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|| Pár slov na úvod  

        Mojim pôvodným zámerom bolo písať blog, dostal som veľa podnetov 

od čitateľov, aby som vydal knihu. Aby dlhoročná práca nevyšla nazmar, z 

jednotlivých blogových príspevkov, možno na prvý pohľad nesúvisiacich, 

som vytvoril publikáciu, ktorú práve čítate. Z mojej dielne prvú. Som skôr 
hemingwayovský typ spisovateľa, menej píšem, o to viac športujem. 

 

Nože vyrobené v dielni patriacej našej rodine na Hlivovom vrchu v obci Kriváň 

       Keď sa ma raz jeden pán opýtal, už je to niekoľko rokov dozadu, čo pre 

mňa umenie noža znamená, chvíľu som bol jeho otázkou zaskočený. 

Napokon som odvetil: “Čas a vášeň.” Nôž je mojou pasiou i profesiou. Túto 

vášeň som zdedil po svojich predkoch, starom i prastarom otcovi. Praded z 

otcovej strany Jozef Hliva [narodený v roku 1859] sa ešte v čase c. k. 

monarchie vyučil za kováča a zámočníka, v 1870 – tych rokoch, u majstra 
Antona Bohúňa v Ružomberku. Vtedy dostal učeň po skončení učňovského 

pomeru od majstra a školy učebné vysvedčenie, na základe ktorého mu 

Živnostenské spoločenstvo vydalo výučný list a stal sa pomocníkom, resp. 

tovarišom v niektorom z cechov. Dielňu mal vo svojom rodinnom dome, 

postavenom okolo roku 1900, na Hlivovom vrchu v obci Kriváň, v 
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historickom regióne Podpoľanie, kde spolu s manželkou Máriou, rodenou 

Bellovou, vychoval osem detí, štyri dcéry a štyroch synov.  

Štefan Hliva 

 

Dvaja synovia Jozef a Štefan 

bojovali v prvej svetovej 

vojne, v Taliansku pri rieke 

Piava, Jozef tam padol a 

Štefan bol zranený. 

Najmladší syn Mikuláš Hliva 
[narodený v roku 1899], môj 

dedko, bol príliš mladý, aby 

sa zúčastnil krutých bojov 

“veľkej vojny”, pokračoval v 

rodinnej tradícii a venoval sa 

kováčskemu “čiernemu” 

remeslu. Bol to veľmi zručný 

a pracovitý človek, štátny 

zamestnanec železnice, ako 

rušňovodič jazdil na trase 

Zvolen - Fiľakovo. Po 

odchode do dôchodku, v 

roku 1956, na JRD Kriváň 

opravoval stroje a podkúval. Súčasťou kováčstva, najmä na vidieku, bolo 

podkúvanie ťažných zvierat, tzv. podkúvačstvo. Takisto po otcovi prevzal 

dielňu na Hlivovom vrchu, kde okrem tradičných kováčskych výrobkov 

zhotovoval aj nožiarske, oberučné, kuchynské a zabíjačkové nože.  

         Zo strany mojej matky sa zase dvaja strýkovia učili nožiarstvo u firmy 

Sandrik. A rodinná tradícia trvá doposiaľ. Nové je to, na čo ľudia úplne 

zabudli. Často a často som sa stretol s človekom, majúcim bohaté 
skúsenosti, od ktorého som sa dozvedel všeličo už vekom zaprášené, ale 

poučné. Pátral som v spomienkach pamätníkov, veľa rokov sa zaoberám 

touto reminiscenčnou činnosťou. A tak píšem o histórii nožiarstva a 

pastierskom šerme na Slovensku, o elegantných dobrodruhoch, machroch a 

duelantoch starej Bratislavy, či o lekcii španielskeho noža.  

         Sedmička je magické číslo, preto sedem článkov blogu tvorí sedem 

kapitol tejto malej knihy. 
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Rodinná nožiarska firma Schreiber a synovia zo Štósa 

 

Objekty továrne 

”Lichardus 

kovopriemyselné 
závody, družstvo s 

ručeným 

obmedzením“ v 

Ružomberku spolu s 
vilou majiteľov.  

História tejto fabriky 

začína 
presťahovaním sa 

Jozefa Lichardusa  

koncom 90 - tych 

rokov 19. storočia z 
Liptovského 

Mikuláša do Ružomberka. V polovici 1930 - tych rokov zamestnávala 40 – 60 

zamestnancov. Továreň vyrábala pestrý sortiment výrobkov, popolníky, gombíky, 

odznaky, lustre, kovania na nábytok, kancelárske zariadenia, zárubne, ozdobné 
predmety, ale aj pre deti autíčka, kolobežky a trojkolky. V roku 1942 prijala štátnu 

zákazku a stala sa monopolným dodávateľom dôstojníckych dýk pre slovenskú armádu. 

Po roku 1945 bola na podnik uvalená nútená správa, strojné zariadenia boli 
demontované a odvezené do Čiech. V októbri 1945 bol síce vrátený majiteľom, ale v 

roku 1948 bol znárodnený a začlenený do Sandrika. Neskôr pod žilinské firmy, až 

nakoniec existoval ako Oceľové konštrukcie Žilina. Po roku 1989 bola rodine Lichardus 

vrátená časť pôvodného majetku. 
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|| Nože a nožiarska výroba na Slovensku | Pohľad do histórie  

       Dnes už asi málokto vie, že nožiarstvo na Slovensku má pozoruhodnú a 

dlhú históriu, korene siahajú až do 17. storočia. Tieto dejiny by rozhodne 

nemali zostať zabudnuté. Základom nožiarskej produkcie je železo, kvalitné 

železo sa od 16. storočia vyrábalo v oblasti Spiša.  

 

 

 

 

 
Továreň Sandrik Dolné Hámre a jej zamestnanci na fotkách z roku 1912 
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        Nože zo Slovenska boli veľmi obľúbené nie len v strednej Európe, ale aj 

v zámorí.  Ako uvádza pán Perniztky vo svojej knihe "Nože a nožíři v 

Československu" anglickí obchodníci od 17. storočia nakupovali slovenské 

nože a exportovali ich i do svojich kolónií. A tak slovenské nože mali za 
opaskom indiánski bojovníci na skalpovanie alebo anglickí piráti, keď 

útočili na španielske lode vezúce zlato z nového sveta.  

        Centrom nožiarskej výroby v minulosti boli predovšetkým obce Štós a 

Dolné Hámre [po roku 1971 Hodruša - Hámre]. V Štóse sídlili nožiarske 

firmy Komporday, Schreiber a synovia, Jozef Wlaszlovits. Wlaszlovitsova 

fabrika patrila od druhej polovice 19. storočia k významným výrobcom 
chladných zbraní v strednej Európe. V roku 1945 bola zaradená do 

národného podniku Sandrik, ktorý mal sídlo v Dolných Hámroch. Továreň 

Sandrik tam bola založená v roku 1895. Malá fabrika sa postupne 

rozrastala, v rokoch 1939 - 1942 v nej pracovalo približne 600 až 700 

zamestnancov. V roku 1946 sa Sandrik Dolné Hámre stáva základným 

článkom novovytvoreného podniku "SANDRIK - spojené závody na výrobu 

strieborného a kovového tovaru n. p." so sídlom v Bratislave. Tento podnik 

združoval celkom 38 závodov, prevádzok a dielní na území bývalého 

Československa. V roku 1951 sa závod v Dolných Hámroch stáva 

samostatným podnikom a je riadený priamo Ministerstvom strojárenstva. 

Má pobočné závody v Štóse, Malackách, Gelnici, zlatnícke prevádzkarne v 

Bratislave a Trenčíne. V roku 1958 prichádza k ďalšej veľkej rekonštrukcii 

[nie poslednej] národného hospodárstva ČSR, vzniká tzv. ”veľký Sandrik”, 

podnik tvoria české/moravské závody Moravská Třebová, Vyškov, Jevíčko, 

Hošťálková, i slovenské, mincovňa Kremnica, Vlkanová, Štós a základný 

závod v Dolných Hámroch. Zánikom veľkého Sandrika podnik tvorili už len 

tri závody, 01 Hodruša - Hámre, 02 Štós a 03 Hanušovce nad Topľou. Po 

“revolúcii” z nich vznikli tri samostatné akciové spoločnosti. 

        Sortiment továrne Sandrik pôvodne tvorili úžitkové a umelecké 

predmety. Na začiatku 20. storočia bola zahájená v kooperácii s rakúskou 
firmou Berndorf produkcia príborov. Sandrik prevzal podstatnú časť 

výrobného programu firmy Wlaszlovits a vo svojom závode v Štóse vyrábal, 

okrem príslušenstva cestných motorových vozidiel a kovových obalov, 

nožiarsky tovar a stolné náčinie, hlavne nože kuchynské a vreckové.  

        Online katalóg Sandrik n. p., Dolné Hámre, pravdepodobne z roku 1964 

klikni sem 

http://www.rukovetprosberatele.cz/cs/1272-katalog-sandrik-n-p-doln%C3%A9-h%C3%A1mre.html
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Jan Peterka, riaditeľ továrne Sandrik Dolné Hámre 

 

 
Sandrik Dolné Hámre mal od roku 1936 svoju predajňu v centre Bratislavy 
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Závod Sandrik Štós v 1970 - tych rokoch 

        V roku 1992 vznikla firma Sandrik Štós, a. s., ktorá produkovala okrem 

tridsiatich druhov nožov aj príslušenstvo k motorovým vozidlám a 

záhradnícke náradie. Až 82 percent výrobkov tejto firmy so 175 

zamestnancami šlo na export. V roku 2000 bola výroba ukončená a firma je 
už v súčasnosti vymazaná z obchodného registra. 

  

Brusel 

           V rokoch 1958 - 1972 vo firme Sandrik pôsobil vynikajúci slovenský 
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dizajnér Ján Čalovka. Pre Sandrik navrhol príbor "brusel", ktorý je asi 

jediným slovenským produktom s nepretržitou výrobou od svojho vzniku, 

v roku 1958, až do dnešných dní.  

          V roku 2008 bol uverejnený s pánom Čalovkom zaujímavý rozhovor 
http://www.sme.sk/c/4185543/muz-ktory-vymyslel-kultovy-pribor.html. 

Informácie o živote a tvorbe pána Čalovku sa nachádzajú i na stránke 

www.calovka.sk, ktorej autorom je syn, Ján Čalovka ml. 

 

 

Súprava v štýle Art Deco 

       Vyrobená v Sandriku v 1930 - tych rokoch zo silne postriebrenej alpaky. 

 

 

Dukla 

        Medzi najznámejšie zatváracie nože z produkcie firmy Sandrik patril 

vreckový nôž DUKLA, ktorých vyprodukovali za 30 rokov v období 
socializmu niekoľko miliónov kusov. Vtedy to boli veľmi kvalitné nože za 

priaznivú cenu pod 10 korún. Napodobovali svojho staršieho brata, nôž 

ľudovo zvaný "sarajevo", ktorý vyrábala v Štóse firma Wlaszlovits [aj 

Komporday], a v ktorého výrobe Sandrik pokračoval, známeho ako “dukla”.  

http://www.sme.sk/c/4185543/muz-ktory-vymyslel-kultovy-pribor.html
http://www.calovka.sk/

