
 

  

 Slovenský ornament s veľkým úspechom aj vo Zvolene 
16. máj 2018 

 

Dňa 16.5.2018 sa v Dome kultúry ŢSR vo Zvolene, v rámci putovnej výstavy 

SLOVENSKÝ ORNAMENT MAJSTRA KOSTELNÍČKA, v predpoludňajších 

hodinách uskutočnila tvorivá dielňa „Metodika slovenského ornamentu.“ 

Lektorka Súkromného etnografického múzea HUMNO v Košiciach a členka 

Záujmového odboru regionalistiky Matice slovenskej, PhDr. Gabriela 

Čiasnohová, premietla medailón o ornamentalistovi Št. L. Kostelníčkovi 

a komentovala umelcovu prvú ornamentiku z roku 1927. Potom predkresľovala 

základné prvky slovenského ornamentu. Počas kreslenia a vyfarbovania 

dekorovaného písma  účastníkmi,  podala podrobnejší metodický výklad. 

Podpolianske osvetové stredisko zahrnulo Kostelníčkov ornament do širšieho 

projektu ORNAMENT A JEHO PODOBY, ktorého sa zúčastnili lektori: Anton 

Drímaj – keramika; G. Čiasnohová – Kostelníčkov slovenský ornament; Iveta 

Smileková – detvianska výšivka; a Patrik Rago – funkcie ornamentu. Mgr. 

Alexandra Kossárová podujatie dôkladne pripravila a tak sa tvorivej dielne 

zúčastnilo 27 osôb zo škôl, múzeí, UĽUVu a iných inštitúcií. Záujemcovia prišli  

z týchto miest a obcí: Košice, Detva, Selenča (Srbsko), Nitra, Beluj, Lučenec, 

Zvolen, Očová, Vígľaš, Strečno, Banská Bystrica, Slovenská Ľupča a Zvolenská 

Slatina. 

Ďalšiu tvorivú dielňu „Škola ornamentu podľa Štefana Leonarda 

Kostelníčka“  PhDr. G. Čiasnohová realizovala v popoludňajších hodinách priamo 

v priestoroch Podpolianskeho osvetového strediska na Bystrickom rade č. 1 vo 

Zvolene. Prítomní si pri príchode popozerali 15 vystavených obrazov so 144-mi 

ukáţkami z tvorby umelca, potom si pozreli lektorkou komentované DVD o jeho 

ţivote a tvorbe. V praktickej časti vyfarbovali Kostelníčkov rastlinný ornament 

zdobiaci písmená: M E S T O   Z V O L E N. Medzi účastníkmi boli matičiari, 

učitelia, študenti, umelci  i  laická verejnosť zo Zvolena, Banskej Bystrice, Detvy. 

Lektorka na obidvoch podujatiach predstavila vydavateľskú činnosť 

HUMNa zameranú na ornament: metodické príručky, tlačoviny, magnetky, 

samolepky, pohľadnice, odznaky. 

Gabriela Čiasnohová, ZO regionalistiky MS 

Foto: G. Čiasnohová  



 

Fotogaléria:  

 
Foto 1: Na podujatie pozýval takýto baner 



 

 
Foto 2: Lektori ornamentu, zľava Anton Drímaj, G. Čiasnohová, Patrik Rago a Iveta Smileková 



 

 
Foto 3: Sústredené maliarky ornamentov vo Zvolene ... 



 

 

 
Foto 4:  ... a ich výtvory 

  



 

 
Foto 5: Záujemcovia na odpoludňajšej škole ornamentu 



 

 
Foto 6:  Svoje monogramy si mohli vytvoriť na základe predlôh majstra Kostelníčka 


