
Mária a Juraj 
si povedia svoje „Áno“...

 
 

Svadobný odev nevesty a ženícha z roku 1963 

Vedeli ste, že druhá februárová nedeľa sa už od roku 1981 

oslavuje ako Svetový deň manželstva? Jeho úmyslom je 

pripomínať krásu, vernosť, obeť a radosť v manželskom živote. 

My sa pri tejto príležitosti zameriame na krásu, ktorou sa 

manželský život začína. Oči zúčastnených sa v svadobný deň 

upierajú predovšetkým na nevestu a jej šaty. Sú zvedavé či sa 

objaví v dlhých bielych romantických šatách alebo zvolí niečo 

netradičné. Napríklad niečo v štýle jednoduchej elegancie 

šesťdesiatych rokov, ktorú dokonale reprezentuje aktuálny 

predmet mesiaca zo zbierok Hornonitrianskeho múzea 

v Prievidzi. 
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A je ním odev oboch mladomanželov, pretože najmä 

svadobčanky si okrem nevesty veľmi pozorne všímajú aj výzor 

ženícha. Všetky odevné súčasti pre mladý pár z Novák zhotovil 

krajčírsky manželský pár z Novák v prevádzke národného 

podniku VKUS v Prievidzi. Nevestine jednoduché minišaty 

šesťdielneho princesového strihu s krátkym rukávom dopĺňa 

dlhorukávové bolerko. Oboje je ušité z jemného vlneného 

žoržetu krémovej farby. Predný spodný okraj bolerka lemuje 

biela saténová stužka, jeho stred je zvýšený a decentne 

ozdobený bielou mašličkou. Jednoduchý účes nevesty 

korunoval tylový závoj vo vrchnej časti vyskladaný do tvaru 

kvetu a ozdobený štrasovými kamienkami vloženými 

v kovových podložkách strieborného vzhľadu. Svadobný oblek 

ženícha sa skladá z nohavíc, saka a vesty. Nohavice i sako 

smokingového strihu sú zhotovené z vlnenej textílie čiernej 

farby. Šálová fazóna na saku so zapínaním na jeden gombík je 

lemovaná lesklou čiernou saténovou stuhou. Efektnou 

súčasťou odevu ženícha bola kontrastná vesta krémovej farby, 

ušitá z mierne lesklej textílie žakárovej väzby s plastickým 

jemným vzorom. Má klasický štvordielny strih s dvomi 

lištovými vreckami a zapína sa na štyri zlaté gombíky 

s čiernym stredom. Dôležitými doplnkami odevu ženícha boli 

a sú plastrón maslovej farby so zlato-čiernym gombíkom 

v strede a pierko zložené z bielych saténových kvietkov 

s plastovou perličkou uprostred. K odevu nevesty patril ešte 

plášť, ktorý sa síce nezachoval, ale je pekne zachytený na 

priloženej svadobnej fotografii. Manželia Mária a Juraj 

Čikkelovci sa sobášili 26. októbra 1963 v Kamenci pod 

Vtáčnikom, ktoré bolo rodiskom nevesty. Ich šťastné 

manželstvo trvalo až do smrti pána Čikkela v roku 1998.  

Pani Čikkelová jeho i svoj svadobný odev darovala múzeu 

v roku 2016 a jeho jednotlivé diely sú časťou zbierok histórie 

súčasnosti pod evidenčnými číslami S-2788 – S-2795. 

 


