
KRÁSNE ŽIVOTNÉ JUBILEUM 

 
Náš významný rodák PaedDr. VIKTOR ŠIMEK, Rytier maďarskej kultúry, sa koncom 
októbra dožil osemdesiatky. K tomuto okrúhlemu výročiu mu z celého srdca želáme 
hlavne pevné zdravie, radosť zo života, aby mu neutíchajúce nadšenie a elán 
vydržali ešte veľa-veľa rokov a aby ho práca na umeleckom poli stále naplňovala. 
Želáme mu takisto aj krásne spolužitie so svojou manželkou Veronikou a radosť zo 
svojich najbližších. 
 

Viktor Šimek sa narodil 28. októbra 1941 v Žiranoch. 

I keď vyštudoval na Pedagogickej fakulte v Nitre prírodopis  a základy 

poľnohospodárskej výroby, v roku 1975 ešte rozšíril svoju pôsobnosť aj 
o odbor výtvarná výchova a získal aj dirigentské oprávnenie v 
Osvetovom ústave v Bratislave. 

K obdobiu rokov  1959 až 2003 sa viaže jeho pedagogické pôsobenie 

na ZŠ v obciach Salka, Gbelce, Veľký Kýr a Jelenec. Súčasne bol osem 
rokov odborným asistentom na Katedre hudobnej výchovy 
Pedagogickej fakulty UKF v Nitre - predmet dirigovanie, popri tom bol 
umeleckým vedúcim speváckeho zboru. 

Tak ako plynuli roky, ako zbormajster speváckych zborov dosahuje pozoruhodné výsledky na 

rôznych súťažiach a prehliadkach celoštátneho, ako aj medzinárodného charakteru. 

Očarený krásou ľudových piesní sa dostal k štúdiu ľudového odevu a jeho umeleckému 

zobrazovaniu. 
Rozmanitá umelecká tvorba – venuje sa zborovému spevu, maľovaniu a v posledných 

rokoch aj skladateľskej a publikačnej činnosti. 
 

Šimek Viktor je aktívny aj ako usporiadateľ podujatí – bol hlavným organizátorom 

medzinárodného festivalu speváckych zborov v Žiranoch, Kolíňanoch a Jelenci.  

I keď ťažiskom jeho výtvarnej tvorby sú folklórne námety, venuje sa aj ďalším klasickým 

maliarskym žánrom, krajinomaľbe a zátišiu. Pozoruhodné sú jeho kvetinové zátišia, v 
ktorých sa usiluje o vystihnutie farebnej a tvarovej bohatosti prírodných útvarov.  

Markantnejšie sa tendencie tvarovej štylizácie uplatňujú v jeho tvorbe v krajinárskych 

motívoch, v ktorých sa vecnosť, prozaickosť a disciplinovaný lineárny rukopis autora mení 
na lyrickú abstrakciu. 
Evidentne jeho najväčšou inšpiráciou je jeho rodná obec Žirany. Krása ľudových piesní zo 

Žirian, ktoré pred sto rokmi zozbierali Zoltán Kodály, Béla Bartók a neskôr aj Eugen 
Szíjjártó mu dali podnet k štúdiu žirianskeho ľudového odevu a jeho umeleckému 
stvárňovaniu. Jeho obrazy boli vystavované s veľkým úspechom doma aj v zahraničí.  
K úprave ľudových piesní aj skladateľskej činnosti: v roku 2012 vyšla jeho autorská kniha 

Farby Podzoboria a o rok neskôr aj druhá kniha Ľudový odev z Podzoboria. 
 

80 rokov zo života Viktora Šimeka: Jeho elán a nadšenie mu môžeme iba závidieť. 
 

Rok 2002: za umeleckú činnosť, propagáciu zborového spevu a ľudovej kultúry bol 

PaedDr. Viktor Šimek v Budapešti slávnostne pasovaný za Rytiera maďarskej kultúry.  



O dvanásť rokov neskôr v źirianskom kostole sv. Mikuláša si náš zbormajster prevzal 

cenu za celoživotné úspechy - za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti maďarského 
vzdelávania a kultúry. 
Čas v živote Viktora Šimeka hrá dôležitú úlohu. Veď stále má pred sebou smelé plány, 

ktoré chce ešte zrealizovať.   
Na záver sa nedá nespomenúť jeho prácu s vedením vynikajúceho Ženského speváckeho 

zboru Zoboralja zo Žirian, s ktorým dosiahol vynikajúce úspechy nielen doma, ale i v 
zahraničí. Tento rok vyšla ďalšia publikácia Spievajúce Podzoborie o polstoročí zborového 
spevu v Žiranoch, na ktorej spolupracoval so svojou manželkou. 

Ýes (v preklade áno, veru tak) … ćlenky speváckeho zboru Zoboralja v posledne 

spomínanej publikácii vypovedajú, že sú šťastné a vďačné za roky prežité v tomto 
umeleckom telese. 
 

Čo dodať na záver? Veď o naozaj plodnej činnosti nášho úspešného rodáka už bolo 
popísaných veľmi veľa informácií. Snáď predsa ešte toto: 19. augusta 2021 v Budapešti 
na úrade vlády prevzal Viktor Šimek cenu Zoltána Kallósa za šírenie maďarskej kultúry v 
zahraničí. 
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