
60 NAJLEPŠÍCH RYTÍN FRANTIŠKA HORNIAKA 
 

 
 
V priestoroch Galérie mesta Bratislava v Mirbachovom paláci realizuje Slovenská pošta a. s. 
netradičnú výstavu 60 najlepších rytín Františka Horniaka pri príležitosti jeho životného 
jubilea. Narodil sa 16. Júna 1956 v Žikave pri Zlatých Moravciach 
. Známka je pre výtvarníka a umelca grafika, rytca umeleckým dielom. Autor sa musí ponoriť 
do poznania originálnej predlohy a na základe poznatkov techniky oceľorytiny vytvoriť nové 
miniatúrne umelecké dielo, ktorého výsledkom je známka, ktorá sa na výtvarné dielo 
podobá.  
 

 
 

Maliar používa množstvo farieb, avšak grafik, rytec to majú ťažšie, nakoľko si musia vystačiť s 
šiestimi vrstvami farieb. Majster František Horniak použil pri svojej jednej tlači 7 farebných 
vrstiev. Tou zvláštnou vrstvou bola červená farba, ktorá sa pri bežnej tlači z plochých platní 
nepoužíva. Je to totiž až 7 vrstva. Za ryteckú transkripciu olejomaľby Ladislav Medňanský 
Potok za humnami, na brehu, kde sa táto červená farba nachádzala, získal autor 1. Miesto 
Grand Prix de l´Exposition WIPA a bola to najkrajšia známka sveta. Bolo ťažké zobraziť 
impresionizmus v rytine, nakoľko je iný ako v maľbe. Tlačenie takejto známky zo 6 vrstiev 



trvá 15 dní. Koľko však trvá vytvorenie oceľovej tlačovej dosky s rytinou? Jeden až dva 
mesiace, kde autor pracuje okolo dvanásť až štrnásť hodín denne.  
 
Autorská výstava Františka Horniaka bola realizovaná najprv v Pražskom poštovom múzeu 
v termíne od 24. 6. do 11. 9. 2016. V Galérii mesta Bratislavy je popri známkovej tvorbe 
možnosť vidieť aj obrazy, ktoré boli predlohou pre tvorbu poštovej známky.  
 

            
 

Výstava je realizovaná v termíne od 16. 11. 2016 do 8. 1. 2017. Môžete tu vidieť obrazy od 
autorov Martina Benku, Miloša Alexandra Bazovského, Cypriána Majerníka, Dezidera 
Millyho, Jána Jakuba Štundera, Petra Michala Bohúňa a Marty Šimerovej – Martinčekovej. 
Táto jedinečná výstava, ktorej kurátorom je Mgr. Martin Vančo PhD. bola pripravovaná 
v spolupráci s Galériami umenia celého Slovenska.  
 

 
 

 

           
 
Rytec František Horniak sa podelil spolu s kurátorom výstavy o svoje vedomosti na 
komentovanej výstave, kde bol vytvorený priestor pre množstvo zaujímavých otázok. Často 
autor výtvarného návrhu a rytec známky reprezentujú našu krajinu, jej kultúru a umenie 
v celom svete, nielen na poštových výstavách, alebo v súťaži o najkrajšiu známku sveta, ale ju 
môžu dostať nalepenú na obálke zo Slovenska obyvatelia celého sveta. Za precíznu a kvalitnú 
prácu získal množstvo ocenení, napríklad o najkrajšiu zahraničnú poštovú známku sveta 
v Číne, vo Viedni. Za reprezentáciu Slovenska v zahraničí získal František Horniak ocenenie 
Krištáľové krídlo. Vďaka všetkým, ktorí túto výstavu pripravili a zapožičali svoje diela, taktiež 



kurátorovi výstavy za sprevádzanie po výstave. Na záver dovoľte srdečne zaželať autorovi 
Františkovi Horniakovi ešte veľa tvorivých rokov, kde nás poteší vydaniami nových známok. 
Výstava je prístupná do 8. 1. 2017. Komentovaná výstava sa uskutoční dňa 14. 12. 2016. 

       
 

       
 

 

 
 

Peter Lakata člen filatelistického klubu 52-51 Nitra 
Foto: autor 


