
Priemyslovka sa v roku 2004 spojila 
so susedným SOU drevárskym, ktoré 
pôvodne vychovávalo odborníkov pre 
Bučinu a ďalšie drevárske fabriky v šir-
šom regióne. Zo spojenia študijných 
a učebných odborov vzišlo aj doplnenie 
pedagógov. 
Ing. Pavel Laššák zo SOU drevárskeho 
sa stal zástupcom riaditeľa pre odborné 

predmety školy s novým názvom Stredná 
odborná škola drevárska. Po dvoch ná-
ročných pedagogických etapách pôso-
benia je od 1. 1. 2015 novým riadite-
ľom súčasnej SOŠ drevárskej Zvolen. 
Učiteľom odborných drevárskych pred-
metov je od roku 1992. 
Zvolenská škola sa v uplynulom desať-
ročí zapísala do povedomia odborníkov 
z výroby, ktorí potrebujú erudovaných 
stredoškolákov. Ich návrhy drevárskych 
a interiérových predmetov pretavené do 
výrobkov každoročne predstavujú na 
výstave „Premeny dreva“. V súčasnom 
17. ročníku (13. mája – 3. júna 2015) 
predstavujú stvárnenie maturitných tém 
žiaci študijných odborov Tvorba nábytku 
a interiérov pod vedením pedagógov: Ing. 
Ivana Chovancová, Mgr. Jiří Dvořáček 
a Drevárstvo a nábytkárstvo, ktorých vie-
dol Ing. Radoslav Barcík. Prostredníctvom 
posterov, modelov a makiet sa chvália 
riešením interiéru so zakomponovanými 
prvkami nábytku. Úspešné boli aj výrob-
ky maturantov na výstavách Mladý tvorca 
v Nitre v uplynulých rokoch.
Maturitné práce z oboch študijných od-
borov dopĺňa na výstave funkčný proto-
typ komody s LED podsvietením „Flash“. 
Návrh vypracoval majster odbornej vý-
chovy Mgr. Stanislav Bačík a zhotovil ho 
spolu so žiakmi študijných a učebných 
odborov. Materiálové a konštrukčné rie-
šenie podporila firma Trendwood–twd 
s.r.o. Banská Bystrica odporúčaním 
využitia bezúchytkového systému otvá-
rania Tip-on a použitia výsuvov Blum 
Tandembox. Vyrobili ju z kartáčovanej 
javorovej škárovky s rozmermi 1500 x 

950 x 420 mm, povrchová úprava je 
transparentným polyuretánovým lakom.
Tento produkt dominoval aj na výstave 
„Mladý tvorca 2015“ v Nitre (28. – 30. 
apríla 2015). V expozícii bol aj víťazný 
TOP výrobok kategórie Drevospracujúca 
výroba – prototyp skladacej stoličky 
„Woomi“, ktorý navrhla maturantka 
Marianna Kubová. Celá expozícia školy 
dostala diplom Banskobystrického VÚC 
formou „Ceny predsedu BB samospráv-
neho kraja“.
Podnetná a premyslená propagácia dre-
várskych študijných a učebných odbo-
rov nemala v uplynulých rokoch patričnú 
odozvu. Výrazne poklesol počet študen-
tov so zameraním na tvorbu interiéru 
a nábytku, spracovanie drevárskych vý-
robkov. Podľa slov nového riaditeľa školy 
Ing. Pavla Laššáka je predpoklad opä-
tovného naplnenia študijných odborov 
drevárskeho charakteru, tiež zvýšeného 
záujmu o 3-ročné učebné odbory Stolár, 
Tesár, Čalúnnik v súvislosti so zavádza-
ním systému duálneho vzdelávania na 
Slovensku. 
V školskom roku 2014/15 mala SOŠ 
drevárska Zvolen 402 žiakov, maturovalo 
84 štvrtákov, záverečnou skúškou získa-
lo výučný list 15 stolárov. Experimentálne 
overovanie študijného odboru Technik 
drevostavieb podnietilo záujem devia-
takov a ich rodičov. Pre budúci školský 
rok sa zaujíma o prijatie na štúdium 52 
uchádzačov. Prijímať budú 24 žiakov, 
rozhodnú ich vedomosti, aby kvalifikova-
nosť budúcich absolventov odboru bola 
na vysokej úrovni pri stavbe moderných 
drevostavieb.
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Návrhy nábytku SOŠ drevárskej Zvolen 
pretavili do pozoruhodných interiérov

Pred polstoročím – 25. júna 1965 – položili vo Zvolene základný kameň výstavby 
areálu drevárskej priemyslovky. Školu presunuli od školského roku 1962/63 do 
Zvolena, keď predtým štyri desaťročia pôsobila v Liptovskom Hrádku. Založili ju 
v roku 1922 ako jednoročnú štátnu piliarsku školu. Po viacerých zmenách od 
roku 1954 rozšírili štúdium na 4-ročné s maturitou ako drevárska priemyslovka. 
Až do roku 1980 sa vo Zvolene orientovala výlučne na drevárske študijné odbo-
ry. Neskôr pribudli nábytkárske odbory, výroba drevených hudobných nástrojov, 
informačné služby, zameranie na ochranu osôb a majetku pred požiarom. Začali 
experimentálne overovať študijný odbor Technik drevostavieb.
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Otvorenie výstavy maturitných prác SOŠ 
drevárskej v LDM vo Zvolene: riaditeľ 
SOŠ drevárskej Ing. Pavel Laššák a ria-
diteľka LDM Mgr. Ľubica Miľanová


