
Remeslá  
Horného Zemplína
na chodníku valašskej kultúry



Táto brožúra mapuje remeslá na Hornom 
Zemplíne, ktoré súvisia s valašskou kultúrou. 
Jej cieľom je oboznámiť širokú verejnosť 
s tradičnými remeslami Horného Zemplína, 
ktoré sa snažia jednotliví remeselníci 
a občianske združenia v regióne udržať pre 
budúce pokolenia. 

Remeselníci ponúkajú svoje výrobky na 
jarmokoch a folklórnych slávnostiach v obciach 
a mestách Horného Zemplína, aj inde. 
Niektorí taktiež predvádzajú (učia) svoju 
zručnosť deti a mládež na rôznych remeselných 
workshopoch, takže je predpoklad, že sa drobná 
remeselná činnosť bude postupne rozvíjať. 

Brožúra prezentuje tých remeselníkov a ich 
výrobky, ktorí sa prihlásili na základe konkurzu 
a prihlášky na zverejnenie v brožúre. Je v našom 
regióne samozrejme viac zručných remeselníkov, 
no nie každý sa chcel prezentovať.

Členenie brožúry súvisí so zameraním 
prihlásených. A to na:

Spracovanie ovčej vlny (výroba zápästkov, 
tkanie na krosnách, práca na kolovrátku, …)

Drevorezba (výroba pastierskych píšťal, 
fujár, výroba lyžíc, korýt, črpákov, figúrky 
ovečiek a pod., sochy pastierov, …)

Košikárstvo (košíky, metly z brezového 
prútia, …)

Kováčstvo (zvončeky, …)

Hrnčiarstvo (hrnčeky, taniere, misy, 
krčahy, …)

Sviečkarstvo (sviečky, …)

Výrobky z ovčieho mlieka (syry, bryndza, …)

Iné (rôzne tu nespomenuté)
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Úvod
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Spracovanie ovčej vlnySpracovanie ovčej vlny

Karľová Jana, Mgr. – Snina
V spolupráci s OZ Gaštanový koník predvádza ukážky tkania na krosnách,  

ale aj pletenie košíkov.

Detská organizácia Fénix, o. z. – Snina
Udržiavanie ľudových remesiel prostredníctvom tvorivých dielní zameraných 
na tkanie na tradičných krosnách, na malých krosienkach, pradenie na kolovrátku, 
plstenie ovčieho rúna, tkanie zápästkov na forme a iné.
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DrevorezbaSpracovanie ovčej vlny

Pavlovčinová Helena, Krivjančinová Pavlína, 
Hančariková Anna – Dlhé nad Cirochou
Členky Folklórneho súboru Kudzeľ, v spolupráci s DO Fénix Snina predvádzajú ukážky 
práce na kolovrátku a tkania na krosnách.

Antolík Dušan – Snina
Vyrezávanie menších drevených postavičiek, vtáčikov rôznych veľkostí, pastierskych 

palíc, pastierskych píšťal, malé píšťalky, ale aj drobné suveníry, fajky, prívesky.
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DrevorezbaDrevorezba

Babenský Ján – Hlinné
Vyrezávanie menších drevených figuriek, obrazov,reliefov, Betlehemov.

Gaľo Miroslav – Ulič
Vyrezávanie veľkých sôch (postavy, zvieratá, ...)
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DrevorezbaDrevorezba

Horváth Ladislav – Kolonica
 Výroba drevených pastierskych píšťal, malé píšťalky, fujary, trembity, 
pastierske palice.

Horváthová Mária – Kolonica
Výroba drevených holubičiek a motýlikov na Vianočný stromček.
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DrevorezbaDrevorezba

Jankaj Ján – Snina
Vyrezávanie drevených obrazov (krajinky, lesné zvieratá,...), podklady pod parožie.

Kanaloš Alexander – Sedliská
Dlabanie korýt, vyrezávanie drobného kuchynského náradia (lyžičky, varešky, ...)
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DrevorezbaDrevorezba

Kanaloš Juraj – Podhoroď
Dlabanie korýt, vyrezávanie drobného kuchynského náradia.

Kanaloš Martin – Podhoroď
Dlabanie korýt, vyrezávanie drobného kuchynského náradia.
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DrevorezbaDrevorezba

Karľa Milan – Snina
Dlabanie korýt, varešky, ...

Krajňák Milan – Hencovce
Vyrezávanie veľkých sôch (anjel, sv. Cyril a Metod, ...), aj menších drevených 

postavičiek, drevené srdcia rôznych veľkostí.
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DrevorezbaDrevorezba

Mihaľov Jozef – Hudcovce
Zameriava sa na sakrálnu tvorbu, ale aj darčekové predmety.

Poľak Jozef a Anna – Sedliská
Vyrezávanie drobného kuchynského náradia (lyžičky, varešky, ...),  

hračky z dreva, suveníry.
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KošikárstvoKošikárstvo

Kyslík Ladislav – Zemplínske Hámre
Výroba metiel z brezového prútia, hrable, oberačky.

Šamulka Vladimír – Snina
Výroba metiel z brezového prútia, hrable, oberačky, košíky z vŕbového prútia.
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HrnčiarstvoKováčstvo

20

Kapa Dávid – Miňovce
Ukážky kováčstva, podkovičky, svietniky, ...

Halamka Štefan – Snina
Nositeľ rodinnej tradície práce hrnčiarstva v Snine,  

výroba hrnčekov, tanierov, džbánov, … 
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SviečkarstvoHrnčiarstvo
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Ferková Božena – Snina
Keramické výrobky, dekoračné predmety, hrnčeky, čajové súpravy, magnetky, ...

Buraľ Miroslav, Ing. – Stakčín
Výroba sviec tradičným spôsobom vytápaním včelieho vosku.
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Výrobky z ovčieho mliekaVýrobky z ovčieho mlieka

Marcela a Pavol Piteľ  
– Stakčínska Roztoka
Výroba a predaj syrových špecialít (ovčí syr, oštiepky, párenica, bryndza, korbáčiky, 
maslo), ukážky pletenia syrových korbáčikov..

Animoterapeutické  
a jazdecké centrum, o. z. – Snina
Ukážky pečenia chleba v tradičnej peci, výroba a predaj syrových špecialít (ovčí syr, 
oštiepky, párenica, bryndza, korbáčiky, maslo), ukážky výroby syrov.
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InéIné

Chomanič Jozef, Ing. – Kolonica
Tradičné pestovanie pohánky (tatarky) a výroba múky.

Jenčová Anna a Miroslav – Vranov nad Topľou
Výroba krojov.



2928

InéIné

Lattová Jarmila – Stakčín
Výroba kraslíc.

Macejka Vladimír – Ulič
Výrobky z parožia – svietniky, podstavce, lustre, stolíky, rukoväte na nože, ...
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InéIné

Michalková Jana – Jasenov
Maľovanie na sklo.

Višňovská Anna – Zamutov
Šitie krojovaných bábik, požičovňa krojov.
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