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Základné údaje

✣ *18. október 1874 - Tajov, Rakúsko-Uhorsko

✣ ✝20. máj 1940 - Bratislava, Prvá slovenská 

republika



Život

✣ štúdium: gymnázium v Banskej Bystrici a na 

učiteľskom ústave v Kláštore pod Znievom

✣ učiteľ - v mnohých mestách – Podlanice sú 

jeho posledné pôsobisko 

✣ próza a dráma

✣ krédo: „Život musí mať cveng, ako kov, nie 

ako lajno.“



✣ 1912 - tajomník Klubu Slovenskej 

národnej strany v Martine

✣ 1917 - vstúpil do česko-slovenských légií

✣ v Bratislave žil a tvoril až do smrti

✣ pochovaný - Tajov



Diela

✣ Poviedky – Apoliena, Mamka pôstková, 

Maco Mlieč

✣ Dráma – Ženský zákon, Statky – zmätky, 

Hriech



Apoliena

✣ literárny druh: epika

Literárny žáner: poviedka 

✣ Apoliena- hluché 15- ročné 

dievča, ktoré prichádza slúžiť 

do domu majstra

✣ Pani majstrová: majstrova 

žena, nemala rada Apolienu

✣ vedľajšie postavy: Apolienina

matka, jej sestry



Apoliena

✣ Stačí, keď si zarobí na šaty. Pani Majstrová a učni sa z 
nej posmievali. Prezývali ju Poleno. Onedlho k nej prišli 
aj jej dve sestry, ktoré sa na seba veľmi podobali. Tiež 
boli polohluché. Ich matka sa rozprávala s p. 
Majstrovou o ich otcovi, ktorý keď sa opije, všetky 
zmláti, a že Apolienina matka od neho nemôže odísť. 
Učni zistili, že Apoliena je hluchá, pretože ju otec bije a 
uvedomili si, že keď ich bijú, tak to nie je ľahké, ako 
keď bili Apolienu a vždy keď sa to stane tak si na ňu 
spomenú. (úryvok)



Statky - zmätky

✣ literárny druh: dráma

✣ literárny žáner: divadelná hra

✣ idea: šťastie sa neskrýva v 

peniazoch, ale v láske, 

peniaze (statky) dokážu 

narobiť plno zmätkov a 

nepríjemností 

✣ téma: sobáš a život mladých 

ľudí kvôli sľúbenému 

majetku.







https://www.youtube.com/watch?v=tyVy

RkJ5IT4

Statky – zmätky

https://www.youtube.com/watch?v=tyVyRkJ5IT4
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pozornosť


