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Elektronická kniha o jednoduchom a hravom tvorení horúcim voskom pre malých i veľkých. 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                                                            

Svojou prácou pomáham ľudom kreatívne tvoriť, objavovať svet farieb a pochopiť ako prostredníctvom 
nich môžeme ovplyvňovať naše emócie a zlepšovať si tak zdravie a každodenný život. 

Prehlásenie: Tento materiál je informačným produktom. Jeho akékoľvek šírenie alebo poskytnutie tretím osobám bez 
súhlasu autorky je zakázané a je porušením autorského zákona, ktoré môže byť trestné. Odporučte svojim priateľom na 
prihlásenie tu >>. Obrazy a videá použité v tomto produkte sú umeleckým dielom autorky. Ďakujem za pochopenie 
a rešpektovanie tohto upozornenia. 

http://www.janabakicova.sk/3-zakladne-pomocky-k-tvorbe-enkaustikou/
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Pár slov na úvod. 

Milý čitateľ, milá čitateľka, 

ďakujem Ti za stiahnutie tejto e-knihy, ktorú som napísala pre Teba a pre ďalších ľudí, pre ktorých tvorenie je alebo 
môže byť súčasťou života. Možno si kladieš otázku, prečo som vytvorila túto e-knihu, a prečo som ju vytvorila práve 
pre Teba? A možno sa pýtaš, kto ja, Jana Bakičová, vlastne som? 
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Volám sa  Jana Bakičová a dnes nesnívam svoj život, dnes žijem svoje sny. Maľujem a tvorím s nadšením, s radosťou, s 
láskou a najmä farebne. Vediem tvorivé kurzy zamerané na výtvarnú techniku maľby horúcim voskom, ktorú poznáme 
pod názvom enkaustika. 

Vždy to tak nebolo… 

V školskom veku som v kútiku srdca závidela svojim spolužiakom, ktorí vedeli kresliť. Ja som medzi nich nepatrila... Uplynulo 
však niekoľko desiatok rokov a ja sa venujem maľbe. 

Obdobie hlbokej frustrácie a depresie. 

Veľký zlom v mojom živote nastal pred troma rokmi, keď som prišla o zamestnanie. Mala som v tom období 51 rokov. Na 
úrade práce som bola evidovaná už rok. Ja, predtým veľmi aktívna žena, som ostala smutná. Začala som hľadať novú prácu. 
Reagovala som na mnohé ponuky. Chodila som na konkurzy, dostala som sa dokonca aj do užšieho, finálového kola 
výberového konania. No odpovede z konkurzov boli stále rovnaké: ,,Ďakujeme, no vybrali sme iného uchádzača.“ V jednom 
období doľahla na mňa frustrácia a dostala som sa do depresií. V noci som ťažko spávala a neustále som sa sama seba pýtala: 
,,Prečo si neviem nájsť prácu?“ 

Dejú sa  udalosti, ktorým niekedy nerozumieme. 

Počas jednej noci, keď som nevedela zaspať, začula som svoj vnútorný hlas. Prikazoval mi: ,,Vstaň a choď k počítaču!“ Telo 
vzdorovalo, nechcelo sa mu vstať z postele. Od únavy som na chvíľu zaspala. Vo sne sa mi ale hlas znova prihovoril: ,,Vstaň 
a choď k počítaču!“ Zobudila som sa a pozrela na budík. Boli dve hodiny po polnoci. Lenivo som vstala, prešla zo spálne do 
obývacej izby a otvorila svoj notebook. Ani som nevedela prečo. Prezrela som si svoje emaily a profil na sociálnej sieti. Vo 
chvíli, keď som zatvárala okno na Facebooku, zbadala som na obrazovke počítača cudzie slovo enkaustika. 

http://www.janabakicova.sk/kurzy/
http://www.janabakicova.sk/nebavi-vas-klasicke-zehlenie/
http://www.janabakicova.sk/uz-viem-jej-meno/
http://www.janabakicova.sk/enkaustika-malba-horucim-voskom/
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Jedno slovo dokáže zmeniť život. 

„Čo je to za slovo? Takéto nepoznám. Aký je jeho význam?“ kládla som si otázky a čoraz viac ma to začalo zaujímať. Napísala 
som slovo enkaustika do internetového vyhľadávača. Zistila som, že ide o maľbu horúcim voskom. ,,Zaujímavé,“ povedala 
som si a čítala ďalej. 

Otvorila som stránku YouTube a po zadaní slova enkaustika som mala zrazu pred sebou veľké množstvo videí s touto 
tematikou. V tom momente som už vôbec nevnímala čas. Z noci sa stal biely deň. S úžasom som pozrela na nástenné hodiny, 
ukazovali desať minút po ôsmej hodine ráno. Vstala som zo stoličky a uvarila si kávu. Nasledujúci deň som presedela pred 
notebookom. Čítala som rôzne články, pozerala videá a všetko ostatné, čo akokoľvek súviselo s enkaustikou. 

Na ďalší deň som sa to rozhodla vyskúšať. V garáži som našla starú žehličku a v šuplíku vnukove „voskovky“. Vhodný papier 
zasa medzi darčekmi, ktoré som mala kúpené pre svojich blízkych pod vianočný stromček. Teoreticky naštudované 
informácie som tak mohla i prakticky skúsiť. 

Nastala zmena v mojom živote. 

Bolo pár dni pred Vianocami. Nadšená novou záľubou, som prestala myslieť na depresie a znova som bola tá aktívna žena 
ako predtým. V krásnom slovíčku enkaustika som našla nové potešenie a radosť. 

V obchode pre umelcov som si kúpila špeciálne potreby a začala som sa pomocou videí učiť. Maľovala som najprv len malé 
formáty a za pár dni som mala hotových niekoľko desiatok obrázkov. Všetky som rozdala a potešila nimi veľa ľudí. Každým 
dňom som sa zdokonaľovala v tejto výtvarnej technike. Postupne som horúcim voskom maľovala aj na plátno, sololit, 
keramiku a iné podklady. 

http://www.janabakicova.sk/tvorime-horucim-voskom/
https://www.youtube.com/results?search_query=janabakicova
http://www.janabakicova.sk/
http://www.janabakicova.sk/vystavy/
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Jeden marcový deň som sa vybrala na nákupy do Košíc. Prechádzala som popri galérii a všimla som si plagát s pozvánkou na 
výstavu amatérskych umelcov. Vošla som dnu a zisťovala som ďalšie informácie. Po rozhovore s organizátorkou som sa 
rozhodla, že sa danej výstavy zúčastním. 

Prišla som domov a začala som premýšľať, akú tému spracujem. Vybrala som si zátišie s kvetmi a už polovici apríla som sa 
týmto svojím dielom zúčastnila výstavy v krajskej galérii. Odozva sa dostavila, ľudom sa môj obraz páčil. Posilnená 
pozitívnym výsledkom svojho tvorenia, ďalej som maľovala a maľovala... 

Zamyslenie. 

Sedela som v kresle a premýšľala som nad tým, čo sa v mojom živote za posledných niekoľko mesiacov zmenilo. Uvažovala 
som, či aktuálny stav je vrcholom toho, čoho som v tejto oblasti schopná, alebo existuje ešte niečo iné, nejaká iná méta, 
ktorú by som mohla dosiahnuť. Spomínala som na svoje enkaustické začiatky, ako som sa svojpomocne oboznamovala s 
týmto druhom umenia a postupne sa v ňom zdokonaľovala. 

Prišla mi na um myšlienka, že toho o maľbe horúcim voskom viem už pomerne dosť a mohla by som to nejakým spôsobom 
využiť a posunúť svoje poznatky aj iným ľuďom. Sadla som k notebooku a na internete si vyhľadala lektorsky kurz 
enkaustiky. O pár dní som už cestovala vlakom do Bratislavy na lektorský kurz a po jeho úspešnom absolvovaní som sa stala 
certifikovanou lektorkou maľby horúcim voskom. 

V tom istom čase som oslovila kultúrne stredisko v Kráľovskom Chlmci s požiadavkou vystaviť svoje diela v ich priestoroch. 
Moje obrazy ich zaujali. Po siedmich mesiacoch od svojich úplných enkaustických začiatkoch som mala vlastnú autorskú 
výstavu! Záujem o ňu bol veľký. Vystavovateľ mi navrhol hneď po ukončení výstavy v Kráľovskom Chlmci ďalšiu výstavu v 
Galérii národov v Pribeníku. 

http://www.janabakicova.sk/skola-tvorenia/
http://www.janabakicova.sk/lektorky-enkaustiky-sa-vzdelavaju/
http://www.janabakicova.sk/vystavy/
http://www.janabakicova.sk/vystavy/
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Keď žijeme svoj sen. 

Celá šťastná som si myslela, že sa mi to sníva. Nesnívala som však, bola to realita! Čas postupne plynul. Naďalej som 
maľovala, organizovala som ukážky svojej tvorby. Realizovala som enkaustické tvorivé dielne v domoch pre seniorov a v 
umeleckých školách. Zúčastnila som sa rôznych jarmokov a učila maľbu horúcim voskom tých, kto o to prejavil záujem. 

Dnes pomáham ľudom kreatívne tvoriť, objavovať svet farieb a pochopiť ako ich prostredníctvom môžeme ovplyvňovať 
naše emócie a zlepšovať si tak zdravie a každodenný život. 

                                   

Moje motto: 

,, Je dôležité počúvať svoj vnútorný hlas, začať konať a ísť za niečím novým.“,, Dnes nesnívam svoj život, dnes žijem svoje 
sny!“  

http://www.janabakicova.sk/enkaustika-na-vystave-spis-expo-2015/
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Cudzie slovo Enkaustika 

Tak, ako opisujem vo svojom príbehu, začala som sa venovať výtvarnej technike maľby horúcim voskom, ktorú poznáme aj 
pod názvom enkaustika. 

Enkaustika je stará antická technika maľovania horúcim voskom. Je to jednoduchá a nevšedná technika maľovania. Veľmi 
ľahko sa pri nej dá zabudnúť na starosti a povinnosti všedného dňa. Obľúbi si ju každý, kto ju po prvý raz skúsi. Aj Ty, môj 
čitateľ, budeš iste nadšený z toho, čo všetko touto technikou vytvoríš. 

Hoci je pre teba možno novinkou, enkaustiku poznali už kultúry Grécka a Egypta pred niekoľkými tisíckami rokov. Maľovalo 
sa ňou na drevo, kameň alebo murivo. Dnes sa vďaka moderným technológiám otvorila širokej verejnosti a patrí k 
populárnym kreatívnym formám výtvarného umenia. 

Pri tejto technike je včelí vosk, do ktorého je pridaný farebný pigment, nanášaný enkaustickou žehličkou na rôzne druhy 
podkladov /nesavý papier, drevo, textil, keramika, či dokonca smalt/. Pri nanášaní vosku sa používajú aj iné tepelné nástroje 
– enkaustické pero s vymeniteľnými násadkami, vyhrievacie dosky alebo teplovzdušné pištole. 

Je to jednoduché a hravé tvorenie, ku ktorému nie sú nutné umelecké znalosti a vedomosti. 

Enkaustika je vynikajúcim nástrojom ako objaviť svoje skryté umelecké schopnosti a spontánne vyjadriť svoje vnútorné 
pocity. Vďaka maľbe horúcim voskom sa môžeme ponoriť do hĺbky farieb, tvarov, svetla a tvorivosti voskom a zostať v úžase 
z toho, čo všetko dokážeme vytvoriť. Pri tejto tvorbe emócie nájdu cestu von a vzniká príbeh. Príbeh, ktorého  jediným 
autorom si Ty.  

http://www.janabakicova.sk/enkaustika-malba-horucim-voskom/
http://www.janabakicova.sk/faq/
http://www.janabakicova.sk/tvorime-horucim-voskom/
http://www.janabakicova.sk/tvorime-farbami/
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Enkaustika funguje aj ako terapia. Liečivá enkaustika v súčasnosti získava veľkú popularitu. 

Maľovaním horúcim voskom sa dajú vytvoriť farebné obrazy s neobvyklou hĺbkou, ezoterickým vyžarovaním a liečivou 
silou. Enkaustikou vytvárame neopakovateľné maľby – abstraktné obrazy, vysnívané krajiny, stromy, kvety, more, západy 
slnka a iné prírodne scenérie. 

Výhodou enkaustických malieb je, že nedochádza k ich starnutiu, ku strate farebnosti – včelí vosk je totiž odolný voči 
vlhkosti. 

Čo Ti enkaustika prináša? 

- nájdeš v sebe umelecké schopnosti 
- tvoríš 
- naučíš sa predstavivosti 
- vzdelávaš sa 
- učíš sa farebnosti 
- je to liečebná terapia 
- svojou tvorbou vyjadruješ svoj stav a emócie, tým si pomáhaš prekonávať svoje každodenné problémy v živote 
- potešíš nie len seba, ale aj iných, keď ich obdaruješ svojou umeleckou prácou 

 

 

http://www.janabakicova.sk/skola-tvorenia/
http://www.janabakicova.sk/skola-tvorenia/
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ZAČÍNAME S ENKAUSTIKOU 

V tejto e-knihe Ťa oboznámim čo všetko potrebuješ k maľbe horúcim voskom. Sám skúsiš a zistíš, či Ťa táto výtvarná technika 
osloví a budeš sa jej venovať ďalej. 

Z vlastnej skúsenosti Ti môžem povedať, že veľa klientov mi pri svojich začiatkoch povedalo, že na prvý pohľad to vyzerá 
veľmi jednoducho, no keď začali sami tvoriť, boli prekvapení, že až tak jednoducho to nejde. V žiadnom prípade Ťa nechcem 
týmito riadkami odradiť od tvorenia a zoznámenia sa s maľbou horúcim voskom. Práve naopak, delím sa tu s Tebou o  moje 
skúsenosti a vedomosti. Píšem tieto riadky, aby si sa nezľakol a vytrval. Cvičiť a cvičiť, a dosiahneš nádherný pocit 
z vytvorenia vlastného obrazu horúcim voskom. 

 

Základné pomôcky pre tvorbu horúcim voskom 

enkaustická žehlička 

európske enkaustické vosky 

enkaustický papier 
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Základné pomôcky pre tvorbu horúcim voskom  
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Enkaustická žehlička 

      
                 Enkaustická žehlička                      Rozložená enkaustická žehlička              Žehlička ako ohrievacia doska 

 

Enkaustická žehlička sa skladá z dvoch samostatných časti: 

1. z vyhrievacej kovovej časti, termostatu, zámkového tlačidla slúžiaceho k pripevneniu držadla k doske žehličky do 
pracovnej polohy a elektrickej šnúry so zástrčkou 
2. z držadla 

Enkaustická žehlička sa dá zložiť buď do pracovnej polohy pre maľbu horúcim voskom, alebo sa dá upraviť aj ako ohrievacia 
doska.  
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Žehlička je vyhrievaná na teplotu topenia vosku cca 65˙C. Stabilitu teploty zabezpečuje termostat. Najvýhodnejšie pre prácu 
s voskom je poloha LOW. 

Je vhodná pre maľbu horúcim voskom aj obyčajná žehlička? 

Záujemcovia o enkaustiku mi na kurzoch často kladú otázku: „Je pre maľbu horúcim voskom vhodná aj obyčajná žehlička?“ 
Moja odpoveď je: „Pri začínajúcej tvorbe môžeme použiť obyčajnú žehličku, avšak v žiadnom prípade nepoužívať 
naparovaciu žehličku.  
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Európske enkaustické vosky 

        

 

Umelecké vosky sú vyrobené ako rozpustné farby. Vysokokvalitné prísady a dôkladná výroba umožnia, aby sme dosiahli 
najkrajší odtieň a farebné kombinácie pri svojej tvorbe. Farby sa dajú navzájom miešať, a tak môžeme získať akýkoľvek 
odtieň, a to priamo počas maľovania na enkaustickom papieri.  

V začiatkoch môžeme použiť aj kvalitnejšie „voskovky“ (napr. značky KOH-I-NOR). Pri práci s nimi však nedosiahneme 
požadovaný lesk a kombináciu farieb ako pri enkaustických voskoch. 

 

http://www.janabakicova.sk/tvorime-farbami/
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Enkaustický papier 

 

 

Enkaustický papier je špeciálne vyvinutý pre maľbu horúcim voskom tak, aby sa dalo na jeho povrchu maľovať i opakovane. 
Tento papier má posilnenú štruktúru so zahusteným povrchom a je žiaruvzdorný. Enkaustický papier sa dodáva v rôznych 
formátoch, od A5 až do A2. 

Na začiatku svojej tvorby môžeme ako alternatívu použiť aj papier zo starých závesných kalendárov, ktorý je hrubší a lesklý. 
Musím Vám však pripomenúť, že tento papier sa po chvíli práce so žehličkou môže začať deformovať – vlniť a krútiť. 

http://www.janabakicova.sk/su-dolezite-farby-vo-vasom-zivote/
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Príprava na maľbu horúcim voskom 

Na stôl si pripravíme noviny, na ktoré dáme papierový obrúsok. Ja používam papierový obrúsok v rolke tzv. kuchynské 
papierové obrúsky. Enkaustické vosky je vhodné mať uložené na plastovom alebo sklenenom podnose. Po roztopení vosku 
na žehličke tento ukladáme na podnos. Položením na obrúsok sa vosky často prilepia. Ďalší papierový obrúsok si pripravíme 
aj pod žehličku. Na tento ju budeme odkladať vo chvíľach, keď s ňou nebudeme pracovať. 

 

Príprava na maľbu horúcim voskom. 
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Tak, a sme na konci! Už poznáte, čo všetko potrebujete k maľbe horúcim voskom. Previedla som Vás základnými pomôckami 
tejto výtvarnej techniky. Teraz je už iba na Vás, čo všetko vykúzlite enkaustickou žehličkou a voskami na papieri. Pochváľte 
sa svojim blízkym s vlastnoručne vytvoreným obrazom!  

 

Pár slov na záver. 

Som rada, že ste došli až sem. Aj ja som napísaním tohto textu prekonala samú seba. Na začiatku som vedela, že Vám chcem 
dať informácie o tom, čo pomohlo mne samej. Rozprávať o tom je ale jednoduché, no dať to na papier je oveľa zložitejšie. 

 

Milý čitateľ, 

ak Ti moje informácie pomohli, som veľmi rada a teším sa z toho. Ja som i v tomto veku našla v sebe niečo nové, doteraz 
neobjavené. 

Staňme sa i my dospelí na chvíľu deťmi. Hrajme sa! Nájdime si v našom uponáhľanom svete trocha času pre seba. Tvorme! 
A je úplne jedno, čo. Každý to, čo vie! Alebo skúšajme nové veci! Niekto rád háčkuje, druhý rád robí s drevom alebo šije. Je 
naozaj jedno, kto sa čomu venuje! 

Týmto chcem len povedať, že ja pri maľovaní horúcim voskom nielen tvorím, ale najmä relaxujem, oddychujem, 
objavujem v sebe ďalšie nové možnosti. Hľadám a nachádzam vo farbách zmysel, a ony skutočne ovplyvnili môj život. 

 

Skúste to aj vy! Viac usmievavých ľudí robí tento svet krajším miestom na život! 

http://www.janabakicova.sk/tvorime-horucim-voskom/
http://www.janabakicova.sk/skola-tvorenia/
http://www.janabakicova.sk/skola-tvorenia/
http://www.janabakicova.sk/skola-tvorenia/
http://www.janabakicova.sk/tvorime-farbami/
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Viac o farbách si prečítajte aj v mojej e-knihe zdarma 4 farebné kľúče k Vášmu životu. 

 

Na záver sa s Vami chcem podeliť aj s mojimi tvorivými začiatkami. Toto sú úplne prvé obrazy, ktoré som vytvorila horúcim 
voskom.  

Vtedy som začínala obyčajnou žehličkou a voskovkami po vnukovi. Bola som unesená svojou tvorbou. Rada spomínam a 
pozerám na moje prvé obrazy. Enkaustika mi zmenila celý život. Keď som v roku 2013 prvýkrát našla toto cudzie slovo, ani 
som netušila, že raz budem túto výtvarnú techniku učiť a deliť sa o svoje vedomosti a skúsenosti aj s inými. 

 

   

http://www.janabakicova.sk/ebook-zdarma/4-farebne-k-uce-k-vasmu-zivotu-zdarma/
http://www.janabakicova.sk/skola-tvorenia/
http://www.janabakicova.sk/skola-tvorenia/
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© 2016 www.janabakicova.sk                 

 

 22 

         3 základné pomôcky k tvorbe enkaustikou                                       Jana Bakičová                 

 

A na koniec pridám ešte niečo, čo Vás môže inšpirovať a motivovať k tomu, aby ste pri svojom tvorení vytrvali a nevzdali to 
po prvých neúspechoch. 

Moja neskoršia tvorba. 

 

 

http://www.janabakicova.sk/vystavy/
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Ďakujem Ti, milý čitateľ, že si došiel a dočítal až do konca.  

Verím, že si na predchádzajúcich riadkoch našiel inšpiráciu pre svoj život. Budem rada, ak vďaka mojim článkom, videám a e-
knihám, môžem byť učiteľkou, človekom, ktorý Ťa motivuje, inšpiruje a ukáže Ti nové smery a spôsoby v tvorení, a v  tom, 
ako žiť farebne a radostne. Jana 

 

Viac informácií o základných enkaustických postupoch a technikách nájdeš v mojej Škole tvorenia. 

 

                                             

http://www.janabakicova.sk/skola-tvorenia/
http://www.janabakicova.sk/skola-tvorenia/
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Nájdeš tam e-knihu  Enkaustika –maľba horúcim voskom  

 

                                                    

 

kurz o farbách Tvoríme farbami                     a                      online kurz Tvoríme horúcim voskom    

                                                                                                                                                                                                                          

http://www.janabakicova.sk/enkaustika-malba-horucim-voskom/
http://www.janabakicova.sk/tvorime-farbami/
http://www.janabakicova.sk/tvorime-horucim-voskom/
http://www.janabakicova.sk/tvorime-farbami/
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Čo si ešte odo mňa môžeš ďalej prečítať? 

Chceš viac motivácie, inšpirácie a ďalšie informácie o tom, ako sa tvorí? Ako sa na chvíľu z dospelého môže stať malé 
hrajúce sa dieťa? Chceš tvoriť so svojimi deťmi alebo vnukmi? Chceš vidieť moju tvorbu? 

Na výber je toho dosť... Články, moje diela, e-kniha zdarma i platená, každodenná inšpirácia, motivácia na Facebooku - 
Tvoríme farbami a na Youtube. 

BLOG – články na tému kreativity a vlastnej tvorby, farieb, a ich významov a využitia. 

Budem sa tešiť na Tvoje otázky, ktoré mi môžeš písať do komentárov na stránke: 

www.janabakicova.sk 
 

Bližšie informácie o tvorivých kurzoch a iných akciách Vám poskytnem na emailovej adrese jana@janabakicova.sk 

 

Zoznam použitej literatúry a zdroje: 

Márie Kielbusová: Enkaustika maľujeme horkým voskem, Computer Press, a.s. Brno 2011 
www.enkaustika.com 

 

http://www.janabakicova.sk/ako-zaujat-dieta/
http://www.janabakicova.sk/vystavy/
http://www.janabakicova.sk/category/enkaustika/
http://www.janabakicova.sk/category/enkaustika/
https://www.youtube.com/channel/UC-gPskQgWfrmlBNg6Ll3uQQ
http://www.janabakicova.sk/ebook-zdarma/
http://www.janabakicova.sk/skola-tvorenia/
https://www.facebook.com/pages/Tvor%C3%ADme-farbami/653636048075958
https://www.facebook.com/pages/Tvor%C3%ADme-farbami/653636048075958
https://www.youtube.com/results?search_query=janabakicova
http://www.janabakicova.sk/
mailto:jana@janabakicova.sk
http://www.enkaustika.com/
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A mám tu ešte niečo. 

 

Inšpirovaná štúdiom na Univerzite tretieho veku som vytvorila blog  zena50plus.sk 

Blog o žene a ženách, kde vek 50plus nám nie je prekážkou, pretože milujeme život. Inšpirujem 
ženy a pomáham im pochopiť, že i v tomto veku majú čo ponúknuť a žiť život podľa svojich 

predstáv. 

www.zena50plus.sk 

 

http://zena50plus.sk/
file:///C:/Users/Janka%20Bakičová/Desktop/www.zena50plus.sk

