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Zo ŽiVOTASPZ,
STAVYPREPOIDVNÍKOV,

LESNÍKOVA MILOVNÍKOVPRÍRODY
VýstavaPol'ovníctvo- Lesníctvo patrí medzi mladé, ale záro-
ven jedinecné podujatia na východe Slovenska, ku ktorej
organizátor, košický Domtechniky ZSVTSspol. s r.o., pripo-
jil aj prvú Košickúvýstavunožova chladnýchzbraní. Obidve
podujatia sa uskutocnili od 10. do 12. novembra 2005 vo
výstavných a konferencných priestoroch Domu techniky na
Južnejtriede.
Na prípravekontraktacno-predajnejvýstavyPol'ovníctvo- Les-
níctvo participovalo Ministerstvo pôdohospodárstvaSR, Slo-
venskýpol'ovníckyzväz,OkOSPZKošice- mesto, OkOSPZKo-
šice - okolie, Univerzita veterinárskeho lekárstva Košice,
Múzeumvo sv. Antone, Stredná veterinárna škola v Barci,
Stredná lesníckaškola v Prešovea Krajský lesný úrad v Koši-
ciach. Ako zdôraznila manažérkavýstavy Ing. Gabriela Oros-
zová, celková kon-

ceecia oboch podu-
jatí bola zameraná
na šírenie osvety a
pozitívneho prístu-
pu k zachovaniu
histórie a tradícii

pol'ovníctvana Slo-
vensku. Pre odbor-

nú verejnostbol pri-
pravený sprievodný
program, v ktorom
dominovalijednotli-
vé témy Nový lesný
zákon, ku ktorému
odborný komentár
predniesli pracovní-
ci ministerstva pô-
dohospodárstva,
pol'ovníctvu'v režij-
ných revírochŠL sa NOŽIAROTTONEUMAN
venoval Ing. DušanKrajniak, Prof. Juraj Ciberej sa zameralna
jeleniu zvervo východoslovenskomregióne. Dalej to bola pro-
blematika škôd spôsobenýchvel'kouzverou v lesnom hospo-
dárstvea pol'nohospodárstve,v ponatí Prof.PavlaHella,vývoj
zverozdravotnejsituácie so zameranímna besnotu a vakciná-
ciu diviacej zve.riako aj tradícia a história výrobynožovi iných
chladných zbraní na Slovensku, ktorú predniesol Ing. Alojz
Drábek. Na podujatí sa zúcastnilo takmer 40 vystavovatel'ov
zo Slovenska,Ciecha Madarska,ktorí na ploche 1400 metrov
štvorcovýchprezentovalia.ponúkali návštevníkompol'ovnícke
potreby, oblecenie pre pol'ovníkov,lesníkov na pohodlný a
bezpecnýpobyt v prírode.Tých nárocnejšíchpotešila ponuka
kvalitných zbraní a optiky. "Správnych milovníkov prírody"
ocarila prehliadka umenia v pol'ovníctve. Súcastou výstavy
Pol'ovníctvo- Lesníctvo boli aj sprievodné kultúrne akcie,

vystúpenia I'udovýchhudieb a spevákov,nechýbaliani módne
prehliadky spojenés ukážkamiporovníckychšperkovzo zlata
a striebra. Pre návštevníkovsa denne uskutocniložrebovanie

vstupeniek o atraktívne ceny.
Košickávýstavanožova chladnýchzbranínadviazalanahisto-
rickú tradíciu azárovenprezentovalavýrobkysúcasnýchreme-
selníkovv danej oblasti. Snahou hlavnýchorganizátorov,Do-
mu techniky ZSVTS,Slovenskéhotechnického múzeaa Tech-
nickej univerzityv Košiciach,Hutníckejfakulty, Obecnéhoúra-
du Štós, Mestskéhoúradu Medzeva majstra nožiaraOtta Ne-
umana,bolo oboznámit verejnosts 280 rocnoutradíciou toh-
to remeslav danom regióne.
Expozíciesúcasnýchnožiarov- remeselníkovzacnemeOttom
Neumanom,ktorý tradicne ponúka prevažnepOl'ovníckenože

s rukovätami z pa-
rožia. Do jeho re-
meselníckeho re-

pertoáru patria aj
štýlovépríbory,kto-
ré ponúkal v dreve-
nej vyrezávanejka-
zete. Záujemcom
o nožeboli k dispo-
zícii cepele i kova-
nia nožov. Vel'mi

pôsobivá bola ex-
pozícia nožov Ri-
charda Chromého
z Košíc, s rúckami
zexotickýchmateriá-
lov, kosti, rohoviny,
kla, ebenu, ci pali-
sandru. V ponuke
mal pol'ovníckeno-
že, efektné darce-

kové nožezdobenérezbou,uloženév kazetáchale dominoval
mimoriadne spracovaný a zdobený nôž s motívom muflóna,
ktorý bol vyrezanýhíbkovourezbouv cepeli. Nôžzískalnajvyš-
šie ocenenievoSvätomAntonena Dnochsv. Huberta.Spraco-
vaniu a materiálom zodpovedala cena 68. 000,- Sk. Svoje
výrobky osobitnej kvality a umeleckéhospracovaniaprezento-
val Arpád Bojtoš z Lucenca.O nasledujúcomnožiaroviJánovi
Jackuliakoviz Hnúštemožnopovedat, žev ostatnom roku za-
znamenal vel'ký pokrok a svojimi nožmi sa zaradil medzislo-
venskúšpicku. Jehonožepatria k perfektnýmvýrobkomz hl'a-
diska materiálu - damaskovej ocele, vhodne doplnené mko-
vätami z domácich driev, kosti, parohu i z exotickýcha vel'mi
pôsobivých materiálov.V prípade Štefana Alberta bola cesta
do nožiarskejšpicky takmer raketová.Zrazusa objavil na vý-
stavách a zaujal popredné miesto. Jeho nožesú mimoriadn~
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zdobené rezbou v kove,
nezaostávajú ani ruko-
väte, ktoré casto zdobí
obrazcami vytvorenými
prácnou .ihlickovou"
metódou. Okremtoho si

záujemcovia mohli vy-
brat aj ozdoby z dreva,
kosti, parožia, doplnené

vernýmizobrazeniami indiánskychnácelníkovz cias vojens ar-
mádou USAv druhej polovici 19. storocia. Róbert Kovácik
z Tomášoviecvystavovalnože pol'ovníckei romantické, zdo-
bené aj bezzdobenia.Osobitostou tohto nožiaraboli pol'ov-
nícketesáky,z ktorýchjeden, mimoriadnezdobenýv kovaníru-
koväti - prieckya mušle,ale aj damaskovejcepelezískal oce-
nenie v rámci kategórie replík historických polovníckych no-
žov,tesákova chladnýchzbraní.Stôl PetraVarcholazo Starej
Lubovnebol bohato obloženýnožiarskymivýrobkami,kde do-
minovali polovnícke nože, tesáky, repliky dýk európskeho
pôvodu,jedna arabskádžambija i kord. V ponukeotca a syna
- Antona a HenrichaSedláckovcovz Breznaboli väcšinou mi-

moriadne spracovanépol'ovníckenože,vel'mi dobrých tvarov
i vyhotovenia, cepele s perfektne spracovaným povrchom
s osobitným leskom,ale aj dýkya exotickénože.Súcastouich
ponuky boli polovnícke,turistické palice i .obranné" palice.
Na nasledujúcej expozíciibolo hned na prvý pohl'ad vidiet,
že patrí nožiarovis umeleckýmvzdelaním.NožeJozefaLuptá-
ka z Bratislavysú takmer umeleckýmipredmetmi. Pán Lupták
nevynikálen umeleckýmdotvárnenímnoža,ale patrí aj k prie-
kopníkomv oblasti damasku.Vyrábadamaskovécepelez pre-
vodových retazí a z ocel'ovýchlán, ktoré vytvárajú zaujímavú
kresbu. Dojeho repertoárupatria aj noževyrobenépodla vzo-

ru starých Keltov.Navýstavev Košiciachnajeho stole svietila
rukovät nožavyrobenáz kla prasata bradavicnatého.Hviezd-
nymi nožiarskymivýrobkamipána Luptáka boli však dva nože
umiestnené v pôsobivých mramorových držiakoch, cepele
z damaskovejocele a efektné rukoväteboli zozeleno-cierneho
kamena"verdeserano", co je inak kubánskyhadec.Akoto už
bývaniekol'korokov špickovýslovenskýnožiar LadislavŠanta
- Laskyz BanskejBystriceponúkal nožes damaskovýmicepe-
lami a .opaskové sponové" dýky. Nechýbalani katalóg s bo-
hatou ponukouvýrobkov pre záujemcov rôznychpožiadaviek
i predstáv. Nožiar Ján Cuníkz Popradubol z hl'adiskazíska-
nýchoceneníza svojesútažnévýrobkynajúspešnejším.Získal
prvédve miestazav kategórii nožes pevnoucepel'ouzdobené
inezdobené. Boli to nožes pôsobivýmiceperamis damasko-
vej ocele s drevenými rúckami, jedna rukovät mala vložený
zelený krúžokz malachytu. K osobitostiam Milana Husárazo
Spišskej Teplice patria nože s damaskovej ocele a pestro
malovanédrevenérukoväte,rukovätezviacerýchdielov rôznych
exotickýchmateriálov,ale aj z kosti, zdobenéobrazcamivytvore-
nými .ihlickovou" metódou.Jedenzjeho nožovs damaskovou
cepel'oua s rukovätouz kosti doplnenej portrétom bol aj oce-
nený.Jehoponuka sa dotýka nielen pol'ovníckych,exotických
nožova dýk, ale aj mecovpodl'avlastných návrhov. Expozícia
meciara RomanaFurajtáraz Košíc,ktorýje aj predsedomspo-
locnosti .VIACASSA"- spolocenstvahudobnýcha divadelných
skupín historickéhošermu poskytla širokú ponuku precíznych
replík chladných zbraní. Osobitne zaujal mec z 9. storocia,
ktorý bol aj ocenený v rámci sútaže. Užtradicný úcastník no-
žiarskychvýstavje RóbertMižovz Košícso svojimi výrobkami
z kože,puzdrá na nožes pevnoucepelou i zatváracie,puzdrá
na mobily, rôzneopaskovétašticky i opasky.Súcastouponuky
boli aj špickové nože popredných slovenských nožiarskych
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majstro,vvleho reprezentacnýchpuzdrách.
Sú~as{oú výstavy bola aj sútaž CASSOVIATOplKNIEVES
2005. Odbornáporota Prof., Ing. Svätoboj Longauer,CSc,
Doc. Ing. Jozef Mihok, PhDr., Ing. Ladislav Klíma, Tadeusz
"Z.HlonsKi,Otto Neumana Ing. AlojzDrábekocenila výrobky
nožiarovv nasledujúcichkategóriách:

l. Hlavnácena-CASSOVIATOPKNIEVES2005

JánJackuliak,
za pOl'ovníckynôžs damaskovoucepel'ou

II. Nôžs pevnou.cepel'ouzdobenýinezdobený:

1. miesto JánCuník,
zapOl'ovníckynôžs damaskovoucepel'ou,
JánCuník,
zapol'oVQíckynôžsdamaskovoucepel'ou,
MilanHusár,
zazdobenýnôžs damaskovoucepel'ou,

2. miesto

3.miesto

III. Nôžzatvárací:
RichardChromý,
za"taktický" zatváracínôž,

IV. Replikahistorickej chladnej zbrane
a pol'ovníckehotesáku:

1. miesto Róbert Kovácik,
za zdobenýpol'ovníckytesák,
Roman Furajtár,
za repliku mecaz 9. storocia
PeterVarchola,
za repliku kordu,

2. miesto

3.miesto

Osobitná cena poroty - Štefan Albert za nôž zdobenýhlbo-
kou figurálnou rezboudo kovu s kostenou rukovätous gra-
fickým zdobenímihlickovou metódou.
Nožiarskuakciu obohatilo aj Technickémúzeumv Košiciach
a obec Štós, kde v minulosti pôsobilo viacero nožiarskych
firiem, predovšetkým firma Jozefa Wlaszlovitsa, Róberta
Kompordaya,ŠtefanaSchreiberaa neskôri národnéhopod-
niku SANDRIKŠtós. Vo vitrínach pri vstupe boli vystavené
nožiarske výrobky firiem zo Štósu, staré katalógy z roku
1901, výucné listy, písomnosti a fotografie, ktoré sa viažu
k dávnej i menejdávnej nožiarskejhistórii Štósu.Informácie
poskytovali pracovníci múzea, bývalí zamestnanci SAN-
DRIKUistarosta Štósu pán Muller.TUv Košiciach,Hutníc-
ka fakulta pripravila otvorenú prezentáciu zameranú na
technologický proces od spracovania železnej rudy až po
konecnýprodukt, majstrovskýnôž.

Pripravil:Ing.AlojzDrábek

1

TROJiCA NOŽIAROV, KTORí PATRIA K ŠPiCKE NA SLovENSKU, ZI:AVA ARPÁD "BAJTOŠ z LUCENr;;A,

JÁN JACKULlAK Z'!;INÚŠTE A ŠTEFAN ALBERT Z FII:AKOVA.


