorá nás obklopuje, no ktorá tu nemusí byť večne,“ hovorí autor výstavy Matej Žiak. 
 

Seminár s Matejom Žiakom otvorí sériu zoologických seminárov v tomto akademickom roku 

určených predovšetkým študentom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach,  

ale aj pracovníkom múzeí, stredoškolským učiteľom, ochranárom a ďalším sympatizantom 

biológie.  
 

POZNÁMKA:    Túto tlačovú správu nájdete na:  www.upjs.sk 
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Fotografie Mateja Žiaka 


