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   Ľudmila Lakomá – Krausová sa narodila do rodiny 
s učiteľskými koreňmi 4. marca 1940 vo Veľkých Zalužiciach. 

 Starý otec Fran�šek Kraus pôsobil, ako učiteľ už 

v časoch Rakúsko – uhorskej monarchie. Už v roku 1903 získal 

učiteľské miesto vo Veľkých Zalužiciach, kde bol správcom 

školy. Počas 1. svetovej vojny však musel svoje vzdelávacie 

schopnos� vymeniť za vojenskú uniformu. Po statočnom boji 

si z tejto vojny priniesol mnoho zranení, na ktorých následky 

v roku 1928 zomrel. Pochovaný bol vo Veľkých Zalužiciach.

 V období silnej maďarizácie dnešného územia Slovenska 

sa v roku 1906 vo Veľkých Zalužiciach narodil jej otec Ľudovít 

Kraus. Otec Ľudovít nasledoval kroky svojho otca a po 

ukončení štúdia na Učiteľskom ústave v Košiciach sa stal 

učiteľom vo Veľkých Zalužiciach. Už otec autorky prejavoval 

svoj maliarsky talent. Svojím zobrazovaním výjavov zo života 

v neskoršom období zaujal aj dcéru Ľudmilu.

 V roku 1934 sa tamojšia škola „jednotriedka“ rozšírila 

na „dvojtriedku“ a na školu nastúpila mladá učiteľka Elena 

Lebenská. Prešli štyri roky a Ľudovít s Elenou vytvorili 

celoživotný partnerský zväzok. Mama Ľudmily prejavovala 

počas svojho ak�vneho života básnicky, režisérsky a výtvarný 

talent. Dcéra Ľudmila rada spomínala na jej kve�nové 

ornamenty, ktorými dokázala ilustrovať školskú kroniku, ale 

aj listy a poznámky. Treba spomenúť, že aj Ľudmilin starý 

otec z maminej strany J. Lebenský pochádzal z učiteľskej  

 Z OSOBNÉHO ŽIVOTA

rodiny a pos�hol ho podobný osud, ako starého otca Fran�ška. Konca prvej 

svetovej vojny sa však nedožil. Položil svoj život za cisára pána a pochovali ho 

v rumunskom meste Brašov. Svojich starých otcov tak Ľudmila nikdy osobne 

nepoznala.

 Ľudmila prišla na svet doma v učiteľskom byte za pomoci pôrodnej babice. 

Zo svojho narodenia si pamätá iba slová, s ktorými sa počas svojho života často 

stretávala. Bolo to otcovo želanie, ktoré vyslovil krátko po jej narodení: „Chcem, 

aby moja dcéra bola šikovná“.

„Maliarka Zemplína“ si z mlados� pamätá, že od malička veľmi rada kreslila. 

Keďže vyrastala v škole, priťahovalo ju školské prostredie a tabuľa. Rodičia často 

pracovali aj mimo oficiálneho pracovného času, vtedy dcére poväčšine dali 

papier, aby si kreslila. V útlej mlados� jej kreslil hlavne otec, vo vyšších ročníkoch 

Ľudmilu viedla mama Elena. V tom čase si obľúbila ľudové ornamenty, ktorými 

zdobila školské nástenky. 

   Málokto možno vie, že Ľudmila sa venovala aj ochotníckemu divadlu, 

ku ktorému ju tak�ež pri�ahli rodičia. Dodnes rada spomína na otcovo režijné 

naštudovanie Tajovského veselohry Ženský zákon. Obsadzovali ju 

do divadelných hier a besiedok, ktorých nebolo málo: Detvanček a Hopsasa 

vo svete nestra�a sa, Jedným sníčkom – anjeličkom, Dve Marušky a iné. V roku 

1954, keď končila Osemročnú strednú školu v Malých Zalužiciach a ochotnícke 

divadlo sa stalo jej veľkou láskou. Triedny učiteľ Tatár ponúkol Ľudmile jednu 

z postáv v hre Zázračný salaš, ktorú si nakoniec i zahrala. Vzhľadom nato, že 

divadlo milovala sa jej rozhodnu�e o ďalšom smerovaní rodilo veľmi ťažko.

  



  Ľudmila nebola jedinou dcérou svojich rodičov. V roku 1944 sa narodila sestra Edita. Bolo to v najťažších časoch 2. svetovej 

vojny, počas prechodu frontovej línie. Nezostávalo im nič iné, ako sa všetkým spolu skrývať pred náletmi a delostreleckými útokmi 

granátov. Edita po úspešnom skončení Vysokej školy technickej v Bra�slave pôsobila na škole rovnakého zamerania v Košiciach 

a vychovala množstvo slovenských technikov. Za manžela si vzala známeho fotografa Mariána Krličku. Jej dcéra Ingrid rozšírila 

počet učiteľov v rodine. 

   Po skončení vysokoškolského štúdia si Ľudmila za manžela vzala zubného laboranta Vojtecha Lakomého. Týmto začala nová 

kapitola jej života. Plodom ich lásky boli synovia Miroslav a Vojtech. Starší Miroslav vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity 

Komenského v Bra�slave a stal sa lekárom v Národnom ústave srdcovocievnych chorôb v Bra�slave. Mladší syn Vojtech si zvolil 

povolanie, ktoré si sám vybral. Nastúpil na štúdium teológie, kde našiel lásku a duchovné šťas�e. 
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  Prvou samostatnou výstavou sa predstavila v Humennom 

pri príležitos� založenia celozávodného Klubu ROH Chemlon Humenné 

20.6. – 10.7. 1975.

 V roku 1981 prijali Ľudmilu Lakomú Krausovú do evidencie 

pri Slovenskom fonde výtvarných umení v Bra�slave. To znamenalo, 

že výsledky jej snaženia boli porovnávané už v širších kontextoch, ale 

i hodnotené náročnejšími odbornými kritériami. 

   Do roku 1989 bola členkou Zväzu slovenských výtvarných umelcov 

v Bra�slave, od roku 1990 bola členkou Slovenskej výtvarnej únie so 

sídlom v Bra�slave a v roku 2007 sa stala členkou skupiny EGO IPSO 

Združenia výtvarných umelcov východného Slovenska.

 Svoju tvorbu predstavila doposiaľ na viac ako 250 kolek�vnych 

a samostatných výstav na Slovensku (Bra�slava, Košice, Prešov, Nitra, 

Vysoké Tatry, Komárno, Rožňava, Spišská Nová Ves, Humenné, Trebišov,
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STRETNUTIA S VÝZNAMNÝMI OSOBNOSŤAMI

TVORIVÁ ČINNOSŤ

 Vzhľadom nato, že rodičia Ľudmily Lakomej – Krausovej boli šíriteľmi a organizátormi kultúrnych ak�vít vo Veľkých Zalužiciach 

prichádzali k ním rôzne osobnos� umeleckého života. Rada spomína na stretnu�a s etnografom PhDr. Jánom Olejníkom. 

V mlados� sa stretla so známym fotografom a režisérom Karolom Plickom, či hudobnými skladateľmi Dezidorom Kardošom, 

Bartolomejom Urbancom a umeleckým vedúcim SĽUKu Pankovičom. Práve na návšteve vo Veľkých Zalužiciach učarovala Plickovi 

ľudová pieseň: „ Ej, zalužicki poľo z ružami okolo....“ , ktorú zaradil medzi zemplínske klenoty a použil aj vo svojom filme Zem spieva. 

 Z ďalších významných osobnos� sa mala možnosť spoznať s Dr. Fran�škom Poloczekom z Ústavu hudobnej vedy SAV 

v Bra�slave, či spisovateľom Rudom Moricom.

 V pamä� jej však najviac utkvela spomienka na stretnu�e s maliarom Mar�nom Benkom, ktorého obdivovala už ako 14 ročná 

žiačka. Autorka sama priznáva, že to bola pre ňu veľká škola maľovania.

  Vysokoškolské vzdelanie získala Ľudmila Lakomá - Krausová 

na výtvarnom odbore Pedagogického inš�tútu Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika v Prešove (1959 – 1963). V roku 1982 si vzdelanie rozšírila 

doktorátom z výtvarnej pedagogiky. 

 Verejnos� sa prvý raz predstavila s nadšencami z výtvarného krúžku 

v Michalovciach v roku 1965. Už v počiatkoch svojho umeleckého rozvoja 

podporovala ak�vity miestnych amatérov. Obosielala prehliadky 

neprofesionálnej tvorby na úrovni kraja a v celoslovenskom meradle, 

zúčastňovala sa viacerých sústredení organizovaných pre pedagógov, 

s ktorými tak�ež vystavovala. 
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Michalovce, Bardejov), Ukrajine (Užhorod, Mukačevo), v Českej republike (Vyškov), Poľsku (Jaslo, Jaroslaw, Iwonicz, Krakov), 

v Rakúsku (Viedeň), Maďarsku (Békešská Čába, Vaja, Mezőbéreny, Mezőmegyer). 

 V rámci kolek�vnych výstav prezentovala svoju tvorbu aj v Nemecku, Taliansku, Belgicku (Brusel) a v hlavnom meste Českej 

republiky v Prahe. 

 

 Ľudmila Lakomá - Krausová rozšírila rady výtvarníkov, ktorí 

vyhľadávali inšpiračné podnety v najbližšom svete. Prekonala 

začiatočné obdobia váhania a neistôt, z jej olejomalieb 

sa postupne vytrácala živelnosť. Krajinky, obvykle bez 

prítomnos� človeka napĺňala energiou životného op�mizmu, 

alebo zvláštnou nostalgiou. Nezvyčajne preciťovala 

atmosféru letných dní. Prevažujúca lyrická transformácia 

prírody si našla svoj odraz v tvorbe na plátnach s kve�novými 

zá�šiami.

 Ucelenejší obraz smerovania tvorby Ľudmily Lakomej – 

Krausovej poskytovali od polovice sedemdesiatych rokov 

samostatné výstavy v Michalovciach, Humennom, 

Sobranciach, Strážskom, Prešove, Bardejove, Nitre, 

Medzilaborciach a Trebišove. Medzi milovníkmi umenia 

vošla do povedomia ako maliarka rodného Zemplína. Jej 

diela sú popretkávané vlastnými zážitkami z mlados� 

a dojmami z výprav za roman�kou prírody. Popri 

Michalovciach a svojom rodisku postupne začleňuje 

do svojej tvorby prostredníctvom dnes už nespočetných 

diel predovšetkým zrúcaniny hradov Vinné, Jasenov, 

Čičva, Brekov, Iňačovské rybníky, okolie vodnej nádrže 

Domaša, ale �ež chotáre malebných dedín z východnej 

strany obklopujúce masív Vihorlatských vrchov Šmigovec, 

Hrabová Roztoka, Dúbrava, Ruská Bystrá, Ruský Hrabovec, 

Inovec, či Beňa�na. Práve tu v tomto krásnom kraji 

doplnenom drevenou architektúrou kostolíkov našla 

množstvo priateľov, za ktorými sa rada vracala.  Je to pre 

autorku najmilšia čiastka Slovenska s pro�kladmi 

zanikajúcich atribútov dávnych vekov a zmnožujúcich sa 

nápadných prvkov súčasnos�. 
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 Časť najnovších kreácii dokumentuje tvorivú 

schopnosť umelkyne povýšiť videnú skutočnosť aj 

do kvalita�vne iných a z pohľadu návštevníkov 

výstavných siení nepochybne príťažlivejších polôh 

zobrazovania, než akými v predchádzajúcom 

období upozorňovala na svoj talent. Tieto trendy 

z času načas odbočujú do sfér abstrakcie.

 Ľudmila Lakomá – Krausová zachy�la vo svojej tvorbe prostredie, 

v ktorom žije, lásku k zemplínskemu folklóru, ľudovú architektúru i čarovné 

dedinské záku�a, z ktorých mnohé dnes už neexistujú. Zobrazila krásu 

kostolíkov, drevených cerkví, ktoré nás ovanú pôsobením ducha a pokojom. 

Dedičstvo otcov je témou tém, ktorej umelecké posolstvo nenechalo 

ľahostajnou ani Ľudmilu Lakomú Krausovú. Diela z tohto cyklu nás 

presviedčajú o tom, že sme zdedili klenoty, v ktorých sú naplnené osudy 

predkov i posolstvá generácií. V tomto súhrne duchovnej i materiálnej 

podstaty jej diel patrí nezanedbateľné miesto dreveným cerkvám 

východného obradu, ktoré sú symbolom stvoriteľovho ducha. Sú odrazom 

jej umeleckého srdca silne spätého s duchovným životom, ktorý vedie. 

Dedičstvo otcov v svojej tvorbe povznáša a robí nesmrteľným. Jedinečným 

a v celosvetovom meradle výnimočným umeleckým vyobrazením ikony 

v obraze prezentuje duchovnú krásu ľudového umenia jej tvorcov.
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Karpatské pohorie

je to krásny kraj, 

kde žijú Rusíni

a zachovali si svoj obyčaj.

Mnohí ľudia ho navštevujú

a drevené cerkvi obdivujú.

Aj maliarka Zemplína

Milka Lakomá – Krausová

tento kraj navš�vila

a drevené cerkvi maľovala.

Výstavu svojich obrazov

„Dedičstvo otcov“ nazvala.

Tieto drevené cerkvi

robili naši otcovia

z dreva bukového,

bez klinca jediného.

Mnohé z nich ešte po stáročia stoja

a rusínski veriaci

sa do nich modliť chodia.

DEDIČSTVO OTCOV

Zo zbierky básni 

Na krídlach motýľa od JUDr. Michal Mihaľco.

  Vo svojej tvorbe sa tak�ež zameriava sa na komornú maľbu, krajinomaľbu, figurálne 

kompozície, zá�šia, uplatňuje �ež sakrálne mo�vy a vytvára veduty. Vo svojich dielach 

interpretuje najmä prírodnú realitu – ide o okolie autorkinho rodiska, dedinské záku�a 

so zvyškami starej ľudovej architektúry.
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Neodmysliteľnou súčasťou jej tvorby je �ež ľudová slovesnosť, 

vyjadrená v tanci (zemplínsky folklór).

Už dvadsať rokov sa venuje aj 

písaniu ikon a v tomto smere 

hľadá �ež vlastnú cestu. 

Usiluje sa skĺbiť tradičné 

i k o n o p i s e c k é  p o s t u p y 

so svojím výtvarným cítením 

do jedného umeleckého 

celku. V obraze pod názvom 

Ladomírová - sv. archanjel 

Michal  vytvor i la  „ ikonu 

v obraze“.

   

  Z ocenení, ktoré jej boli udelené, možno uviesť Cenu primátora mesta Michalovce (1999), Cenu predsedu Košického samo-

správneho kraja (2005), medailu „Zemplínčan roka“ (2005), či cenu Fra Angelica (Bra�slava, 2006). 

V roku 2002 jej bola udelená Cena mesta Michalovce za neúnavnú propagáciu mesta Michalovce a regiónu Zemplín vo svojej 

tvorbe a pri príležitos� životného jubilea. V roku 2011 získala Cenu primátora mesta Michalovce . V roku 2020 získala cenu mesta 

Michalovce za neúnavnú propagáciu mesta Michalovce a regiónu Zemplín vo svojej tvorbe a pri príležitos� životného jubilea. 

V roku 2021 získala ocenenie Cenu predsedu Košického samosprávneho kraja za umelecké stvárnenie duchovného bohatstva 

Zemplína, za významný podiel na uchovávaní a prezentovaní prírodných a kultúrnych hodnôt regiónu vo výtvarnej tvorbe . 



NA PAMIATKU

Ja Ti prajem Ľudmilôčka,
By tak, ako �e potôčky

Z kvetného, čo tečú zdroja,
 �ekli Tvoje mladé rôčky.

By radosť, jak prameň vody
Hrala čisto ži�m Tvojím.

Anjel Boží od nehody
Zacláňal ťa krídlom svojím.

Ak Ti, ale Boh uloží
Znášať krivdu okrem toho:
Rozpomeň sa, že Syn Boží
trpel za nás zlos� mnoho.

I keď búrka zhasí zore, 
Nezľakni sa zhubných bleskov:

Dúfaj v Boha a v pokore, 
Tŕňovou hoc kráčaj stezkou.

A keď tajný žiaľ ťa zmorí
o ňom vedieť svet nemôže,

srdce Tvoje nech hovorí:
Vôľa Tvoja staň sa, Bože.....

Báseň od otca pre dcéru Ľudmilu k jej 7. narodeninám.

Otecko venuje drahej Milke, 8. XII 1947.
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