
Tlačová správa - Remeselný tábor Šikovníček 2021  

Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja  

usporiadalo v dňoch 19. - 23. 7. 2021  už v poradí ôsmy ročník denného detského 

remeselného tábora Šikovníček. Zúčastnilo sa ho 26 detí, ktoré sa pod vedením školených 

lektorov počas piatich dní zaúčali do tajov rôznych remeselných techník na 5 dielňach 

vychádzajúcich z tradičných remeselných postupov.  

V drotárskej a šperkárskej dielni tvorili šperky z medi skla a cínu pod vedením lektorky Mgr. 

Martiny Baranovej. V keramickej dielni sa deťom tradične venovala  Mgr. Jana Lacová 

učiteľka výtvarného odboru Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Liptovskom Mikuláši. 

Téma úžitkových a dekoratívnych predmetov bola v duchu pastierskych motívov. V textilnej 

a grafickej dielni pod vedením Mgr. art. Tibora Eliáša si deti vytvorili vlastný návrh na lyno, 

s pomocou ktorého vznikli zaujímavé textilné výrobky s ich vlastnou potlačou tričiek, tašiek, 

vankúšov a zaujímavých hračiek. O svoje dlhoročné skúsenosti s vlnou a plstením sa podelila 

pani Hanka Dolníková. Deti sa najskôr naučili miešať farebné vlnky a následne tvorili 

nádherné originálne farebné taštičky, kapsičky a obaly. Piata dielňa zameraná na opätovné 

využitie a recykláciu textilu. Pomocou lán a z recyklovaného textilu si vytvorili farebné 

košíky a podložky. Túto dielňu viedli dve lektorky prvé tri dni Skarlet Piovarčiová a tretí 

a štvrtý deň Mgr. Zuzana Michalová. 

Tábor Šikovníček patrí už tradične k v sérii výtvarno-remeselných aktivít, ktoré môže  

Liptovské kultúrne stredisko realizovať vďaka vybudovaným remeselným dielňam so 

širokým materiálnym zázemím v priestoroch Okresného úradu na Námestí osloboditeľov 

v Liptovskom Mikuláši a v klubových priestoroch LKS. 

Slávnostnou vernisážou na nádvorí Čierneho orla sme tábor ukončili. Každé z detí dostalo 

diplom o absolvovaní tábora a rodičia si mohli prehliadnuť výrobky, ktoré deti za celý týždeň 

vyrábali. Po týždni plnom tvorivej činnosti si deti odnášali domov vlastnoručne vytvorené  

originálne dielka s predsavzatiami, že svoje nadobudnuté zručnosti budú aj naďalej rozvíjať 

a už teraz sa tešia na obľúbený tábor aj v budúcom roku 

Projekt „Šikovníček“  z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a bol 

spolufinancovaný Žilinským samosprávnym krajom. 
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