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Na Slovensku sú
desaťtisíce poľovníkov
a každý vlastní
zbraň. A nielen oni.
Kvalifikovaní puškári sa
uplatnia.

»»» TIBOR BENČIČ

Remeslo má ZLATÉ DNO

TEÓRIA AJ PRAX

Opravy, repasovanie a výroba poľovníckych zbraní sú Ivanovi Spurnému
veľmi blízke, nadobudol totiž vzdelanie pod patronátom uherskobrodskej
Zbrojovky. Kladie dôraz nielen na teóriu, ale aj na prax vo výrobe kompletnej poľovníckej zbrane, výmenných
hlavní do kombinovaných zbraní
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či rôznych technických komponentov a vlastným príkladom vzbudzuje
u žiakov trvalý záujem o tento odbor.
Najskôr však musia zvládnuť prácu
na rôznych typoch kovoobrábacích
strojov. Výrobné postupy simulujú
i v špeciálnej učebni pomocou mi-

ta z Bratislavy. Aj preto si vybral štúdium v tomto odbore. Blízky príbuzný,
ktorý pôsobí v ozbrojených zložkách,
mu odporučil práve uvedenú školu.
Pracovať v oblasti puškárstva považuje
za zmysluplné a zaujímavé. Jeho spolužiak Samo Lelovič je takisto technický

Žiaci sa oboznamujú s výrobou v zbrojovke,
ale i v dielňach renomovaných puškárov.
niatúrnych CNC obrábacích strojov
a počítačov. Majstrovské puškárstvo
je však podľa Ivana Spurného predovšetkým manuálna práca. Každý kus
zbrane vyrobený majstrom puškárom je jedinečné a cenné dielo. Preto
oboznamuje žiakov v rámci exkurzií
s manufaktúrnou prácou v zbrojovke,
ale takisto s ručnou prácou v dielňach renomovaných puškárov.
Študenti v odbore puškár sa delia
do dvoch skupín podľa špecializácie
na lovecké, športové a taktické zbrane. Všetci absolventi si však poradia
s opravou každej ručnej palnej zbrane.

MEDZI PRVÁKMI

Konštrukcia zbraní je dlhodobo predmetom záujmu Lukáša Mňačka, študen-

typ. Fascinujú ho možnosti, ktoré poskytujú kovoobrábacie stroje pri výrobe
či oprave komponentov zbraní. Výber
školy si pochvaľuje i Samo Prvonič,
tretí z budúcich puškárov, ktorých sme
oslovili. Je zanietený pre konštruovanie
zbraní, chce tvoriť dokonale a bezpečne
fungujúce systémy a vedieť si vyrobiť
do nich súčiastky. Jeho vzťah k zbraniam pozitívne ovplyvnili blízki, pôsobiaci v obrojených zložkách. Sám sa
aktívne začal venovať športovej streľbe.

S UBYTOVANÍM

Škola je situovaná v mestskej časti
Petržalka, mimobratislavskí študenti
majú k dispozícii internát so zabezpečeným stravovaním a ponukou mnohých
voľnočasových aktivít.
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tredná odborná škola technická na Vranovskej ulici
v Bratislave poskytuje už
niekoľko rokov vzdelanie
v odbore puškár. Okrem
klasickej dennej formy sa k výučnému
listu v tomto odbore možno dopracovať
aj usilovným štúdiom popri zamestnaní. V súčasnosti navštevuje školu desať
externých študentov, medzi nimi jedna
žena. „Škola sa snaží uviesť do života
absolventov, od ktorých sa očakáva, že
si otvoria dielňu s kovoobrábacími strojmi, kde preukážu svoj fortieľ,“ vysvetľuje majster odborného výcviku Ivan
Spurný, pričom nám ukazuje niektoré
ročníkové práce. Obdivujeme flóbertovú
dvojhlavňovú zlamovaciu pištoľ či spredu nabíjateľnú perkusnú pištoľ s vonkajším systémom Lancaster. Obe sú plne
funkčné. Skonštruovali ich žiaci tretieho
ročníka, podľa technickej dokumentácie. Keďže majú nízku dopadovú energiu, nepodliehajú zbrojnému zákonu.

