
„Človeku  je humor vrodený. Už deti ho majú 
mimoriadne vyvinutý do takej miery, že by mohli 
mnohokrát učiť aj dospelých zasmiať sa,  
pomôcť im smiechom pri zdolávaní úskalí života.  
Všeobecne platí, že po dobrom humore je hlad.  
Keby sme dokázali vtipom a úsmevom a s 
príslušnou dávkou nadhľadu riešiť viaceré 
osobné problémy skôr, nemuseli by sa mnohé 
životné situácie vyhraniť do smutnejších polôh.  
V tomto smere sa máme čo učiť od detí, od ich 
pohľadu na svet. Čo však nemám rada, je humor 
zlomyseľný, cynický a krutý. Slovom - bez lásky 
k človeku.“

„
Život sám  prináša dostatok situácií vďačných 
pre každého, kto sa o podobnú tvorbu pokúša. 
Myslím si, že je dôležité vedieť sa správne 
dívať.“

„Kreslený humor robím asi od svojich sedemnástich 
rokov. Prvé kresby mi uverejnil humoristický týždenník 
Roháč. Doteraz si pamätám na  obrázok: prvý, čo z  
mnohých iných mi prešiel až do tlače. Bol to človiečik,  
ktorý sa potkol na kameni. Namiesto toho, aby kameň 
z chodníka odstránil, skrytý čakal na ďalšieho 
okoloidúceho, ktorý sa tiež potkol. Spoločne potom 
obaja čakali na ďalšieho.“
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Ak. maliarka  Daniela  Zacharová

• 21. 6. 1947  v Bratislave
dcéra spisovateľky Kláry Jarunkovej (1922-2005)

Po ukončení  gymnázia študovala na 
VŠVU v Bratislave oddelenie krajinárskej 
a figurálnej kompozície. Študovala u prof. 
J. Želibského a V. Hložníka. Školu 
ukončila v r. 1972.Venuje sa ilustrácií, 
karikatúre a voľnej maľbe. Aj vyučuje.
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