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Anton   C i g á n i k

 Narodil som sa 2.2.1921 v Malej Bytči (bývalý okres Veľká Bytča).
Po vychodení meštianskej školy vo Veľkej Bytči som nastúpil od mesiaca 
augusta do učebného pomeru u firmy KOV, akc. spol. vo Veľkej Bytči
na profesiu nástrojár.
 V učebnom pomere začala výučba 6 týždňov na skúšku a potom
po obojstrannej dohode sa uzavrela a potvrdila obojstranne učebná zmluva 
medzi firmou a mojimi rodičmi. Počas učebného pomeru prekladali 
prijatých učňov na rôzne pracoviská, aby získali všestrannejšiu odbornosť. 
Výroba kovového nábytku a kovových garniží mala ešte vtedy pracoviská 
v priestoroch parnej píly, ktorej prenájomcom bol Ignác Novák.

Výroba firmy KOV, akc.spol. Veľká Bytča mala tieto pracoviská:

• ručné pracovisko na výrobu kovového (oceľového) nábytku,
• ručné pracovisko na výrobu garniž,
• ručné pracovisko na výrobu mosadzného nábytku,
• stoláreň na výrobu kombinovaného nábytku (drevo-kov),
• brúsiareň – brúsenie a leštenie pred pokovovaním,
• galvanizovňa (medenie, niklovanie, chrómovanie),
• dielňa na ťahanie profilov na garníže a na kovový oceľový nábytok,
• výroba oceľových vložiek (kovová sieť v oceľovom ráme),
• výroba špeciálnych nástrojov vo vlastnej nástrojárni (pre hlavnú výrobu).

Vybavenie nástrojárne:

2 sústruhy, 2 hobľovačky, kaliareň (kalenie v drevenom uhlí), kováreň 
(vlastné výkovky obrábacích nožov, výkovky na nemocničné postele 
takzvané „bulovky“).

Lisovňa – cca 8 lisov (2 tanierové lisy, výstredníkové lisy, lis na ohýbanie 
bočníc vložiek kovových postelí).

Brúsiareň – brúsky len na ručné brúsenie.
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 Na pracoviskách nebolo odsávanie prachu a nečistôt. Vykurovanie 
sa uskutočňovalo jednotkovým vykurovaním – kúrilo sa drevenými 
pilinami, čo vykonávali učni. Pracovná doba bola 8 hod. s jednohodinovou 
neplatenou prestávkou na požitie obeda (čo si kto priniesol z domu). 
V podniku pracovalo cca 50 robotníkov vrátane učňov
 Obrábacie a ostatné stroje boli poháňané prevodom z transmusií 
z hlavného zdroja pohonu – elektromotora. Na plameňové zváranie mala 
firma vyvíjač plynu z karbidu, kyslík firma kupovala.

Štruktúra pracovníkov:

 V nástrojárni  boli Nemci (Urban, Schreier, Leiha), ďalej Kontschitek 
– zručný na všetky remeselné práce, ako napr. ručné, nástrojárske, 
umelecké tvary na garníže. Disciplína bola prísna, pracovníci, najmä z 
vidieka jedli skromne na obed, čo si priniesli z domu, platená prestávka 
nebola. Sociálne a hygienické podmienky boli primitívne. Vodu ohrievali 
vo vyhni v lavóroch. Najprv sa umyli starší pracovníci a potom v tej istej 
špinavej vode sa umývali mladší pracovníci a naposledy na umývali učni. 
Šatne na preobliekanie a úschovu šiat neboli. Robotníci sa preobliekali 
priamo v dielni a vyzlečené šaty si zavesili na vešiak. Ako učeň som 
dostával od firmy vreckové  0,25 Kč/hod. v I. ročníku,  0,40 Kč/hod. v II. 
ročníku a 0,80 Kč/hod. v III. ročníku v učebnom pomere. Pracovalo sa po 
skupinách asi po 5-6 pracovníkov a učni. Pracovalo sa v úkolovej mzde, 
šikovní učni dostávali od svojich tovarišov odmenu do ruky.

Používaný materiál na výrobky:

 Mosadzné rúrky – nakupovali sa mosadzné ozdoby na nábytok, 
kombinácia s mramorom a s drevom. Nakupovali sa kovové rúrky 
(manesmann) a vyrábali sa vlastnou technológiou ťahané rúrky oceľové. 
Pre nástrojáreň sa nakupovali tiež špeciálne nástrojové ocele. V septembri 
1938 v čase mobilizácie čsl. armády narukovali mnohí pracovníci do 
čsl. armády a výroba poklesla. Výrobu viedli nevojaci alebo cudzí štátni 
občania. V tomto období som v II. ročníku učebného pomeru viedol 
výrobu chromovaného nábytku. Remeselníci utajovali pred učňami 
technológiu výroby nástrojov a zamykali tiež veci do pracovných stolov.
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Výroba nástrojov:

 Zástupca firmy doniesol predmetnú súčiastku, ktorá sa mala 
vyrábať na určitý výrobok, výkres súčiastky však nebol a nástrojár
si musel sám stanoviť technologický postup výroby špeciálneho nástroja 
a jeho skúšky. Po odskúšaní nástroja schválil vzorok súčiastky vedúci 
nástrojárne (werkführer).
 Materiál pre hlavnú výrobu zo stanice ČSD Veľká Bytča sa vozil 
do továrne konským záprahom (špeditér Honza), neskoršie nákladným 
autom. Firma KOV, akc. spol. prevzala do prenájmu budovy veľkostatku 
po nájomníkovi Epsteinovi, neskoršie ich odkúpila a adaptovala, pristavila 
výrobné provizórne priestory. Postupne sa výroba kovového nábytku 
sťahovala. Galvanizovňa, nástrojáreň a stoláreň ešte dočasne v prenajatých 
priestoroch pri parnej píle. Prvá etapa sťahovania sa uskutočnila v období  
1935-38.
 Celkové presťahovanie z výrobných priestorov z parnej píly
sa uskutočnilo v rokoch 1942-1943 po investičnej výstavbe výrobných 
priestorov. Nástrojáreň a ťahové stolice boli umiestnené v novej hale. 
Po skončení výroby kovového a dreveného nábytku bol som vyslaný 
na praktické zapracovanie do Prahy do znárodnenej firmy na výrobku 
rysovadiel, kde bol posledným vedúcim František Novotný (v období 
vedúceho závodu v Bytči Pavla Husárika). Výroba rysovadiel sa po 
sústredení v Prahe (okrem výroby v Martinkoviciach) sústredila
v n.p. Mechanika Bytča. Ďalšie sťahovanie nástrojárne sa uskutočnilo
do priestorov bývalej firmy KOV, a.s., kde pôvodne bola časť veľkostatku 
Epsteina, neskoršie expedícia výrobkov k.p. ZVL Bytča.
 V roku 1949-50 sa nástrojáreň presťahovala dlhodobo do prízemia 
bývalého objektu firiem „Manín“, výroby likérov a rumu a „Živnostenský 
a produkčný liehovar“.

 Vedúcim nástrojárne som bol od roku 1949 až do roku 1955, 
keď som dostal stranícku úlohu osvojiť a riadiť sériovú výrobu kovovej 
postele typ „P  106“ z výrobného programu n.p. KOVONA Karviná. 
Výrobou kovovej postele typ „P 106“ bol poverený n.p. Mechanika 
rezortným ministerstvom, aby pomohol zásobovať národné hospodárstvo 
úzkoprofilovým tovarom.
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 Po ukončení výroby postelí typ „P 106“ som sa vrátil do nástrojárne 
na profesiu nástrojár. Nástrojáreň sa z nevyhovujúcich priestorov 
bývalej likérky a liehovaru presťahovala do novej haly M5 a v roku 1985
sa nástrojáreň definitívne presťahovala z haly M5 do haly M1.

Bytča, marec 1987      
Anton   C i g á n i k
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