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Čo je remeslo ?

 Je to malovýroba založená na kvalifikovanej, prevažne ručnej 
práci výrobcu a obmedzenej deľbe práce vo vnútri dielne.



„Remeslo má zlaté dno“

 V minulosti to naozaj platilo.

 Pre mnohých bolo remeslo 
jediným zdrojom obživy.

 Remeselníci vyrábali rôzne 
predmety potrebné pri práci  
v domácnosti, či na 
hospodárstve.

 Ľudia si bez remesiel nevedeli 
život ani predstaviť.

 Dnes si výrobky a ukážky 
remeselných techník môžeme 
pozrieť v múzeách, na 
jarmokoch, či v skanzenoch.



Niečo o drotárstve

 Drotárstvo má na Slovensku viac 
ako 300-ročnú históriu.

 Drotári putovali od dediny k 
dedine po celom Uhorsku, 
neskôr aj za jeho hranice.

 Na chrbte nosili krošňu, v ktorej 
mali materiál a na pleci tašku, 
kde mali pracovné nástroje.

 Opletali hlinený riad, vyrábali 
pasce na myši, jednoduché  
predmety z drôtu do kuchyne i 
pre hospodárstvo, letovali 
plechový riad.

 Zhotovovali aj náročné 
dekoratívno-úžitkové predmety.



Hrnčiarstvo

 Hrnčiarstvo patrilo medzi 

najrozšírenejšie a najstaršie remeslá 

vôbec.

 Hrnčiari vyrábali hrnce, mliečniky, 

čutory, rajnice, taniere, cedáky a 

odkvapkávače na syr, misy,  krčahy    

a džbány na nosenie potravín, 

pekáče, formy na pečenie...

 V niektorých našich mestách vyrábali 

aj kachle a kachlice, kvetináče, vázy, 

hlinené píšťalky, hlinené hračky , 

rôzne figúrky.



Obuvníctvo

 Obuvníci, ktorých volali aj šustri, 
sa venovali oprave a výrobe 
obuvi.

 Na výrobu používali kožu, ktorú 
spracovávali garbiari.

 Kožená obuv sa však nosila iba 
na sviatky. Bežnou obuvou 
našich predkov  v zime  boli  
súkenné krpce, v lete 
chodievali bosí.



Sklárstvo



 Je to prastaré odvetvie, ktoré sa 

zaoberá výrobou skla a 

sklenených predmetov.

 Najstaršie sklenené nádoby, ktoré 

boli nájdené, pochádzajú z 

Egypta a majú takmer 4000 rokov.

 Sklárstvo na Slovensku má už 630-

ročnú tradíciu.

 Medzi najvýznamnejšie patrili 

sklárne v Zlatne, Utekáči, Málinci, 

Katarínskej Hute a Poltári.

 Posledné dve spomínané fungujú 

až do dnešných dní.



Krajčírstvo
 Je remeslo zamerané na 

šitie mužského, ženského a 

detského odevu i bielizne.

 Krajčíri boli v minulosti 

vysoko cenenými 

remeselníkmi.

 Dobrý krajčír vedel vytvárať 

strihy na často nesmierne 

náročné odevy, vyznal sa v 

látkach, komunikoval so 

zákazníkmi a bol aj hlavou 

celej dielne.

 Rozvoj krajčírstiev ovplyvnil 

v 19. storočí vynález 

šijacieho stroja.



Kováčstvo
 Tvorilo najdôležitejšiu zložku pri 

spracovaní kovov.

 Kováč spracúval železo kovaním a 

ovládal aj podkúvanie koní.

 Venoval sa opravám železného 

náradia, výrobe klincov, reťazí, 

poľnohospodárského náradia, výrobe 

kovania, svietnikov, trojnožiek...

 Dedinský kováč bol vďaka svojim 

rozmanitým vedomostiam vážený a 

nenahraditeľný muž, lebo každý 

remeselník a sedliak bol odkázaný na 

náradie, ktoré pochádzalo z jeho 

dielne.



Cechy
 Cech bolo združenie majstrov 

jedného (alebo viacerých 

remesiel), ktoré malo vlastné 

pravidlá schválené 

panovníkom, alebo mestskou 

radou.

 Cech dohliadal na kvalitu 

výrobkov svojich členov a 

postihoval porušenie pravidiel.

 Každý cech mal svojho 

cirkevného patróna.

 Každý cech mal aj zástavu, 

ktorá bola uložená v kostole a 

svoj cechový znak.



Erby niektorých cechov

 Obuvníctvo         Pekárstvo              Kováčstvo

 Krajčírstvo          Stolárstvo              Mäsiarstvo



 Kolárstvo                                          Tkáčstvo

Zámočníctvo
 Hrnčiarstvo



 Verím, že ste sa dozvedeli niečo nové  

 i zaujímavé o dávnych historických remeslách,

 ktorých sláva pretrvala dodnes.

 Ďakujem za pozornosť


