
Remeslo sa kedysi šírilo z pokolenia 
na pokolenie. Sila príbehu 

rezbárskych majstrov tkvie práve 
v rodinnej tradícii a v náročnom, ale 
krásnom remesle. Práca s drevom 
si totiž vyžaduje silu aj cit zároveň. 

Nesmie chýbať láska k drevu a ešte 
jedna dôležitá ingrediencia – talent.

Rezbárska rodina remesluVERNÁ
Slovensko sa môže hrdo pýšiť tradíciou rezbárstva už niekoľko storočí. 
Rezbárske dielne zaznamenali najväčší rozmach počas neskorej gotiky 
na Spiši, kde najmä zásluhou Majstra Pavla z Levoče vznikli diela, ktoré 
sú dokonca zapísané v  zozname UNESCO. Rezbárstvo sa však na 
slovenskom území rozvíjalo aj potom, a to najmä vďaka pastierskemu 
umeniu: črpáky, formy na syry alebo vyrezávané hudobné píšťaly či 
fujary. Bolo bežnou súčasťou prác mužov počas zimy, kedy si krátili 
dlhé chvíle vyrezávaním potrebných vecí do domácností, betlehemov, 
sošiek či hračiek.

K takýmto amatérskym rezbárom patril aj starý otec Vladimíra Šimíka 
z obce Dolná Maríková, v pohorí Javorníky. Lásku k drevu však majster 
Šimík zdedil po svojom otcovi – tesárovi. Po vyučení u uznávaných 
rajeckých majstrov si založil Vladimír Šimík st. svoju prvú dielňu a začal 
s rezbami. Už je to viac ako 40 rokov, čo funguje značka „Rezbár Šimík,, 
a vďaka rodinnej tradícii bude fungovať aj naďalej.

TEXT Ing. Zuzana Mittelmann FOTO Archív rodiny
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Cez desiatky rokov tvrdej práce s  drevom sa v  rodine 
Šimíkovcov vyvinul veľký zmysel pre detail a  kvalitu. 
Základom je predovšetkým tradičná ručná výroba, 
ktorej je čoraz menej. Citu pre kvalitnú prácu s drevom 
sa v  rodine učilo postupne a  trvalo to mnoho rokov. 
Popri rezbárstve začali aj so stolárstvom, tokárstvom, 
tesárstvom a reštaurátorstvom.

Len dlhoročnou praxou a študovaním u tých najlepších 
majstrov sa rezbárska rodina Šimíkovcov dokáže 
vrátiť aj niekoľko storočí späť a  pracovať rovnakými 
technikami, ako to bolo pred rokmi. Vďaka tomu, že vedia 
dodržať rovnaké pracovné postupy starých majstrov, 
zachovávajú sa ich diela aj pre ďalšie generácie. Okrem 
takéhoto návratu do minulosti zostávajú k dispozícii aj 
pre požiadavky súčasnosti. Spracúvajú tradičné motívy 
a  neobchádzajú ani prvky do moderného interiéru. 
Ručná práca totiž práve v obytných priestoroch vyniká 
ako solitér, o  ktorý vďaka jedinečnosti určite zavadíte 
pohľadom.

Martin Šimík a Vladimír Šimík ml. pôsobili aj ako umeleckí 
rezbári niekoľko rokov v zahraničí, pričom si odtiaľ doniesli 
nové postupy a  najmä zmysel pre kvalitne odvedenú 
prácu. Vďaka rodinnej tradícii sa počas niekoľkých rokov 
vyvinul rozoznateľný rezbársky rukopis, ktorý je zárukou 
tradičnej kvality. Viac však prezradia hotové umelecké 
diela, ktoré môžete nájsť vo viac ako 50-tich kostoloch 
Slovenska, ale aj v súkromných zbierkach po celom svete. 

Výrobky rodiny Šimíkovcov nie sú kusy, ktoré zídu 
z výrobnej linky stroja. Vždy ide o poctivú drinu, napokon 
však z každého diela cítiť teplo.

Slávne slovenské rezbárstvo má dlhú tradíciu, ale často aj zložitú. 
Remeslo prežilo stáročia predovšetkým vďaka tradícii, prenášania 
odkazu z  generácie na generáciu, dedeniu z  otca na syna. 
Tak tomu bolo aj v  rodine Vladimíra Šimíka – majstra rezbára 
a zakladateľa dielne rodiny Šimíkovcov.

Pán Vladimír Šimík sa narodil v roku 1955 v Považskej Bystrici do 
rodiny tesára. K  drevu mal teda blízko už od malička, rovnako 
ako aj k výtvarnému umeniu. Domácnosť Šimíkovcov totiž často 
navštevoval rodinný známy – maliar Imro Weiner Kráľ, tiež rodák 
z  Považskej Bystrice. Vladimír Šimík neskôr začal navštevovať 
základnú umeleckú školu, kde sa po prvý krát zoznámil so 
sochárskym umením. Po absolvovaní školy ho prijali na štúdium 
rezbárstva do neďalekého Rajca.

Rajeckí rezbári boli vychýrení po celom Československu 
predovšetkým vďaka rezbárskemu umeniu Jozefa Brieštenského 
alebo rodiny bratov Igondovcov. Vladimír Šimík sa stal učňom 
najznámejších rezbárskych mien „rajeckých rezbárov“ a po štúdiu 
sa rýchlo začal radiť medzi nich. Socializmus však neprial rozkvetu 
tohto umenia. Z rezbárov režim urobil robotníkov vo výrobnom 
družstve, ktoré sa zameriavalo najmä na úžitkové predmety 

a suveníry a sochy či sakrálna tvorba boli rovnako ako náboženstvo 
ofi ciálne zakázané. Vladimír Šimík sa napriek vtedajšiemu tlaku 
režimu rozhodol odísť z družstva rezbárov a začal robiť drevorezby 
pre cirkev.

Po páde režimu v roku 1989 nastali znovu na malú chvíľu dobré 
časy pre slovenských rezbárov. Cirkev, ktorá už viac nebola 
v rozklade, sa znovu postavila na nohy. Diela Vladimíra Šimíka začali 
postupne zdobiť viac a viac kostolov. Vďaka dobre zvládnutému 
remeslu si majstra Vladimíra Šimíka najímali rôzni reštaurátori 
a sochári, s ktorými spolupracoval na kultúrnych pamiatkach. Spolu 
so známym reštaurátorom Jozefom Klechom začali postupne 
zachraňovať vzácne drevené interiéry či umelecké diela Slovenska, 
medzi nimi aj vzácnu sakristiu v katedrále sv. Emerána v Nitre.

Svojmu umeniu priučil Vladimír Šimík st. aj svojich dvoch synov – 
Martina a Vladimíra ml. Obaja sa vyučili za umeleckých rezbárov 
a ich práce je možné vidieť aj za hranicami Slovenska. Zachovávajú 
si nezameniteľný rezbársky štýl svojho otca, pričom sa snažia 
odovzdávať tradície ďalšiemu pokoleniu. Vďaka tretej generácii 
Šimíkovcov je už dnes jasné, že tento rezbársky rod nevymrie 
a tradícia sa bude dediť ďalej.
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OPÝTALI SME SA, AKO SA REZBÁRSKEMU 
REMESLU A JEHO UMELCOM ŽIJE DNES.
Ak by sme mali hovoriť za všetkých rezbárov na Slovensku, tak to nie 
je nič pre tých, ktorí chcú rýchlo zbohatnúť. Je veľký rozdiel v zručnosti 
a kvalite medzi rezbármi. Rezbárstvo je životná výzva a život je príliš 
krátky na to, aby ste v ňom dosiahli svoj vrchol. Zakaždým sa učíte 
nové veci a vždy nájdete chyby, ktoré by ste urobili inak. 
Kedysi boli na Slovensku družstvá a podniky, ktoré za
mestnávali rezbárov. Teraz tu nie je ani jeden podnik 
či firma, ktorý by fungoval ako väčšia rezbárska 
firma. Pre väčšinu je to živobitie, ale nie zbohatnutie. 
Máme veľa šikovných rezbárov na Slovensku, len sa o  nich nevie. 
Sú málo propagovaní, a  tak nemajú stálych odberateľov. Pritom 
dokážeme spoločne robiť veľmi náročné veci, o ktoré je veľký záujem 
hlavne v zahraničí. Vonku si vážia umeleckú remeselnú prácu, za ktorú 
neváhajú aj dostatočne zaplatiť. Krásna drevorezba od známeho 
majstra má rovnakú hodnotu ako maľba od známeho maliara.

Rodinná tradícia je posolstvo, ktoré je krehké 
v zmysle generačného pokračovania. Neobávate sa, 
že sa táto niť vašich nasledovníkov pretrhne? Máte 
v pláne posúvať remeslo študentom, ktorí zdieľajú 
nadšenie z rezbárskej tvorby?
Každý jeden z nás si vyberie cestu života, ktorá mu najviac vyhovuje 
a niekedy sa s ním nitky osudu zahrajú a privedú ho späť ku koreňom. 
Nikdy sme nesnívali o  tom, že raz budeme takí vynikajúci a  slávni 
ako talianski majstri. Život nám ukázal cestu, akou sa máme vydať. 
Synovia Martin a  Vladimír sú mladí a  draví ľudia, ktorí vyskúšali, 
pocestovali a prežili oveľa viac, než sa niekomu inému podarí za celý 
život. Pracujú útržkovite už viac ako 13 rokov v zahraničí, odkiaľ vidia 
svet inými očami ako my tu doma. 

Vonku si predávajú remeslo z  generácie na generáciu a  budujú 
úspešnú fi rmu desiatky rokov. To na Slovensku nikomu nič nehovorí. 
My sa to ale snažíme zmeniť, pretože v  tom vidíme budúcnosť 
– zanechať po sebe niečo aj pre iné generácie. Inak je váš život 
pustý a  prázdny, prežitý v  rýchlosti a  chaose ako dnešná doba.
O  nasledovníkov sa nebojíme, nakoľko v  rodine už máme ďalšie 
pokolenia šikovných detí, ktorých práca s  drevom veľmi baví.
Samozrejme, že máme väčšie vízie dobudúcna, pokiaľ nám 
pánbožko zdravie dožičí. Chceli by sme vytvoriť dielne pre turistov, 
ale aj bežných ľudí. Dať im možnosť vyskúšať si, ako sa robí s drevom 
a  čo všetko táto práca obnáša. Samozrejme, že pokiaľ by sa nám 
zväčšoval odbyt a  ľudia by o  našu prácu mali väčší záujem, tak 
by sme si vedeli predstaviť zriadiť aj menšie učňovské stredisko, 
ktoré by zároveň po škole ponúklo aj prácu novým rezbárom. 
Plánov a riešení je mnoho, ale pokiaľ chcete robiť veci poriadne, tak 
tomu treba dať aj správny systém a  fi nancie. Jedno bez druhého 
jednoducho nejde.

Vyrábate diela, ktoré majú väčšinou historické rysy 
a sakrálnu tematiku. Kedy ste sa rozhodli k tejto práci 
pridať aj moderné prvky? Ako sa to vyvíjalo?
Ono je to tak, že čím viac musí dielo vyzerať realisticky, tým je to väčšia 
výzva pre umelca. Preto bolo aj je hlavné zameranie na historickú 
a sakrálnu tematiku. Tam sa nedá cúvnuť. Socha Krista či Panny Márie musí 
vyzerať realisticky, inak nemá čo ľuďom povedať. A to je na tom to krásne. 
Samozrejme, že súčasná doba priniesla aj nové obzory modernej 
architektúry, kde sa vedia páni architekti naozaj vyhrať s  detailmi. 
A  to je taktiež možnosť pre nás, aby sme spoločne vytvorili 
moderné veci, ktorým budú zároveň aj ľudia rozumieť. Tak, 
ako sa menili historické slohy, tak sa mení aj dnešné moderné 
umenie a urobiť sa dá čokoľvek. Hlavne, aby to malo hlavu a pätu. 
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Čo vás pri práci najviac napĺňa? Pri 
veľkých projektoch sú to iste hodiny 
práce, ktorú potom napríklad 
návštevník kostola vníma ako 
jeden celok. Svojím spôsobom sa 
tam stráca osobné uznanie vašej 
práce, aké sa dostane napríklad 
umelcovi na výstave, v galérii...
Každá drevina vám niečo hovorí a  veľakrát 
ju musíte otáčať stále dookola, pretože sa 
neviete rozhodnúť, ktorá strana je lepšia na 
opracovanie. Každá drevina pre vás znamená 
odlišnú kresbu, neskutočnú vôňu a  pocit 
tepla. To sa nedá opísať, to musíte zažiť.

Vždy si hovoríme, že konečne tento rok si 
urobíme niečo naviac a keď toho bude dosť, 
tak si urobíme aj my výstavu. Bohužiaľ, stále 
si ten čas nevieme nájsť. Na druhej strane 
si vlastne uvedomujeme, že sme vytvorili 
viac diel než ktorýkoľvek umelec dnešnej 
doby, ktoré môžu obdivovať tisícky ľudí a to 
je úžasné. A aké potrebujete väčšie uznanie 
než dielo, z ktorého cítiť pokoru a prihovára 
sa tisíckam ľudí? A možno za sto rokov bude 
chcieť niekto zozbierať naše práce a tak sa aj 
my dostaneme do galérie… (Úsmev.)

Vrátim sa k moderným priestorom 
a ručnej práci, ktorá je čoraz viac 
cenená aj v sfére bývania. Vidíte 
tu veľký potenciál? Máte pocit, že 

ručná práca napríklad v podobe 
dreveného nábytku sa teší obľube? 
Má dostatok priestoru v súčasnom 
interiéri?
Ručná práca je vždy závislá od kúpyschopnosti 
obyvateľstva. Čím silnejšia ekonomika, tým 
váženejšia a  cennejšia je ručná práca. Preto 

sme zatiaľ zaujímavejší pre západný trh. 
Na druhej strane musíme povedať, že sa už 
začína robiť lepšia osveta aj u nás doma. Ľudia, 
ktorí investujú, vedia, že nič lepšie ako reality 
a umenie neexistuje. Preto robíme aj súkromne 
veci, ktoré majú vysokú umeleckú hodnotu 
a majú dávať odkaz pre ďalšie generácie. Podľa 

zákazníkovej predstavy navrhneme a vyrobíme, 
čo potrebuje. Niekto si objedná zrkadlo, niekto 
sošku, iný nábytok, ale zakaždým to musí byť 
ručná práca, ktorú dokáže urobiť len pár ľudí. 
V zahraničí je veľmi bežné mať v moderných 
domoch umelecký nábytok alebo drevené 
sochy. Človek je jednoducho od kolísky až po 
hrob spojený s  prírodou a  drevo vám dáva 
všetky podnety pre pocit súžitia s ňou. Preto 
ručná práca nikdy nevymizne, ale skôr sa stane 
luxusným artiklom.

Čo považujete za vaše 
najviditeľnejšie dielo, na ktoré ste 
najviac hrdí?
Tak v  tomto vám nedokážeme odpovedať. 
Každé dielo robíme s rovnakým nasadením, 
ako keby bolo prvé. Za každým jedným 
dielom je kus odvedenej práce. Jednému sa 
páči viac to a  inému zas ono. No hrdí sme 
samozrejme na všetky, ktoré si ľudia vážia, keď 
vedia oceniť našu prácu.
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práce, aké sa dostane napríklad 
umelcovi na výstave, v galérii...
Každá drevina vám niečo hovorí a  veľakrát 
ju musíte otáčať stále dookola, pretože sa 
neviete rozhodnúť, ktorá strana je lepšia na 
opracovanie. Každá drevina pre vás znamená 
odlišnú kresbu, neskutočnú vôňu a  pocit 
tepla. To sa nedá opísať, to musíte zažiť.

Vždy si hovoríme, že konečne tento rok si 
urobíme niečo naviac a keď toho bude dosť, 
tak si urobíme aj my výstavu. Bohužiaľ, stále 
si ten čas nevieme nájsť. Na druhej strane 
si vlastne uvedomujeme, že sme vytvorili 
viac diel než ktorýkoľvek umelec dnešnej 
doby, ktoré môžu obdivovať tisícky ľudí a to 
je úžasné. A aké potrebujete väčšie uznanie 
než dielo, z ktorého cítiť pokoru a prihovára 
sa tisíckam ľudí? A možno za sto rokov bude 
chcieť niekto zozbierať naše práce a tak sa aj 
my dostaneme do galérie… (Úsmev.)

Vrátim sa k moderným priestorom 
a ručnej práci, ktorá je čoraz viac 
cenená aj v sfére bývania. Vidíte 
tu veľký potenciál? Máte pocit, že 

ručná práca napríklad v podobe 
dreveného nábytku sa teší obľube? 
Má dostatok priestoru v súčasnom 
interiéri?
Ručná práca je vždy závislá od kúpyschopnosti 
obyvateľstva. Čím silnejšia ekonomika, tým 
váženejšia a  cennejšia je ručná práca. Preto 

sme zatiaľ zaujímavejší pre západný trh. 
Na druhej strane musíme povedať, že sa už 
začína robiť lepšia osveta aj u nás doma. Ľudia, 
ktorí investujú, vedia, že nič lepšie ako reality 
a umenie neexistuje. Preto robíme aj súkromne 
veci, ktoré majú vysokú umeleckú hodnotu 
a majú dávať odkaz pre ďalšie generácie. Podľa 

zákazníkovej predstavy navrhneme a vyrobíme, 
čo potrebuje. Niekto si objedná zrkadlo, niekto 
sošku, iný nábytok, ale zakaždým to musí byť 
ručná práca, ktorú dokáže urobiť len pár ľudí. 
V zahraničí je veľmi bežné mať v moderných 
domoch umelecký nábytok alebo drevené 
sochy. Človek je jednoducho od kolísky až po 
hrob spojený s  prírodou a  drevo vám dáva 
všetky podnety pre pocit súžitia s ňou. Preto 
ručná práca nikdy nevymizne, ale skôr sa stane 
luxusným artiklom.

Čo považujete za vaše 
najviditeľnejšie dielo, na ktoré ste 
najviac hrdí?
Tak v  tomto vám nedokážeme odpovedať. 
Každé dielo robíme s rovnakým nasadením, 
ako keby bolo prvé. Za každým jedným 
dielom je kus odvedenej práce. Jednému sa 
páči viac to a  inému zas ono. No hrdí sme 
samozrejme na všetky, ktoré si ľudia vážia, keď 
vedia oceniť našu prácu.
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Akú budúcnosť má rezbárske remeslo v našich 
zemepisných šírkach a akú vo svete?
To je ťažká otázka, pretože každý rok sa otvára čoraz menej učňovských 
stredísk, a tak prichádza do obehu aj čoraz menej vyučených robotníkov. 
Všade na vás médiá tlačia, že potrebujeme menežérov, inžinierov 
a právnikov. Pritom títo chlapci a dievčatá končia školy ako 25-roční 
s  nulovou praxou a  v  30-tke sa dostávajú na štart života so stálym 
platom. Toto je zase iné v remesle, kde chlapec skončí s maturitou ako 
19-ročný a keď je šikovný, tak za 2 – 3 roky už si dokáže zarobiť cez 
1000 eur mesačne. Pokiaľ vycestuje do zahraničia, tak je to minimálne 
dvojnásobok. 

Rezbárstvo je beh na dlhé trate, ale s  rastúcim kapitálom. U nás je 
pevne zakorenené, a preto si myslím, že rezbárskych nadšencov bude 
pribúdať a  vždy sa nájde aj pár výnimočných, ktorých diela budú 
ohromovať. Vo svete je to už teraz luxusný artikel a ku nám to čochvíľa 
tiež dôjde. Preto určite stale platí, že remeslo má zlaté dno.

Na akých konkrétnych projektoch v súčasnosti 
pracujete? 
Momentálne robíme na viacerých kostoloch, kde sa robia liturgické 
zariadenia a  spovedelnice. Tej práce je chvalabohu dosť a  stale 
pribúda, preto nemáme čas na tie galérie. (Úsmev.) Máme rozrobený 
projekt do kostola v obci Chtelnica, ktorý je rozdelený do dvoch etáp. 
V prvej robíme sedenia pre miništrantov a kňaza a v druhej budeme 
robiť obetný stôl a ambonu. Je tam veľa rezby, pričom na obetnom 
stole sa bude robiť hlboký bas-relief poslednej večere a na ambone 
zmŕtvychvstalý Kristus. Keď to bude hotové, tak to bude naozaj krásne 
dielo hodné akejkoľvej galérie. 
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