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Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) ako 
zriaďovateľ oboch stredných škôl hľadal 
riešenia, aby zachoval dlhoročnú tradí-
ciu i kvalitu vzdelávania v oblasti lesníc-
tva a drevárstva. Rozhodol o ich spojení 
a od 1. septembra 2016 vytvorení školy 
s novým názvom: Stredná odborná 
škola lesnícka a drevárska Jozefa 
Dekreta Matejovie v Liptovskom 
Hrádku.

Základné informácie nám poskytla 
riaditeľka odboru školstva a športu 
Žilinského samosprávneho kraja Ing. 
Dana Mažgútová, PhD.: „Obom školám 
sa v posledných rokoch nedarí prijať 
určený počet žiakov do 1. ročníkov za-
príčinený klesajúcim demografickým vý-
vojom v regióne Liptov, nižším záujmom 
žiakov o štúdium i širšou sieťou škôl na 
Slovensku, ktoré ponúkajú vzdeláva-
nie v odboroch lesníctvo a drevárstvo. 
Napriek tomu dosahujú žiaci oboch škôl 
pomerne výrazné úspechy.“

Prezentácia riaditeľov škôl 
v Liptovskom Hrádku

Ing. Viliam Prukner – SOŠ lesnícka: 
N a j s t a rš i a 
l e s n í c k a 
š ko l a  n a 
slovenskom 
území vznikla 
v roku 1796 
a bola pr-
vou v stred-
nej Európe. 
K r á ľo v s k ú 
k o m o r s k ú 
lesnú a hlav-
nú národnú 
školu založil 
k o m o r s k ý 

prefekt František Wisner. Vychovávala 
7 až 19-ročných chlapcov. V roku 1815 
školu zrušili, vo svojej činnosti pokračo-
vala od roku 1886, keď Ministerstvo orby 
zriadilo Horársku školu, ktorá do roku 
1915 vyformovala 500 absolventov pre 
náročné lesnícke povolanie. Od škol-
ského roku 1922/23 pribrala horárska 
škola aj drevársko-piliarske zameranie, 
ktoré pripravovalo technických zamest-
nancov pre štátne píly a podnikateľstvo. 

V povojnovom období po roku 1945 
školila lesníkov v 5-mesačných horár-
skych kurzoch. Lesníkov s maturitou 
po absolvovaní 4-ročného štúdia začali 
vychovávať v školskom roku 1951/52 
vo Vyššej lesníckej škole. Do novej bu-
dovy sa presťahovali v ďalšom školskom 
roku 1952/53, v roku 1954 škola zís-
kala čestný názov po významnom slo-
venskom lesníkovi Jozefovi Dekretovi 
Matejovie. Pred polstoročím v školskom 
roku 1964/65 mala škola 638 žiakov 
denného štúdia a 364 žiakov študovalo 
popri zamestnaní.

Mgr. Marián Pozor – SOŠ drevárska:
Samostatná 
d r e v á r s k a 
priemyselná 
škola vznik-
la od škol-
ského roku 
1 9 5 2 / 5 3 
a mala 4 trie-
dy drevárov. 
Popu la r i tu 
lesníckej od-
bornej školy 
n e d o s i a h -
la a v roku 

Odborná drevárska škola v Liptovskom Hrádku 
sa spája s lesníckou

Liptovský Hrádok má najstaršiu lesnícku školu v strednej Európe. 
Nadväzuje na tradície prvej lesníckej školy Uhorska z roku 1796 
s názvom Kráľovská komorská lesná a hlavná národná škola 
v Liptovskom Hrádku. Má aj jednu z najstarších drevárskych škôl, 
ktorá pokračuje v tradícii drevársko-piliarskej školy zriadenej v roku 
1927. O štúdium na oboch samostatných školách bol v minulosti 

veľký záujem, aj preto nemohli každého záujemcu na štúdium prijať. Uplynulé decénium však vytvorilo 
ďalší extrém – znížený záujem o vzdelávanie v lesníckych a drevárskych odboroch.

Autor: Dr. Anton Mrník
Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com
Foto: autor a archív školy

Kapacita 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

SOŠ lesnícka 325 303 295 262 257 224 210

SOŠ drevárska 280 141 131 119 84 95 85

Počet žiakov v ostatných šiestich školských rokoch. SOŠ lesnícka je oproti plnej kapacite využitá na 64,6 %, SOŠ drevárska 
len na 30 %

Ing. Viliam Prukner – ria-
diteľ SOŠ lesníckej

Mgr. Marián Pozor – ria-
diteľ SOŠ drevárskej
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1964 ju premiestnili do Zvolena, kde 
pôsobí dodnes a uvádza rok vzniku 1922 
v Liptovskom Hrádku (s charakterom 
jednoročnej štátnej drevársko-piliarskej 
školy).
V povojnovom období sa liptovsko-tat-
ranské píly kapacitne oslabili a piliar-
ske srdce výroby posunuli do Zvolena, 
Banskej Bystrice a na Horehronie. 
Liptovský Hrádok však mal najväčšiu pílu 
a potreboval aj technické a remeselnícke 
kádre. V roku 1950 tu vzniklo Stredisko 
pracujúceho dorastu (SPD). Nové formy 
výučby začali v roku 1965 v odborných 
učilištiach. Areál Odborného učilišťa 
Drevoindustrie v Liptovskom Hrádku 
dobudovali v roku 1977, v roku 1979 
sa zmenilo na Stredné odborné učilište 
drevárske. Vychovávali učňov v dvoch 
základných drevárskych odboroch: 
stolár a strojník výroby konštrukčných 
dosák. To bol základ súčasnej SOŠ dre-
várskej (v budove vedľa drevárskeho zá-
vodu) v Liptovskom Hrádku, ktorá získala 
tento názov v roku 2009. Absolventom 
školy bol aj Radoslav  Židek – prvý slo-
venský medailista z olympijských súťaží 
v ére samostatnosti (strieborná medaila 
v disciplíne snowboard cross na ZOH 
2006 v Turíne).

Súčasný školský rok 
s nízkym počtom žiakov

Nízky počet žiakov na SOŠ drevárskej 
počas školského roka 2015/16 zvý-
razňuje skutočnosť, že 1. ročník otvorili 
pre študijný odbor Technik drevostavieb 
s 15 žiakmi a v 2. ročníku majú 10 žiakov. 
Nadstavbové 2-ročné štúdium Drevárska 
a nábytkárska výroba má 19 prvákov. 
V učebnom odbore stolár študuje 24 
žiakov v 2. a 3. ročníku, v študijnom 
odbore Operátor drevárskej a nábytkár-

skej výroby získava vedomosti 8 žiakov. 
V SOŠ lesníckej, v študijnom odbore 
Lesníctvo – lesnícka prevádzka študuje 
210 žiakov, z toho 47 prvákov. Študijný 
odbor Podnikateľ pre rozvoj vidieka 
nemá žiakov.
Vzhľadom na nízky počet žiakov dochá-
dza v oboch školách k prekračovaniu 
percentuálneho plnenia upraveného 
rozpočtu k normatívu Ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR, pričom 
SOŠ drevárska vykrýva stratu čiastočne 
formou vlastnej výroby nábytku a dopln-
kových prvkov do interiéru v zákazkovej 
výrobe.

Areály škôl – dobudované 
a v dobrom stave

K perspektíve spojenia liptovsko-hrá-
dockých škôl Ing. Dana Mažgútová, 
PhD. dopĺňa: „Budova SOŠ drevárskej 
je v majetku ŽSK, škola má 13 učební, 
patria k nej dielne odborného výcviku, 
telocvičňa, trávnaté ihrisko a tenisové 
kurty s antukou. Do areálu patrí aj his-
torická budova, škola ju nevyužíva a je 
určená na predaj. Nevyužívajú ani budo-
vu internátu. Oficiálne sme 1. februára 
2016 zriadili v škole Centrum odborného 
vzdelávania a prípravy pre drevárstvo. 
Budova SOŠ lesníckej má 22 učební, 
4 dielne, školskú náraďovňu, telocvič-
ňu a otvorené ihriská. V prevádzke je aj 
5-poschodový internát (naplnenosť na 
75 %) a školská jedáleň pre 400 strav-
níkov. K škole patrí aj historická budova, 
ktorú škola nevyužíva a je určená na 
predaj. Škola má v prevádzke Stredisko 
odbornej praxe v obci Svarín s adminis-
tratívnou budovou, haly pre drevársku vý-
robu (vrátane sušiarne a kotolne). Tieto tri 
strediská majú samostatné hospodárenie 
a môžu vytvárať zisk. Škola má v správe 

a stará sa o arborétum, v ktorom sa na-
chádzajú domáce i cudzokrajné dreviny 
a porasty. SOŠ lesnícka získala 17. apríla 
2015 osvedčenie ako Centrum odborné-
ho vzdelávania a prípravy pre lesníctvo.“

Prvý „spoločný“ školský rok

Na základe analýzy činnosti oboch škôl 
sa zriaďovateľ ŽSK rozhodol zaradiť 
drevárske odbory SOŠ drevárskej pod 
SOŠ lesnícku a od nového školského 
roka 2016/17 tak vznikne škola s novým 
názvom: Stredná odborná škola lesníc-
ka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie 
v Liptovskom Hrádku. Tvorí súčasť vízie 
centra odborného vzdelávania pre les-
níctvo a drevárstvo. Hoci samostatná 
drevárska škola v Liptovskom Hrádku 
končí, nasťahujú sa k lesníkom (are-
ál je vzdialený cca 400 m), kde budú 
štandardne pokračovať v štúdiu. Aj po 
spojení škôl zachovajú vzdelávanie v dre-
várskych odboroch Operátor drevárskej 
a nábytkárskej výroby a Technik dre-
vostavieb. Výchovno-vzdelávací proces 
všeobecno-vzdelávacích a teoretických 
predmetov budú realizovať v terajšej bu-
dove SOŠ lesníckej. Odborné predme-
ty so zameraním na drevárstvo zostanú 
vyučovať odborní učitelia školy a budú 
využívať dielne v terajšom areáli SOŠ 
drevárskej. 
Podľa Ing. Igora Patráša, prezidenta 
Zväzu spracovateľov dreva SR, dochádza 
síce k ekonomikou vynútenému spojeniu 
lesníckeho a drevárskeho vzdelávania, 
ale pokiaľ vedenia oboch škôl zvládnu 
proces spojenia, tak dôjde k významné-
mu synergickému efektu. Súčasne môže 
byť tento experiment ukážkou spoluprá-
ce medzi drevármi a lesníkmi v prospech 
rozvoja lesnícko-drevárskeho komplexu 
na Slovensku.

Areál SOŠ lesníckej J. D. Matejovie bude od septembra určený 
aj pre vzdelávanie drevárov

Budova SOŠ drevárskej má označenie Centrum odborného 
vzdelávania a prípravy pre drevárstvo
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PRATIX S – v provozu
NESTINGOVÉ CENTRUM
| neomezené rozfrézování 
plošného materiálu

CYFLEX F900 PRO BR – v provozu
UNIVERZÁLNÍ CENTRUM
| vrtání, drážkování a frézování  
| vysoký výkon
| vrtání shora 
= absolutní přesnost

OLIMPIC K560 HP – v provozu
FLEXIBILNÍ OLEPOVÁNÍ
| plnohodnotné opracování 2 rádiusů ABS hrany R1-R2
| 2 motorový rožkovač
| plně elektronické nastavování

STARTECH CN
– v provozu
FLEXIBILNÍ VRTÁNÍ
| vrtání a drážkování
| malé zástavbové rozměry
| pro flexibilní zakázkovou výrobu
| extrémně jednoduché ovládání

výhradní dovozce SCM pro ČR

www.panas.cz

na firemní výstavu
TECHNOLOGICKÉ DNY PANAS

PRAHA, 9.6.-10.6.2016

POZVÁNKA

NOVINKA

… a mnoho dalších strojů v provozu.
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http://www.italcomma.sk
http://www.panas.cz

