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Mladý tvorca 2015 priblížil 
úroveň odborností stredoškolákov

Stredné odborné školy a stredoškolské akadémie pre poskytovanie 
služieb vychovávajú v rámci Slovenska maturantov a zručných 
remeselníkov. Kritériom ich zručností je aj predajná prehliadka 
výrobkov Mladý tvorca a súťaž o TOP výrobok. Pod patronátom 
Ministerstva hospodárstva a vyšších územných celkov sa 23. roč-
níka výstavy a súťaže Mladý tvorca 2015 v Nitre (28. – 30. 4. 
2015) zúčastnilo 140 stredných škôl a 20 partnerských škôl z ČR 
na ploche 4 tisíc m2. Autor: Dr. Anton Mrník

Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com
Foto: autor

Ministerstvo hospodárstva prijalo do sú
ťaže takmer pol stovky nominácií o TOP 
výrobok. V kategórii Drevospracujúca 
výroba hodnotili 8 produktov. Prvenstvo 
získala skladacia stolička Woomi, 
ktorej autorkou je Marianna Kubová zo 
SOŠ drevárskej Zvolen. 
Z nominácií študentských produktov dre
vospracujúcej výroby udelila hodnotiaca 
komisia 2. miesto výrobkom Retro hrač-
ky, ktoré vyrobili žiaci SOŠ drevárskej 
Vranov nad Topľou. 
Variácie stolového nábytku priniesli 
úspech SOŠ drevárskej Liptovský 
Hrádok vo forme 3. miesta. Práce 
predstavil učiteľ odborných drevárskych 
predmetov Ing. Pavol Šimunka, ktorý žia

kom vytvára priestor na zvládnutie teo
retických poznatkov a zároveň pomáha 
s výrobou navrhnutých predmetov. Stôl 
do kuchyne z duba má plát hrubý 70 
mm a rozmery 950 x 1750 mm, výšku 
930 mm. Stôl do jedálne má iné ergono
mické rozmery: výška 815 mm, plocha 
dosky 950 x 1980 mm.

Ďalšie študentské práce
v kategórii 
Drevospracujúca výroba

Súkromná SOŠ Kežmarok s výrobkom 
Drevená obedová súprava využila 
zručnosti rómskych detí zo sociálne 
slabších rodín pod vedením majstra 

odbornej výchovy Jána Ľudvíka. Sídlom 
školy, učební a väčšiny dielní je Kež
marok – časť Biela voda. Elokované 
pracovisko má v obci Podhorany, kde 
sústreďujú chlapcov z učebného odboru 
Spracovanie dreva. Tu získava zručnos
ti Jaroslav Mirga pod vedením majstra 
Jaroslava Gabaniho. Vyrobil dlabaný stôl 
z lipového dreva, s konštrukciou nôh 
zo škárovky. Stôl je napustený lazúrou 
a má plochu 740 x 1260 mm. Rezbári 
v dielňach v Kežmarku, druháci Dávid 
Oračko a Zdeno Dunka vyrobili drevený 
riad – taniere a príbory z lipového dreva. 
Spojená škola Žilina, so zložkou SOŠ 
drevárska, predstavila Nábytok pre de-
tičky „Farbičky“. Tvorí ho posteľ, skri

Skladacia stolička Woomi Retro hračky
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ňa, stolík a stolička, stojan na užitočné 
veci, vešiak. Všetko je postavené alebo 
orámované vo farebných pastelkách, 
ktoré dominujú v celom interiéri detskej 
izby. Škola má študijné odbory Tvorba 
nábytku a interiéru, Operátor drevárskej 
a nábytkárskej výroby, učebný odbor 
Stolár. Takéto zameranie umožňuje na
vrhnúť, skonštruovať a vyrobiť produkty 
vhodné do rôzneho interiéru. 
SOŠ obchodu a služieb Kereskedelmi 
és Szolgáltatóripari Komárno našla in
špiráciu na výrobky budúcich stolárov 
v odpadových drevených paletách kla
sických rozmerov, ktoré obrúsili a opra
vili. V konštrukčnej práci pokračovali 
iba jednoduchým klincovaním. Vyrobili 
tri druhy stoličiek s opierkou so sklo
nom 110°. Celý komplet Záhradného 
Ekonábytku vytvorili z dvoch stoličiek 
a kresla, stola a lavičky, doplnili odkla
dacím stolíkom na náradie. Záverečnou 
operáciou bol náter výrobkov moridlom, 
aby v exteriéri odolali nepriazni počasia. 
Učebný odbor stolár stráca na škole svo
ju dlhoročnú pozíciu a nedosahuje ani 
štvrtinu záujmu spred niekoľkých rokov. 
Hlavný majster Dezider Slušník si po
sťažoval, že v školskom roku 2014/15 
sa usiluje o získanie výučného listu iba 
15 stolárov vo všetkých troch ročníkoch 
a pre budúci školský rok zatiaľ prejavili 
záujem iba traja chlapci. 
Maturant Peter Kuťka zo SOŠ poly
technickej Zlaté Moravce vypracoval 
pre praktickú maturitnú skúšku návrh 
drevených schodov a rozpracoval aj 
celú konštrukciu na výrobu, výber ma
teriálu, využitie strojného zariadenia 
v školskej dielni, postup ručných prác. 
Výsledkom bol model Drevené schody 

zo smrekového reziva ako učebná po
môcka. Pedagogickým poradcom bol 
Bc. Roman Gálik. Jednotlivé schody 
a schodnice sú konštrukčne spojené 
na drážku, spevnené kolíkom. Pevná 
konštrukcia je rozoberateľná a možno 
na nej demonštrovať celý proces výro
by. Peter Kuťka získal na SOŠ polytech
nickej Zlaté Moravce výučný list stolára. 
Pokračoval 2ročným nadstavbovým 
štúdiom v odbore Drevárska a nábytkár
ska výroba. Maturitou zavŕšil dôkladnú 
prípravu pre budúce povolanie v odvetví 
drevárskej a nábytkárskej výroby. 
Žiaci zo SOŠ drevárskej Topoľčany pou
žili konštrukciu spoločenského sto líka, 
ktorý možno po úprave využiť v rôznom 
interiéri. Dá sa flexibilne zostaviť do 
viacerých variant. Škola v uplynulých 
rokoch predstavila oveľa náročnejšie 
výrobky.
Stredné školy, ktoré majú študijné 
a učebné odbory zamerané na prácu 
s drevom zaznamenali čiastočný ústup 

z pozícií, keďže im poklesol počet žiakov 
a tým aj menšie možnosti zaujímavých 
konštrukčných riešení. Školy sa uchá
dzali o 10 cien za expozície, ktoré zvýraz
nili ich celospoločenský kredit a prínos 
pre posilnenie postavenia v rámci slo
venského školstva a následne možnos
ti zamestnania vo výrobe. Cenu vyšších 
územných celkov z odvetvia spracovania 
dreva získali – za Banskobystrický kraj: 
SOŠ drevárska Zvolen, za Prešovský 
kraj: SOŠ Stará Ľubovňa; Cenu pred
sedu organizačného výboru výstavy 
Mladý tvorca: SOŠ drevárska Vranov 
nad Topľou. 
Spomenúť treba pozoruhodný úspech 
SOŠ polytechnickej Zlaté Moravce. 
Škola sa dlhodobo venuje inováciám 
a technickej tvorivosti žiakov. V ka
tegórii SPEKTRA si prevzal riaditeľ 
školy Ing. Ján Solčiansky diplom za 
1. miesto, ktoré predstavuje finančný 
grant v hodnote 7000 €, určený na mo
dernizáciu školy.

Nábytok pre detičky „Farbičky“Drevená obedová súprava

Variácie stolového nábytku
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Největší výrobce 
dřevoobráběcích strojů 

a CNC obráběcích center 
v České republice.
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