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šľachta, šľachtic  - pozri kavalír/gavalier, markíza, cár, kráľ, cézar, zeman, rytier, tri stavy 

 

 
 

Mních Pantaleone: Máj. Šľachtic sediaci na vankúši (mesačný obraz a zverokruhové znamenie 

Býk, dlážková mozaika Katedrály Santa Maria Annunziata v  Otranto, Taliansko, 1163 - 1165) 

 

            
 

Jean z Limburgu: August (mesačný obraz z Hodiniek vojvodu z Berry,  1412-1416) 

August. Šľachtická družina  (mesačný obraz z Breviarium Grimani, Flámsko, 1510) 
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Jean z Limburgu: Máj (mesačný obraz z Hodiniek vojvodu z Berry,  1412-1416) 

Máj. Šľachtická družina (mesačný obraz z Breviarium Grimani, Flámsko, 1510) 

 

           
 

Jean z Limburgu: Apríl (mesačný obraz z Hodiniek vojvodu z Berry,  1412-1416) 

Apríl. Kratochvíle šľachty (mesačný obraz z Breviarium Grimani, Flámsko, 1510) 
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D. N. Kardovskij: Ples v aule šľachty v Petrohrade dňa 23.února 1913 

 

Šlarafia - Biedermann: Leňochia; rozprávkovo-symbolické miesto povaľačov a pôžitkárskych leňochov; dnes už 

nezrozumiteľný názov je odvodený z nemeckých slov Schlur - lenivec, schluren - lajácky pracovať 

a Affe - opica; z toho je aj staršia podoba Schluraffenland v Lodi bláznov od Sebastia Brandta; 

vystupujú tu ľudia bez rozumu, ktorí však veria, že si zaslúžia dobrý život; zriedkavejšie, najmä v 

novších dielach, sa Šlarafia opisuje bez ohľadu na jej satirický základný význam jednoducho ako 

"obrátený svet" (pozri prevrátený svet/mundus inversus), zodpovedajúci niektorým predstavám 

záhrobia; podobný charakter má aj v aztéckej tradícii staré jadro krajiny Toltékov, Tollan: 

kukuričné šúľky tam boli také ťažké, že sa museli kotúľať po zemi, bavlníky rástli už zafarbené, 

zelenina bola vysoká ako palmy apod.; pozri raj (Biedermann) 

šlepry - štetce linkovacie 

šliker - kvapalná substancia pozostávajúci z vody a keramické hliny alebo kaolínu; používa sa v keramických, 

sochárskych a hrnčiarskych dielňach k retušovanie (redší šliker) drobných detailov týchto diel a na 

lepenie (hustejší šliker); šliker sa pripravuje rozpustením hliny alebo kaolínu vo vode; následne sa 

premieša, aby všetky zmesi mali rovnakú hustotu; celková hustota je potom daná potrebami danej 

dielne, najčastejšie sa pracuje so šlikrami podobnej hustoty akú má kakao alebo polievka; 

používaný šliker by mal byť z rovnakého materiálu, z akého je vyrobený predmet, na ktorý sa 

nanáša; nanášanie šlikru na povrch sa najčastejšie uskutočňuje štetcom či prstami;  pozri technika 

bieleho povrchu; keramika 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0likr 

 

šmirgeľ - čes. termín smirek; jemnozrnná odroda prírodného korundu, znečistená kysličníkom železitým a 

kremeňom; používaná na výrobu brusných papierov apod.; pozri brúsenie 

 

Täubl: celistvá alebo jemnozrnná tmavá, nepriehľadná odroda korundu, často znečistená 

matgnetovcom alebo krevelom (odtiaľ rôzne tvrdosti 7-9); najlepší a najtvrdší je grécky šmirgeľ z 

ostrova Naxos, mäkší je turecký z okolia Smyrny; z mletého šmirgľa sa lisujú šmirgľové brusy a v 

rôznych zrnitostiach sa lepí na plátno alebo papier; šmirgľom sa brúsia drahokamy, sklo, kovy a i. 

hmoty; zvlášť jemným šmirgľom sa leští; pozri materiál; porovnaj karborundum 

 

šnurovačka - korzet 

šnúrová keramika - 1) v archeologických nálezoch keramika zdobená odtlačkami šnúry: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0likr
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- kultúrny komplex v severnom a stredoeurópskom pásme v mladšom eneolite (okolo 2.tis.pr. Kr); 

tiež kultúra bojových sekeromlatov); pozri Chlopice-Veselé 

- najstaršia keramika v juhovýchodnej Azii a Japonsku z kultúry džomón 

 

2) v 20.st. technika odtlačkov využitá v keramike v štýle cachetage a ď. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kultura_se_%C5%A1%C5%88%C5%AFrovou_keramikou 

 

 
 

šofar - hebr. שופר; židovský hudobný nástroj vyrobený z baranieho rohu, v rituálnej hudbe užívaný dodnes; pozri 

dychové nástroje; porovnaj blízko znejúce sofér 

 

www: v dávnych dobách bol šofar nástrojom pre trúbenie počas sviatkov a na podávanie 

varovných správ; je biblickým hudobným nástrojom a ako taký sa stal židovským symbolom  

 

www: šofar používaný pri slávnostných príležitostiach, predovšetkým počas sviatku Roš Hašana; 

šofar je náboženský predmet, ktorý je vyrobený z opracovaného rohu ovce, kozy, barana, antilopy 

alebo gazely; je však zakázané použiť roh z kravy kvôli asociácii s modloslužobníctvom k zlatému 

teľaťu 

 

-v starých židovských časoch bol šofar rituálna trúbka z neopracovaného baranieho rohu, bez 

nátrubku; vydáva bľačavé a kvílivé tóny a bola určená výhradne bohoslužobné účely; jej zvuk 

bolo prvý raz počuť na hore Sinaj; v Knihe Jozue (6) sa používa na rovnaký účel ako 

apokalyptické trúby Zjavenia; podľa tradície šofar odkazuje na barana, ktorého obetoval praotec 

Abrahám namiesto syna Izáka; preto povesť vraví, že vydať tóny na šofare dokážu iba veriaci 

Židia, v starozákonných časoch leviti, ktorí mali na starosti službu v Chráme; v najstarších časoch, 

s odkazom na príbeh Abraháma, sa šofaru pripisovala aj zmierovacia funkcia, lebo „až keď sa 

dlho zatrúbi na roh, smie ľud vystúpiť na horu Sinaj“ (Exodus 19,13); v staroveku sa šofar 

používal na ohlásenie blížiaceho sa sabatu, sviatkov a novolunia Roš chodeš (Numeri 10,10), 

pri bohoslužbe v Chráme, povolávaní do vojny, vyhlásení jubilejného roku Jobel (Levitikus 25,9-

10) a pri niektorých ďalších presne určených príležitostiach; zvuky vydávané na šofar sú tiahle 

a neprerušované tki’a, kvílivé švarim a krátko chvejivé tru’a; ich kombináciou vzniká predpísaný 

sled zvukov seder tki’ot; židovský filozof Moše ben Salamon (1204), známy ako Maimonides, 

sa domnieval, že zvuk šofaru pripomína hriešnikom potrebu kajať sa 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%A8 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kultura_se_%C5%A1%C5%88%C5%AFrovou_keramikou
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%A8


Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia 

Heslo ŠL – ŠPANIELSKI    Strana 5 z 20 

           
 

šofar aškenázskych Židov                 

jemenský šofar z rohu kuduru 

 

Šoproň - pozri Maďarsko 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0opron  

http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:GMB.C_1482  

 

šortky - pôvodne pánske športové nohavice krátkeho strihu; pozri „hot pants“; odev; móda 

šosagoto - tanečný typ divadla kabuki; pozri divadlo japonské 

šot - veľmi krátky, obsahovo veľmi zhustený akčný snímok, zvyčajne spravodajského určenia; pozri 

kinematografia; klip/clip 

Šou-Lao - v čínskej mytológii zrejme Šualu/starý muž z južného pólu; boh dlhého života;  pozri čínski bohovia 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Old_Man_of_the_South_Pole 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Shoulao 

 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0opron
http://www.webumenia.sk/dielo/SVK:GMB.C_1482
http://en.wikipedia.org/wiki/Old_Man_of_the_South_Pole
http://sv.wikipedia.org/wiki/Shoulao
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Šou Lao, boh dlhého života, sediaci na jeleňovi a držiaci žezlo  si ju-i, so žeriavom a korytnačkou 

pri nohách  (Fahua keramika, dynastia Ming, 1500) 
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Šou Lao, boh dlhého života (drevorezba) 
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Šou Lao, boh dlhého života (drevorezba) 

 

Šou-Sing - v čínskej mytológii zrejme totožný so Šualu/Šou-lao/Starým mužom z južného pólu; tento variant 

mena uvádza Biederman v súvislosti a ôsmimi Nesmrteľnými; Jordan uvádza Šou-lao; pozri čínski 

bohovia 

Šov - syn egytského boha Atuma a brat bohyne Tefnut, s ktorou tvoril prvú božskú dvojicu stvorenú Atumom; 

otec bohov Geba a bohyne Nut; boh vzduchu a svetla (pozri solárne božstvá); stvoril a na svojich 

rukách niesol nebeskú klenbu; tým, že oddelil nebo od zeme, keď vysoko dvihol Nutu nad Geba, 

zabránil ich večnej hašterivosti; potom sa vzdal vlády v prospech Geba; zobrazovaný ako ľudská 

postava podopierajúca nebeskú klenbu, s vysokým pštrosím perom na hlave, výnimočne s hlavou 

leva; pozri Deväť bohov z Onu, Hah, Chons/Chonsev; slina, pľuvanie 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0u 

http://en.wikipedia.org/wiki/Shu_(Egyptian_deity) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Shu_(mitolog%C3%ADa) 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0u
http://en.wikipedia.org/wiki/Shu_(Egyptian_deity)
http://es.wikipedia.org/wiki/Shu_(mitolog%C3%ADa)
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Šu s pštrosím perom 

Šu s oddelenými   štyrmi pštrosími  perami 

          

                    
 

Šov s nebeskou klenbou (Tutanchamon headrest)        
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Boh Šu (vzduch) oddeľuje bohyňu Nut (nebo) od boha Geb (zem) 

 

špaček - český výraz pre škorca 

špachtľa - sochársky nástroj alebo maliarsky nástroj lyžicovitého tvaru, z dreva alebo z kovu; modelovacie 

špachtle používané na prácu s hlinou sú menej pružné; nanášacie špachtle používané pri práci so 

sadrou sú pružnejšie a slúžia na tvarovanie základného objemu plastiky; funkcie špachtle a noža s 

čepeľami rôznych tvarov zlučujú drevené modelovátka z buxusu, slúžia na modelovanie 

plastických detailov; pozri modelovacie nástroje 

 

             
 

maliarske špachtle                                                                    

modelárske špachtle 

 

špachtľa horúca - cauteria 

špachtľa slučková - očko 

 

 
 

špachtľová maľba - pozri la belle matiére 



Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia 

Heslo ŠL – ŠPANIELSKI    Strana 11 z 20 

špachtľová technika/pastózna technika - technika, užívaná v pastóznej maľbe za použitia maliarskej špachtle 

namiesto štetca; pozri la belle matiére, pasta 

 

 
 

J. Miels: Izolácia 1 

 

špajza - komora na potraviny; v stredoveku pod názvom kvelb  
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F. Snyders: Komora (1620) 
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F. Snyders: Kuchár v špajze (1635-1637) 
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P. de Vos: Špajza (1610-1620) 

 

Špála Václav - (1946);  český maliar, grafik, ilustrátor; člen Spolku výtvarných umelcov Mánes a neskoršie 

Skupiny výtvarných umelcov; jeho tvorba čerpala z expresionizmu, fauvizmu a kubizmu i ľudového 

umenia; pozri kompozícia citová a intuitívna, kuboexpresionizmus 

 

 
 

V. Špála: Kúpanie (1919) 

 

špaleta - z ital. Spalletta – „okenný výklenok“ 

 

-postranná, horná časť otvoru okien alebo dverí, v architektúre románskej, gotickej a renesančnej 

bohato profilovaná; pozri ostenie rovné 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0paleta 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0paleta
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F. Bruner: Nešikovný holič (19.st.) 

 

špalíček - český termín; rozsiahlejšia kniha bloková; súbor anopistografických odtlačkov, rubovou stranou 

zlepených k sebe, aby vytvárali obojstranne potlačené listy; slovenský variant špalíčku: kytica, 

venček 
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M. Aleš: Špalíček národních písní a říkadel (ilustrácia pesničky) 

 

špalier - stena z husto a pozdĺž steny vysádzaných a zastrihovaných stromov; pozri park 

Špania dolina - pozri Slovensko 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pania_Dolina 

 

 
 

Š. Prukner: Špania Dolina  

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pania_Dolina
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L. Záborský: Špania Dolina (1950) 

 

španielska architektúra - pozri arte preromanico, mozarabské umenie, mudéjarský štýl, partikulárna gotika 

katalánska, hispánskoflámsky sloh, platereskný štýl, štýl isabelský, churriguerizmus, góngorizmus, 

desornamentado/Herrerov štýl, Florisov štýl/estilo florido, estilo greco-romano 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Arquitectura_de_Espa%C3%B1a 

 

španielska architektúra podľa storočí - 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Arquitectura_en_Espa%C3%B1a_por_siglo 

 

španielska architektúra 15.st. -  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Arquitectura_en_Espa%C3%B1a_en_el_siglo_X

V 

 

španielska červeň - červeň španielska 

španielska gotika - pozri partikulárna gotika katalánska 

španielska história -  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Categoría:Historia_de_España 

 

španielska história podľa období -  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Arquitectura_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Arquitectura_en_Espa%C3%B1a_por_siglo
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Arquitectura_en_Espa%C3%B1a_en_el_siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Arquitectura_en_Espa%C3%B1a_en_el_siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Categoría:Historia_de_España
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http://es.wikipedia.org/wiki/Categoría:Historia_de_España_por_periodo 

 

španielska krieda - krieda španielska 

španielska kultúra -  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Spanish_culture 

 

španielska protorenesancia -  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protorrenacimiento_en_España 

 

španielska renesancia -  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Categoría:Renacimiento_español 

 

španielska renesancia neskorá - španielsky manierizmus 

španielska renesancia vrcholná -  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Renacimiento_español 

 

španielska stena - paraván 

španielska škola -  

 

http://www.wikigallery.org/wiki/artist5973/Spanish-School/page-1 

 

https://www.google.sk/search?q=Spanish+School+painters&espv=2&biw=1851&bih=995&tbm=i

sch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCYQsARqFQoTCO34haChkMkCFUV3Dwod3QUHY

g&dpr=1  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Categoría:Historia_de_España_por_periodo
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Spanish_culture
http://es.wikipedia.org/wiki/Protorrenacimiento_en_España
http://es.wikipedia.org/wiki/Categoría:Renacimiento_español
http://es.wikipedia.org/wiki/Alto_Renacimiento_español
http://www.wikigallery.org/wiki/artist5973/Spanish-School/page-1
https://www.google.sk/search?q=Spanish+School+painters&espv=2&biw=1851&bih=995&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCYQsARqFQoTCO34haChkMkCFUV3Dwod3QUHYg&dpr=1
https://www.google.sk/search?q=Spanish+School+painters&espv=2&biw=1851&bih=995&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCYQsARqFQoTCO34haChkMkCFUV3Dwod3QUHYg&dpr=1
https://www.google.sk/search?q=Spanish+School+painters&espv=2&biw=1851&bih=995&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCYQsARqFQoTCO34haChkMkCFUV3Dwod3QUHYg&dpr=1
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Španielska škola: Zjavenie Panny sv. Ildefonsovi v prítomnosti španielskeho kráľa Recceswintha 

 

španielske katedrály -  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Cathedrals_in_Spain 

 

španielske kostoly -  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Churches_in_Spain 

 

španielske maliarstvo - pozri hispánskoflámsky sloh, sevillská škola, španielska škola,  costumbrismo; 

embozado, majo 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Categoría:Pintura_de_España 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_renacentista_de_Espa%C3%B1a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_barroca_de_Espa%C3%B1a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Historia_de_la_pintura 

 

 

španielske mince - pozri minca španielska 

španielske sochárstvo - pozri hispánsko-flámsky sloh 

španielske umenie - pozri frankokantaberský štýl, hispánskoflámsky sloh, sevillská škola, katalánska škola, 

španielska architektúra, španielska gotika, Keltiberi, Hispánia; islamské umenie, Mauri, maurský 

sloh, mudéjarský štýl, mozarabské umenie; platereskný štýl; majo, embozado, azulejos, estofado, 

fallas; majo, majas 

 

- v súvislosti s heslom islamské umenie: rozvoj už od 8.st. (centrum Córdoba) v súvislosti s 

inváziou Maurov na Pyrenejský polostrov; v rozmedzí rokov 1031-1492 počas vlády dynastie 

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Cathedrals_in_Spain
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Churches_in_Spain
http://es.wikipedia.org/wiki/Categoría:Pintura_de_España
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_renacentista_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_barroca_de_Espa%C3%B1a
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Almorádovcov (11.-12.st.) a Almohádovcov (12.-13.st.) sa vytvára maurský sloh, ktorý zanechal 

stopy v architektúre (pozri almohadská hlavica, hlavica stalaktitová, hlavica yesería, oblúk 

podkovový/oblúk maurský, ajimez, alfiz, artesonado ?), textilnom umení (pallium rotata > ?), 

keramike (pozri azulejos), rezbe v slonovine, prácach v kovu (výroba zbraní); umenie 

kresťanských obyvateľov Španielska v 9.-10.st., ktorí prevzali štýl umenia, ale ponechali si 

kresťanskú vieru, vytvára mozarabskú vetvu umenia pod vplyvom islamu; mudéjarský štýl naopak 

predstavuje obdobie španielskeho islamského umenia tvoreného moslimami v čase reconquisty; 

islamské vplyvy možné nájsť v ďalšom období vývoja: platereskný štýl z konca 15.st. 
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