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Hodnotnému podujatiu predchádzal už 
37. ročník súťaže Zenit o najzručnej
šieho žiaka školy. Počas troch dní 12 
nominovaných žiakov predstavilo svoju 
zručnosť. Najskôr sa pochválili svojimi 
teoretickými a praktickými vedomosťa
mi formou testu s 15 otázkami a po
tom dokázali svoju zručnosť pri výrobe 
dreveného podnosu podľa technickej 
dokumentácie.
Najzručnejším žiakom školy sa stal 
žiak iba 1. ročníka študijného odboru 
Operátor drevárskej a nábytkárskej vý
roby Martin Dacho. Predstihol žiaka 
2. ročníka študijného odboru Technik 

drevostavieb Viliama Púčeka. Na 3. 
mieste sa umiestnil žiak 1. ročníka študij
ného odboru Operátor drevárskej a ná
bytkárskej výroby Lukáš Vesselényi. 
Ceny im odovzdal riaditeľ SOŠ drevár
skej v Spišskej Novej Vsi Ing. Vladimír 
Jančík.

Po tomto sympatickom úvode rozdelili 
prezentačný deň na tri časti, žiakom 
predstavili:
1. Prezentácia materiálov, techniky 

a zameranie firiem
	ForDom, s.r.o. Zvolen – moderné dre
vostavby

	WHC, s.r.o. Bratislava – moderné dre
vostavby

	TEPORE, s.r.o. Banská Bystrica – 
tepelné izolácie pre drevostavby na 
prírodnej báze

	twd SK, s.r.o. Banská Bystrica – vý
suvné a výklopné mechanizmy Blum, 

profesionálne ručné náradie Festool
	Agglu SK, s.r.o. Turčianske Teplice 
– lepidlá

	Stopo, s.r.o. Spišská Nová Ves – la
zúry na drevo a brúsne materiály.

Prezentácií sa zúčastnili žiaci SOŠ 
drevárskej Spišská Nová Ves, žiaci zo 
stredných škôl Košického samospráv
neho kraja, ôsmaci základných škôl zo 
Spišskej Novej Vsi so záujmom študovať 
v oblasti spracovania dreva. Žiakov ZŠ 
sprevádzali aj výchovní poradcovia, ktorí 
predstavili výhody stredoškolského štú
dia na „Drevárke“ v Spišskej Novej Vsi. 
Čas na inšpiráciu si našlo aj niekoľko 
zamestnávateľov z regiónu.

2. Odborné prednášky pre odborní-
kov a študentov

Zameranie nového študijného odboru 
Technik drevostavieb si vyžiadalo de
tailnejšie predstavenie možností a per
spektívy využitia dreva v stavbe.

	Ing. Igor Kuzma – ForDom: Konštruk
cia modernej drevostavby systémom 
„drevo – slama – hlina“.

	Jakub Čajko – TEPORE: Tepelné izo
lácie na prírodnej báze a ich využitie 
v stavbách z dreva.

3. Prezentácie pedagógov formou 
internej komunikácie

Na záver Dňa nových materiálov a tech
niky prezentovali odborní pedagógovia 
školy témy, ktoré môžu ovplyvniť od
borné smerovanie súčasných žiakov 
SOŠ drevárskej. Priblížili poznatky zo 
seminára „Drevostavby Volyně 2016“, 
informovali o možnosti výmenných po
bytov žiakov a pedagógov školy, využití 
poznatkov a skúseností v podmienkach 
Centra odborného vzdelávania a prípravy 
pri skvalitňovaní teoretického a praktic
kého vyučovania.

Deň nových materiálov a techniky 
na SOŠ drevárskej v Spišskej Novej Vsi

Po	pozitívnych	skúsenostiach	z	predchádzajúcich	dvoch	rokov	sa	v	posledný	
aprílový	štvrtok	(28.	4.	2016)	stretli	odborníci	na	nové	materiály	a	techniku	
v	krásnom	areáli	Centra	odborného	vzdelávania	a	prípravy	SOŠ	drevárskej	
v	Spišskej	Novej	Vsi.	Produkty	pre	drevostavby	prezentovali	pred	žiakmi	
a	zamestnávateľmi	v	regióne.
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Najlepší v súťaži Zenit o najzručnejšieho 
žiaka školy

Prezentácia profesionálneho ručného 
náradia Festool
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