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Poľovníctvo - Lesníctvo 
a výstava chladných zbraní v Košiciach

Výstavná sála Jumbo centra v Košiciach ožila
v dňoch 30. novembra až 2. decembra 2007 his-
tóriu a súčasnosť poľovníctva v spojení s les -
níctvom ako základom ochrany prírody. Medzi ná -
rodnú kontraktačno-predajnú výstavu Poľov -
níctvo - Lesníctvo v poradí už štvrtú a tretí ročník
Košickej výstavy nožov a chladných zbraní zorga-
nizoval Dom techniky v Košiciach pod záštitou
mestskej časti Staré mesto. 

Pre odborníkov bol pripravený bohatý sprievodný program,
v rámci ktorého sa venovali otázkam podporných prostriedkov
Európskej únie pre lesníctvo, či súčasným problémom zverníc
na Slovensku. Mimoriadnu pozornosť odbornej verejnosti, les-
níkov a poľovníkov vzbudila prednáška Ing. Mariána Ondrej čá -
ka z Ministerstva pôdohospodárstva SR Zákon o lesoch a jeho
aplikácia v praxi. Ochranou, prikrmovaním a škodami spôsobe-
nými zverou sa zaoberal prof. Ing. Juraj Ciberej, CSc. z Uni ver -
zity veterinárskeho lekárstva v Košiciach. Doplnková výživa pre-
žúvavej zveri ako jeden z aspektov biologickej ochrany porastov
bola témou prednášky Ing. Matúša Rajského, zo Stredo európ -
skeho inštitútu ekológie zveri, Viedeň, Brno, Nitra. Ing. Jozef
Bučko z Národného lesníckeho centra vo Zvolene sa venoval
dopadu migrácie jelenej zveri na jej manažment.  Aktuálne boli
aj otázky vyrušovania zveri antropickými vplyvmi a ich dôsledky,
ktoré z odborného hľadiska prezentovali Ing. Matúš Rajský,

doc. Ing. Jaroslav Slamečka CSc. z SCPV  v Nitre
a doc. MVDr. Dušan Rajský CSc, z Regionálnej veterinárnej
a potra  vinovej správy v Dunajskej Strede. Nové poznatky vplyvu
výživy na produkciu násadových vajec u bažantov prezentovali
MVDr. Ján Miško a prof. J. Ciberej z UVL Košice. 
Aj keď počet vystavovateľov oproti predchádzajúcemu ročníku
poklesol, zástupcovia 36 firiem z Čiech, Maďarska, Poľska
a Slovenska sa prezentovali bohatou ponukou oblečenia
a obuvi pre pohyb v prírode za každého počasia, napríklad
Poľovnícke potreby Ivan Garaj. Nechýbali stánky s poľovníckymi
a lesníckymi doplnkami, potrebami pre kynológiu a so ko -
liarstvo, s poľovníckymi ozdobami, literatúrou, medzi nimi aj
vydavateľstvo Epos. Zastúpená bola i muzeálnu časť, starožit-
nosti s poľovníckou tematikou, cestovné kancelárie poskytova-
li záujemcom informácie a možnosti na poľovnícku turistiku,
nechýbala ponuka terénnych automobilov,  mechanizácia pre
lesníkov, pre zaujímavosť na výstave boli stánky s priemyselne
vyrábanými nožmi. Takmer každý návštevník sa zastavil pri
stánku poľskej Horsejachttur Ustryki Dolne, ktorá predstavila
všetko pre jazdca, koňa, kovboja a poľovníka. 
Takmer po 28 rokoch sa objavila na trhu nová kniha Srnčia zver
od autorom Ing. Jozefa Herza PhD, ktorej krst sa uskutočnil
v rámci výstavy.  Publikácia na 208 stranách s vyše 130 obráz-
kami je rozdelená do 10 kapitol  Rozšírenie srnčej zveri, -
Telesná stavba, - Parožie, - Sociálny život, - Choroby, - Príčiny
úbytku, - Akostné triedy a plánovanie, - Spôsoby poľovania, -
Chovateľské prehliadky a určovanie veku a - Najkvalitnejšie tro-
feje na svete a zo Slovenska, poskytuje ucelený prehľad
o najrozšírenejšom druhu raticovej zveri u nás. 
Odborným garantom výstavy Poľovníctvo – Lesníctvo bol
Slovenský poľovnícky zväz, odbornú spoluprácu zabezpečovala
SPZ - Abovská regionálna organizácia, SPZ - Regionálna organi-
zácia Košice, Krajský lesný úrad Košice, Univerzita veterinárne-
ho lekárstva v Košiciach, Múzeum vo sv. Antone, Stredná veteri-
nárna škola v Barci, Stredná lesnícka škola v Prešove a Mestské
lesy Košice, a.s. Odborným garantom výstavy nožov a chlad -
ných zbraní, na ktorej sa so svojimi výrobkami prezentovalo 29
nožiarov, remeselníkov a predajcov, bolo Slovenské technické
múzeum, Košice, odbornú spoluprácu poskytla Asociácia nožia-
rov Slovenska, SPZ - RgO Košice, Otto Neuman, Obecný úrad
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KRST KNIHY J. HERZA (VĽAVO) V PRÍTOMOSTI PREDSTAVITEĽOV SPZ 
K. LACKU, J. CIBEREJA A ORGANIZÁTORKY VÝSTAV G. OROSZOVEJ

STREDNÁ LESNÍCKA ŠKOLA PREŠOV
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Štós a Mestský úrad Medzev. Odborní garanti súťaže „CASSOVIA
TOP KNIEVES“ boli Hutnícka fakulta Technickej univerzity
v Košiciach a Slovenské technické múzeum Košice. 

Takmer tisíc hostí, 5 tisíc platiacich návštevníkov a stovky štu-
dentov, ktorí mali bezplatný vstup na výstavy, potvrdili správ-
nosť organizovania takýchto špecializovaných podujatí, ktoré
doposiaľ na východnom Slovensku chýbali. Potvrdzuje to stú-
pajúci záujem nielen laickej, ale najmä odbornej verejnosti aj
z ostatných regiónov Slovenska, konštatovala manažérka
výstavy Poľovníctvo - Lesníctvo a Košickej výstavy nožov
a chladných zbraní Ing. Gabriela Oroszová.

Autor: Ľuboš Ivanovčan
Foto: Tomáš Krivjanský

O titul Šampióna šampiónov
Slovenskej republiky na rok
2007 súťažilo 8. decembra
v bra tis lavskej Inchebe 94
naj kraj ších psov zo Slo ven -

ska, ako aj Čiech, Poľska, Rakúska, Maďarska, Nemecka
a Talianska. Zvíťazilo plemeno čínsky chocholatý pes, sedem -
ročná suka Gessi od majiteľky Libuše Brychtovej z Prahy.
Každý z prihlásených psov sa už mohol popýšiť titulom šampióna,
dokonca aj interšampióna z domácich i medzinárodných výstav.
V poradí 9. ročník veľmi obľúbenej súťažnej výstavy, ktorou sa tra-
dične končí kynologický rok na Slovensku, pripravila Slovenská
kynologická jednota. Jej prezident Štefan Štefík pripomenul, že
táto slávnostná prehliadka psov je vyvrcholením výstavnej sezóny
a je zároveň spojená s reprezentačným plesom kynológov,

v poradí už deviatym. Nečudo, že psy v kruhoch predvádzali dámy

v plesových róbach a páni oblečení nezvyčajne v smokingoch.
Kvality psov posudzovali medzinárodne uznávaní rozhodcovia
prezident FCI Hans W. Müller, Švajčiarsko, Lisbeth Machová,
Švajčiarsko a Denis Kuzelj, Slovinsko. Z jednotlivých predkôl 10
skupín FCI postúpilo 32 psov do hlavných kôl, kde sa už postu-
povalo veľmi prísnym vyraďovacím systémom. Úmerne
s blížiacim sa finálovým rozstrelom rástlo i napätie v sále. Hoci
víťazom sa mohol stať len jeden, žiaden neobišiel naprázdno.
Porota udelila tiež tituly pre vicešampiónov, poháre pre najlep-
šie psy pracovných a poľovníckych plemien,  ostatným priznala
prestížne účastnícke diplomy a o cene sympatie rozhodlo obe-
censtvo.

TASR/LUME
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ŠTEFAN ŠTEFÍK PREZIDENT SKJ

REZBÁR JAROSLAV PLAVČO Z JARABINY

ZÁUJEM O KNIHY VYDAVATEĽSTVA EPOS

V Bratislave súťažili psy
o titul Šampióna šampiónov
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VÝSTAVY A VEĽ TRHY

Vdňoch 30. novembra až 2. decembra 2007 sa v Košiciach usku-
točnil 4. ročník výstavy Poľovníctvo – Lesníctvo, ktorej súčasťou

bola už po tretí raz Košická výstava nožov a chladných zbraní.
Odborným garantom podujatia bolo Slovenské technické múzeum
Košice, v spolupráci so Slovenskou asociáciou nožiarov, Ottom
Neumanom, OÚ Štós, MÚ Medzev, TU v Košiciach. Mediálnym part-
nerom podujatia bol aj časopis Zbrane, strelci a lovci. Vo výstav-
ných priestorov JUMBO centra prezentovalo svoju zručnosť 13
nožiarov zo Slovenska, 1 mečiar, 1 výrobca koženého tovaru a sú -
časne predajca nožov, 1 zástupca ruskej nožiarskej firmy KIZLYAR
a jeden kováč so zaujímavými výrobkami z Českej republiky.

Na svojom významnejšom
podujatí sa prvý krát zú -
častnil mladý nožiar Peter
Šimon z Vyšnej Rybnice.
Osobité postavenie medzi
nožiarskymi expozíciami
mal Róbert MMižov z Košíc.
Medzi koženými taštička-
mi a puzdrami bolo vidieť
aj nože popredných slo -
venských nožiarov v ko -

žených puzdrách, ktoré vyrobil vystavovateľ. Otec a syn Miroslav
a Richard CChromý obyčajne nemajú stôl prehýbajúci sa pod množ-
stvom exponátov, no napriek tomu sa ukázalo, že patrili medzi
najúspešnejších nožiarov. V ich expozícii nechýbali nože s čepeľami
z damaškovej ocele, hlboká rezba kovu a v zdobení aj zlato a drahé
kamene. 

Ďalší popredný východoslovenský nožiar - kováč, majster dama-
skových čepelí Ján CCuník zo Spišskej Teplice patrí v Košiciach
k pravidelne oceňovaným, jeho doménou sú poľovnícke a úžitkové
nože. V línii nožiarov sa nachádzal výrobca perfektne spracovaných
drevených kaziet Ján Kradlák, takže na mieste mohol byť uspokoje-
ný záujem každého o darčekové balenie noža. Tvorba Popradčana
Štefana GGaloviča pozostávala z nožov s rukoväťami z kožených plát-
kov, nožov s drevenými rukoväťami i s rukoväťami vytvorenými sta-
rou ľudovou technikou, vylievania cínom, tzv. bačovské nože.
Nožiar – rytec Róbert KKováčik je majster poľovníckych nožov, tesá-
kov, dýk i zatváracích nožov. Na jeho stole bolo niekoľko precízne
spracovaných nožov, rytecky zdobená baskula brokovej dvojky
a nechýbal ani ponukový katalóg. Tradične v ponuke na jeho stole
boli veľmi dobre vypracované ozdoby a zdobené semišové vrecká,
výrobky jeho manželky Eriky, ktorá ho na výstavách sprevádza.
Druhým z lučeneckej skupiny bol nožiar - umelec Štefan AAlbert
z Fiľakova. Aj tento rok mal v ponuke nože s hlbokou figurálnou rez-
bou, doplnené zlatom, drahými kameňmi, s rukoväťami i puzdrami
z exotických materiálov. Vo vitríne nechýbal nôž „Nýmfa“, ktorý
získal minulý rok v Košiciach hlavnú cenu a podobný nôž s hlbokou
figurálnou rezbou tento rok v súťaži nožiarov ocenený druhým mies-
tom. Nože Jána JJackuliaka z Hnúšte sa vyznačujú kvalitou
a precíznosťou vypracovania, sú jednoduchých klasických tvarov
s minimom ozdobných prvkov. Nožiar Otto NNeuman, jeden z or -
ganizátorov podujatia, tradične ponúkal praktické poľovnícke nože
s rukoväťami z parožia, zatváracie poľovnícke nože a poľovnícky
tesák. Oproti bol najlepší slovenský mečiar Róbert MMôc z Dobrej
Nivy. Návštevníci na jeho stole obdivovali gotický meč, staroma-
ďarskú šabľu, kord i umelecky spracovaný rímsky meč z predka -
rolínskeho obdobia - spathu. Expozícia Jána PPlichtíka z Čierneho na
Kysuciach bola tradične bohatá na množstvo i vyhotovenie nožov.L
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Košická výstava nožov 
V POPREDÍ RICHARD CHROMÝ, 
ÚSPEŠNÝ NOŽIAR KOŠICKEJ VÝSTAVY MEČIARSKA EXPOZÍCIA

R. MÔCA Z DOBREJ
NIVY (V STREDE)

NÔŽ M. CHROMÉHO, KTORÝ ZÍSKAL HLAVNÚ CENU
CASSOVIA TOP KNIEVES

V SÚŤAŽI OCENENÍ NOŽIARI J. JACKULIAK, Š. ALBERT, R. KOVÁČIK,
R. CHROMÝ A J. CUNÍK (ZĽAVA)

VYHLÁSENIE
VÝSLEDKOV

SÚŤAŽE, 
ČLENOVIA

HODNOTIACEJ
KOMISIE

Košická výstava nožov 
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V ostatnom čase spolupracuje s krajanom, mla-
dým nožiarom Jarabicom a v jeho ponuke možno
vidieť aj určitú modernu, osobitne v tvaroch čepelí.
Špecialitou J. Plichtíka bola v Košiciach drevená vrúbkovaná
rukoväť noža, pripomínajúca roh antilopy s čepeľou zdobenou ryti-
nou rysa. Peter VVarchola zo Starej Ľubovne je nožiar, ktorý sa
z roka na rok zlepšuje. Jeho nože sú praktické, určené pre-
dovšetkým pre poľovníkov. Nožiar - zbrojár Dušan BBača
z Levíc predstavil precízne spracované nože, doplnené ryti-
nou, osobitne zaujal nôž s drevenou rukoväťou s vyrezávanou kons-
kou hlavou. Po začínajúcom mladom nožiarovi Petrovi ŠŠimonovi,
ktorý mal svoju expozíciu v línii stolov oproti, novými tvárami boli na
výstave v Košiciach aj nožiari Eugen DDiczházi zo Štósu a Ľuboš
Miháľ z Moldavy nad Bodvou. Svojou spoločnou expozíciu, osobit-
ne pestrosťou a kvalitou nožov, ale aj dobre spracovaných kože-
ných puzdier vzbudzovali záujem návštevníkov výstavy. Nezaškodí,
ak čitateľom oboch nožiarov troška predstavím. Bohatú ponuku
ruských nožov firmy KIZLYAR prezentoval Michajlo Špiľka, zástupca
dagestanskej firmy na Slovensku. Nožiarsko – mečiarsko – kováčs-
ke expozície v Košiciach uzatváral tradičný návštevník podobných
akcií na Slovensku, kováč Jiří Kovář z ČR. Ponúkal rôznu odbornú
literatúru o kováčskom spracovaní kovu, rôzne kováčske výrobky -
svietniky, popolníky, hlavolamy, ozdoby i kované ruže. Súčasťou
výstavy v Košiciach je aj súťaž vo vybraných kategóriách remeselne
vyrobených nožov. Odborná komisia, ktorej bolo predložených 14
nožov pracovala v zložení: predseda MUDr. Ľubomír Myndiuk z RO
SPZ Košice, členovia doc. Mgr. Art. Tadeusz Blonski z TUKE, kated-
ra dizajnu, Ing. Ladislav Klíma STM, Rudolf Jandel z TUKE, hutnícka
fakulta, Ing. Radim Rybár z TUKE, fakulta BERG, Otto Neuman, člen
organizačného výboru - profesionálny nožiar, Róbert Mižov výrobca
kožených výrobkov, nožiar a Ing. Alojz Drábek publicista - nožiar
obaja za Slovenskú asociáciu nožiarov. Vzhľadom na typovú
a druhovú štruktúru boli zvolené základné kategórie A - nože otvo-
rené (s pevnou čepeľou) a B - nože zatváracie. Vzhľadom na to, že
v niektorých kategóriách boli len dva nože, oficiálne sa ude-
ľovali ocenenia len na prvých dvoch miestach. 
Výsledky súťaže nožiarov 3. ročníka výstavy nožov Košice
2007: 
A. Nože otvorené
A I. Lovecké (poľovnícke) nože
1. miesto Róbert KKováčik z Tomášoviec za nôž s črien-
kami z jelenieho parožia, doplnené rezbou losa a na
druhej strane pasrnca bielochvostého (jelenca viržin-
ského) na prednom kovaní rukoväti, 2. miesto Ján JJackuliak
z Hnúšte za nôž s drevenou rukoväťou, 3. (neoficiálne) miesto Peter
Varchola zo Starej Ľubovne za nôž s damaskovou čepeľou
s rukoväťou z jelenieho parožia, s puzdrom z hadej kože.

A II. Úžitkové nože
1. miesto Ján CCuník zo Spišskej Teplice, za nôž s damaskovou čepe-
ľou, z vlastnej výroby, s delenou drevenou a kostenou rukoväťou,
doplnené scrim-shaw, 2. miesto Ján JJackuliak z Hnúšte, za nôž

s čepeľou „záchranárskeho“ typu s drevenou rukoväťou, 3. (neofi-
ciálne) miesto Dušan BBača z Levíc za nôž s drevenou rukoväťou

s vyrezávanou konskou hlavou.

A III. Zdobené nože
1. miesto Richard CChromý z Košíc za nôž s damaskovou čepeľou,
s rukoväťou doplnenou zlatou ozdobou s vloženým opálom na obid-
voch stranách, 2. miesto Štefan AAlbert z Fiľakova za umelecky spra-
covaný nôž s hlbokou figurálnou rezbou, so zlatými výplňami,
s rukoväťou a s puzdrom z rohu vodného byvola. 
B. Zatváracie nože
1. miesto Richard CChromý, za celokovový zatvárací nôž z damasku,
s prihliadnutím na jeho dominanciu účelovosti a použitého mate-
riálu, 2. miesto Miroslav CChromý za pôsobivý zatvárací nôž
s drevenou rukoväťou, s ozdobnými prvkami. 
Hlavnú cenu „CASSOVIA TOP KNIVES 2007“ získal Miroslav CChromý
z Košíc za reprezentačný zatvárací nôž, vzhľadom na vyváženosť
remeselníckeho spracovania, účelnosť a praktickosť použitia. Ceny
nožiarom odovzdali členovia hodnotiacej komisie na čele s jej pred-
sedom Ľ. Myndiukom a pracovníčkou Domu techniky, hlavnou orga -
nizátorkou výstavy Ing. Gabrielou Oroszovou, na slávnostnom ban-
kete. Zástupkyňa mestských orgánov časti Staré mesto Košice po -
ďakovala organizátorom i nožiarom za úspešný priebeh podujatia. 

Text: Ing. Alojz Drábek
Foto: autor a T. Krivjanský
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a chladných zbraní 2007
NOŽE S DAMASKOVÝMI ČEPEĽAMI, KTORÉ V KATEGÓRII ÚŽITKOVÉ ZÍSKALI PRVÉ MIESTO
OD J. CUNÍKA A NÔŽ J. JACKULIAKA DRUHÉ MIESTO (SPODNÝ).

NOŽE, KTORÉ V KATEGÓRII ZDOBENÉ
ZÍSKALI PRVÉ DVE MIESTA R. CHROMÉHO

PRVÉ MIESTO A Š. ALBERTA DRUHÉ
MIESTO (SPODNÝ).

NOŽE POPRADČANA Š. GALOVIČA

L
o

v
c

i

a chladných zbraní 2007


