
Pavol Muška získal aj Cenu mesta 2009, 
ktorú mu udelilo Kysucké Nové Mesto. V 
roku 2020 umelca ocenila Kysucká 
kultúrna nadácia prestížnou cenou 
Osobnosť Kysúc 2019 za významný 
umelecký prínos do výtvarného umenia.

Akademický maliar Pavol Muška je 
držiteľom cien: Martina Benku (1988), 
Štatutárnej ceny I. a II. Trienále 
akvarelu (1983, 1986), Odmeny III. 
Trienále akvarelu (1989) a mnohých 
ďalších cien vo výtvarných súťažiach. 
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„Moja tvorba je špirála, ktorá vzostupne osciluje, 
a teda sa aj neustále vracia k protikladom, akými sú: 
človek – krajina, 
detail – celok, 
rozum – pocit, 
voľnosť – prísnosť, 
mnohofarebnosť – jednofarebnosť,
realita – abstrakcia.“
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Pavol Muška na Novoročnom koncerte v Čadci 
preberá čestný titul Osobnosť Kysúc, 2019.



Pavol Muška je autorom kostolných vitráží aj v 
novom Kostole sv. Jozefa robotníka v Budatíne 
(2019). Samostatnú kapitolu tvorby Pavla Mušku 
tvorí ďalšia klasická téma výtvarného umenia – 
portrét, ktorý v autorovom poňatí poskytuje 
p r i e s to r  na jodvážne j š ím vý tva rným i 
technologickým experimentom. Svoj záujem od 
začiatku sústreďuje na svojich najbližších, najmä 
manželku a dcéru. Svoju tvorbu pravidelne 
prezentuje na individuálnych a kolektívnych 
výstavách doma aj v zahraničí.
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Bibliografické zdroje z knižničného fondu 
Kysuckej knižnice v Čadci – výber:

sv. Cyril a sv. Metod, 
kamenná mozaika, detail, 2916

Pavol Muška: Z cyklu Návraty, 2018,
65 x 53, akvarel

Akademický maliar Pavol Muška sa narodil 21. 
júna 1949 v Čiernom Brode v okrese Galanta. 
Dospievanie prežil v Kysuckom Novom Meste, 
kam sa v roku 1965 jeho rodina presťahovala. 
Pod vedením profesorov D. Millýho, O. Dubaya a 
doc. J. Matejku študoval na Vysokej škole 
výtvarných umení v Bratislave odbor úžitkového 
a dekoratívneho maliarstva v architektúre (1967 - 
1973). Po absolvovaní vysokej školy sa vrátil 
domov na Kysuce. V súčasnosti žije a tvorí v 
Kysuckom Novom Meste, kde prevádzkuje 
Galériu Muška. Je predsedom združenia 
výtvarných umelcov stredného Slovenska a 
zakladajúcim členom Kysuckej galérie v 
Oščadnici (1985). Bol štátnym intendantom 
Kysuckého kultúrneho centra a generálnym 
riaditeľom Slovenskej národnej galérie v 
Bratislave (1996 – 1999). Vo svojej umeleckej 
tvorbe sa venuje kresbe, maľbe, počítačovej 
grafike, sakrálnej a monumentálnej tvorbe, 
technike art protis a inštaláciám v architektúre. 
Okrem akvarelu, ktorý dominuje v jeho tvorbe, sa  
venuje komornej a monumentálnej tvorbe – 
voľnej i úžitkovej, kresbe, olejomaľbe, portrétnej 
tvorbe, artprotisu a digitálne upravovanej 
fotografii, s ktorou experimentuje. Pavol Muška 
j e  au to rom mnohých  pozo ruhodných 
monumentálnych diel. Jeho originálne kamenné 
mozaiky či vitráže môžeme obdivovať v 
interiéroch kultúrnych stánkov, v obradných 
sieňach či kostoloch. Jedným z týchto 
impozantných diel je nádherná mozaika 
inštalovaná v Dome kultúry P. Jilemnického v 
Čadci, I. poschodie – foyér vstupu do hľadiska 
(1980) ako aj mozaika zobrazujúca sv. Cyrila a sv. 
Metoda v kostole v Radoli (2016).
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