
Postihnúť rozsiahlu literárnu tvorbu tohto snáď spisovateľsky najproduktívnejšieho predstaviteľa 

slovenského kritického realizmu je takmer nemožné. Len poviedok napísal takmer sto. Martin 

Kukučín prežil veľmi plodný a rušný život naplnený ustavičným hľadaním, vďaka ktorému získal 

bohaté skúsenosti, spisovateľskú slávu a uznanie doma i vo svete. Priatelia naň spomínali ako na 

srdečného, spoločenského a zhovorčivého človeka, ktorý však málo prezrádzal zo svojho 

súkromia. Bol skromný, citlivý, ale zároveň plný polemík a rozporov, ktoré pramenili z toho, že 

aj keď bol spätý s domovom, bytostne sa musel s ním na dlhé roky rozlúčiť. Kukučín mal od 

mladosti veľmi dobrú pozorovaciu schopnosť, vnímavosť, fantáziu a pamäť. Dokázal vynikajúco 

spojiť dojmy odpozorované z reálneho života a svoje vlastné predstavy, čo vyústilo vo 

výnimočný spisovateľský talent. Kukučín patrí k najväčším literárnym velikánom prelomu 19. a 

20. storočia na Slovensku. Kukučín sa stal priekopníkom a najproduktívnejším literátom 

slovenského kritického realizmu a ako taký vytvoril základnú tradíciu modernej slovenskej prózy. 

Ukážka 1 

 

Správa o mimoškolskej činnosti 

 

 

1. Prioritná os Vzdelávanie 

2. Špecifický cieľ 1.2.1. Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 

reflektujúc potreby trhu práce  

3. Prijímateľ Trnavský samosprávny kraj 
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činnosti 
PaedDr. Iveta Janotková 

11. Odkaz na webové sídlo 

zverejnenej správy 
https://spsstt.edupage.org/a/projekt-prepojenie-
stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-v-ttsk1 
www.trnava-vuc.sk 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

1. Organizačné informácie, prezencia 

2. Zameranie krúžku: vypracovanie pracovného listu na čítanie s porozumením k učivu 

literatúry pre 1. ročník k téme Martin Kukučín  

3. Vypracovanie pracovného listu na čítanie s porozumením 

4. Diskusia, záver 

Východiskový text 

 

https://spsstt.edupage.org/a/projekt-prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-v-ttsk1
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1. Na základe textu v ukážke 1 napíš tri vlastnosti, aké musí mať človek, aby mohol byť 

spisovateľom.  (Nemusíš rozmýšľať, stačí pozorne čítať, sú uvedené v texte). 

2. Pomenuj literárne obdobie, v ktorom Kukučín tvoril. 

3. „Osud si ma vybral, aby ma dobre popreháňal,“ zhodnotil svoj život lekár a spisovateľ Martin Kukučín. Keď 

zomrel, plakali za ním štyri národy.  Vymenuj krajiny, v ktorých Martin Kukučín pôsobil. 

4. Vysvetli nadpis ukážky 2 (Šor dotor pokazil ľudí) na základe textu a napíš svoj názor  

o Kukučínovi (15 viet). 
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15. Podpis  
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17. Dátum 11. 05. 2022 
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Príloha: 

Prezenčná listina z mimoškolskej činnosti 

ŠOR DOTOR POKAZIL ĽUDÍ  

 

Šor dotor, teda pán doktor, žil asketickým životom. „V lete vstával o šiestej, v zime o siedmej, 

navštívil miestnych pacientov, potom ordinoval. Ak bolo treba, pobehal na oslíkovi aj za 

cezpoľnými. Popoludní nikdy nespal. Uchýlil sa do ordinácie a tam písal,“ spomína si naňho 

Pericin brat Petar. Bol veľmi skromný, v mestečku nikto nevedel, že je už známy spisovateľ. 

„Chudobných liečil vždy zadarmo, sám svojich pacientov i finančne podporoval, keď potrebovali 

lepšiu stravu. Keď mu niektorý pacient zomrel, utešoval rodinu,“ spomína si Kukučínov priateľ, 

básnik Nikola Ostojič. Chorváti ho mali radi, už zďaleka ho zdravili „Dobar dan, šor dotor!“ 

Veľmi rád sa zúčastňoval na sedliackych svadbách i krstinách, nikdy nepokazil ani drsné žarty 

dedinčanov. V ich prostredí našiel peknú, pyšnú Katicu, ktorá sa stala hrdinkou jeho románu 

Dom v stráni. Za Kukučínovho pôsobenia sa v kraji dosť znížila detská úmrtnosť. Jeho meno 

získalo svätožiaru, keď zachránil dve deti a ich matky, umierajúce pri pôrode. Pravda, i on musel 

zápasiť s týfusom, šarlachom, záškrtom a v jednom roku mu pri epidemickom zápale mozgových 

blán zomrelo až tridsať detí. Vtedy býval skľúčený a nešťastný. Lekári, ktorí prišli do Seliec po 

ňom, v súkromnom rozhovore poznamenávali, že „kolega Bencúr pokazil týchto ľudí“. Vyčítali 

mu jeho prílišnú obetavosť, zazlievali mu, že dbal väčšmi o zdravie pacientov než o vlastný 

blahobyt.  
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