
Región, ktorý bol v minulosti nesmierne bohatý 
na rôzne druhy ľudového remesla a výroby.

GEMER 



Región, ktorý bol v minulosti nesmierne
bohatý na rôzne druhy ľudového remesla

a výroby. Prekvitalo tam
hrnčiarstvo, gubárstvo, čipkár-
stvo, zvonkárstvo, tkáčstvo,
kožušníctvo, výroba z dreva,
prírodných pletív.



Gubárstvo
- výroba súkna

a vlnených pokrovcov



S ľudovým odevom súviselo niekoľko druhov
výroby, najmä tkanie a paličkovanie.

Odev, ktorý sa v jednej časti
Gemera zachoval do prvých
desaťročí 20. storočia, sa
nosil v obciach neďaleko
Dobšinej, v údolí rieky
Slaná a v Rejdovej.



Tradičný odev na Gemeri mal
svoje špecifiká. Muži nosili
súkenné nohavice, kabanice a
pomerne bohato zdobené
kožúšky. Pre ženy a dievčatá
bola charakteristická úprava
hlavy, bohaté vence so
zapletenými vlasmi na
sluchách pre dievčatá, účes
zakrytý drôteným košíkom a
čepcom s dlhou paličkovanou
čelenkou pre vydaté ženy.



Žena v bielom kožuchu z ovčiny.
Cípy kožucha sa v tuhej zime
nosili spustené dolu.

Rejdová
Zimný odev muža z polovice 
20.storočia. Muž v súkennej 
halene nazývanej „surovica“. 
Rukávy boli pomerne krátke              
a boli zašité. Muži v nich zvy-
čajne nosili stravu.

- kroje



Výrazným prejavom ľudovej kultúry
na Gemeri je paličkovaná čipka.

Zachovala sa na plachtách, pôlkach
a ženských čepcoch. Je výnimočná svojou
konštrukciou, hoci je pásiková, používa
všetky technické prvky pletenia známe na
Slovensku.



Výskyt kvalitnej hrnčiarskej hliny
podmienil na Gemeri veľký rozvoj
hrnčiarstva. Hrnčiarske výrobky
z Gemera boli známe v celom
Uhorsku. V niektorých gemerských
obciach sa zachovali dielne do
polovice 20. storočia.



Známe boli Držkovce a Šivetice, kde sa výroba udržala najdlhšie.

Výraznou osobnosťou a pokračovateľom
v tradičnej hrnčiarskej výrobe bol
majster ľudovej umeleckej výroby Ján
Kováč v Šiveticiach, ktorý vyrábal
tradičný riad s použitím miestnych
výzdobných techník.



Okrem baníctva, roľníctva, bol chov oviec jedným zo
zamestnaní, ktoré obyvateľom poskytovali nielen suroviny na
výrobu odevu, ale aj potraviny na obživu. S týmto spôsobom
súvisela výroba bačovského dreveného riadu.

Jedným z významných tvorcov
bačovského riadu bol majster
Ján Macko z Rejdovej, ktorého
črpáky či odlieváky sú dodnes
považované za unikáty.



Pletenie lubových košov v Gemeri bolo súčasťou zručností,
ktoré boli potrebné pre funkčný chod roľníckych hospodárstiev.
Koše, ktoré slúžili na nosenie rôznych produktov vyrábali muži
zo štiepaných lubov rôznych drevín.

Zaujímavý bol i spôsob
výzdoby dreveného nábytku
– súsekov a truhlíc, ktorý
využíval rytý ornament do
farebne upraveného dreva.
Výrobcovia ho preniesli i na
detské hračky vyrábané
v obci Kyjatice.


