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Výrobky mladých tvorcov 
hodnotili odborníci z praxe

Za účelom zvýšenia záujmu žiakov základných škôl a ich rodičov o získavanie stredoškolského od-
borného vzdelávania predstavila výstava Mladý tvorca 2016 v Nitre (26. – 28. 4. 2016). Zúčastnené 
školy mali zároveň možnosť zmerať si zručnosti svojich žiakov na viacerých prebiehajúcich súťažiach 
pod patronátom Ministerstva hospodárstva, na ktorých udelili celkom 22 cien. 24. ročník predajnej 
výstavy aj takýmto spôsobom dokladoval zručnosť budúcich remeselníkov a výrobcov.

Medzi odbornými školami vystavujúcich 
v hale M4 v 143 stánkoch (vrátane Kraja 
Vysočina z ČR) boli iba tri expozície dre
várskych SOŠ. Ďalších 19 stánkov v hale 
M3 vytvorili stredné odborné školy spolu 
so zamestnávateľmi, s ktorými spolupra
cujú formou duálneho vzdelávania.

Topoľčany spolu s firmou 
duálneho vzdelávania 

SOŠ drevárska Topoľčany sa o expozí
ciu podelila s popredným slovenským 
výrobcom nábytku Decodom s.r.o. 

Topoľčany. Dielne školy sú v tesnej blíz
kosti výrobnej fabriky a úžitok zo spolu
práce trvá už viac rokov. Pokiaľ výrobca 
hľadal pracovné sily pre viaceré pozície, 
škola prezentovala zručnosť a šikovnosť 
svojich žiakov. Ocenila to aj hodnotiaca 
odborná komisia, ktorá posudzovala pri
hlásené výrobky do súťaže o TOP výro
bok. Nominované výrobky všetkých škôl 
zadelili do kategórií: 1. Strojárstvo, 2. 
Elektrotechnika – Energetika, 3. Drevo
spracujúca výroba, 4. Umelecké spraco
vanie výrobkov. Do komisie pre hodnote
nie vyrobených predmetov drevárskeho 
a nábytkárskeho charakteru nominoval 
Zväz spracovateľov dreva SR generál
neho sekretára PhDr. Petra Zemaníka. 
Spolu s ním výrobky hodnotili Ing. Alena 
Galanová (ŠIOV) a Ing. Božena Brinzová 
(Ministerstvo hospodárstva). Oficiálne 

poradie drevárskych SOŠ: 1. Topoľčany, 
2. Vranov, 3. Zvolen.
Prvenstvom v kategórii Drevospracujúca 
výroba ocenili SOŠ drevársku Topoľčany 
a výrobok „Záhradný stôl Lukáš“. Kon
štrukciu navrhol a stôl do exteriéru vy
robil Lukáš Kmeť ako maturitnú prácu. 
Vyskúšal si na ňom modernú techno
lógiu povrchovej úpravy kefovaním. 
Stolová doska sa dá  rozobrať s tým, že 
5 častí dosky sa dá vymeniť. Stôl z červe
ného smreka ukazuje krásu letokruhov, 
čo technológia iba zvýrazňuje. Povrch 
je ukončený voskovaním. Maturant štu
dijného odboru Tvorba nábytku a inte
riéru pracoval pri výrobe stola pod ve
dením majstra odborného výcviku Ivana 
Pecháča.
Ocenený výrobok doplnil konferenčný 
stolík „Orechové krídlo“, ktorý zhotovil 
Marek Vagunda. Využil orechový peň, 
rozrezaný na fošne. Po zrkadlovom spo
jení zlepením vytvoril zaujímavú kresbu 
stolovej dosky, zvýraznenú technológiou 
povrchovej úpravy olejovaním. Ďalšie od
rezky z pňa využil ako podnož.
Výsledok práce siedmich budúcich te
sárov – záhradnú lavicu z teaku – pred
stavil majster Ivan Toma.

Bronzové priečky Zvolenčanov

V expozícii SOŠ drevárskej Zvolen do
minovala skrinka učiteľa s použitím kon
štrukčných spojov systémom „Domino“. 
Vyrobil ju hlavný majster odborného 
výcviku Mgr. Stanislav Bačík spolu so 
žiakmi. Získala 3. miesto v súťaži „Cena 
za inováciu a technickú tvorivosť 2016“. 
Názornú učebnú pomôcku tvorí 12 ku
konštrukčných spojov, aké treba využiť 
v praxi pri riešení spojov skriňového, sto
lového, sedacieho a lôžkového nábytku. 

Víťazný záhradný stôl „Lukáš“ v kategórii Drevospracujúca výroba – výrobok SOŠ 
drevárskej Topoľčany
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Do súťaže o TOP výrobok prihlásila zvo
lenská škola skladaciu stoličku „Foldfix“, 
ktorá v kategórii Drevospracujúca výro
ba obsadila 3. miesto. Je to maturitný 
výrobok žiaka Adama Libiaka, maturan
ta v študijnom odbore Tvorba nábytku 
a interiéru. Drevená stolička má origi
nálny skladací mechanizmus.
Michal Očenáš so spolužiakmi z 3. roč
níka študijného odboru Tvorba nábytku 
a interiéru predstavili stôl „Would“ zho
tovený v štýle firmy TON a tvorcu dizajnu 
ohýbaného nábytku Arika Levyho. Stôl 
dopĺňa slovenská stolička č. 1771 vyrá
baná v Tatra nábytku Pravenec. Stoličky 
zrenovovali a vyzdobili pyrografiou. Má to 
byť hold prevratnej 160ročnej techno
lógii ohýbania dreva Michaela Thoneta 
(1856) vo výrobe nábytku. Kolekcia vyro
beného stola a zrenovovaných stoličiek 

súťažila v kategórii „Umelecké spraco
vanie výrobkov“ a obsadila 3. miesto 
v kategórii. 
Expozíciu doplnila aj komoda „Zásuv
kovo“, ktorú zhotovili žiaci učebného 
odboru Stolár Ján Helienek a Matúš 
Babinský. Konzultanti pri výrobe boli 
Mgr. Jozef Červinský a Mgr. Jozef Holec.

Vešiak z odpadu výroby násad

SOŠ drevárska Vranov tiež znižuje po
čet žiakov so zameraním na spracova
nie dreva. Preto si dovolili nominovať 
na TOP výrobok iba „Vešiakovú stenu“, 
ktorú zostavili maturanti zo študijného 
odboru Operátor drevárskej a nábyt
kárskej výroby Maroš Rada a Miroslav 
Hričák z bukových hranolčekov získa
ných z odpadu výroby násad na moty
ky. Asi polovica hranolčekov 2x3 cm 
je tvarovo upravená tak, aby mohla byť 
výklopná. Vznikla farebná mozaika cel
kového interiérového riešenia. Vešiak 
so zaujímavým dizajnom pútal návštev
níkov. Hodnotiaca komisia mu v kategó
rii Drevospracujúca výroba udelila 2. 
miesto. Celkový zámer expozície ocenili 
aj Cenou predsedu Prešovského samo
správneho kraja.

Variabilný stolík a sedačka

Na doterajšiu viacročnú úspešnú pre
zentáciu nadviazala SOŠ drevárska 
Liptovský Hrádok.  Predstavili detský 
stolík „Klick“, ktorý má viacero variant. 
Autori Andrej Glonek a Alexander Kunst 
vytvorili stolík z dvoch variabilných častí, 
ktoré zapadajú do seba a tvoria ucelený 
celok navzájom pospájaný magnetmi. 
Rozmery vychádzajú z ergonomických 
potrieb detí od 4 do 12 rokov, spojené 
majú celkovú dĺžku 1096, šírku 628 
a výšku 700 mm. Stolík je maturitnou 
prácou, vypracovali všetky technické po
žiadavky, konštrukčné výkresy, kusovní
ky, vrátane komerčných detailov a záruky 
24 mesiacov. Všetky masívne dielce zo 
smrekového a jedľového dreva sú troj
stupňovo vybrúsené s konečnou zrnitos
ťou brúsneho papiera 150. Povrchovo 
upravené viditeľné plochy sú ukončené 
lakovaním na pololesk. Vykalkulovali ob
chodnú cenu 262,25 €, z toho na mzdy 
129,63 €. 
 
Dve varianty exteriérovej 
lavičky

SOŠ obchodu a služieb Komárno (Bu
dovateľská ul.) vychováva budúcich sto
lárov za zníženého záujmu žiakov. Majster 

odbornej výchovy Dezider Slušník pripra
vuje na budúce povolanie 8 druhákov 
a 3 tretiakov. Traja z nich vyrobili z do
sák červeného smreka „Multifunkčnú 
záhradnú lavicu“ so zadným operadlom 
a podrúčkami pre 3 osoby. Dá sa roz
ložiť na stôl a dvojitú lavicu pre 6 osôb. 
Základný tvar (bez rozloženia) má dĺžku 
1500 mm, výšku 800 mm, šírku 1200 
mm (po rozložení). Povrchová úprava je 
dokončená ekologickým lakom. Výrobnú 
kalkuláciu vyčíslili na 160 € (z toho mzdy 
75 €). Lavicu predali hneď v prvý deň 
výstavy.

Využitie solárneho osvetlenia

SOŠ polytechnická Zlaté Moravce bo
dovala v súťaži náročným výrobkom 
s využitím poznatkov z iných študijných 
odborov. „Reštauračný stolík s mozaikou 
a so solárnym osvetlením“ vyrobil Rudolf 
Jančo, ktorý po získaní výučného listu 
stolára absolvoval nadstavbu v odbore 
Drevárska a nábytkárska výroba. Stolík 
vyrobil ako maturitnú prácu. Krásu dreva 
zvýraznil riešením nohy stola zlepením 
masívneho dreva a sústružením do rus
tikálneho tvaru.
Súkromná SOŠ Kežmarok so sídlom 
Biela voda v Kežmarku má elokované 
triedy s rôznym zameraním výchovy 
Rómov v rôznych obciach regiónu. Darí 
sa najmä kováčskym remeslám, čo bolo 
vidno aj v expozícii školy. Zručnosť a ta
lent dokazoval tretiak učebného odboru 
Umelecký stolár Dávid Oračko. Učebňu 
a dielňu majú v Kežmarku, v triede je 7 
budúcich rezbárov.

Názorná učebná pomôcka s ukážkou 
konštrukčných spojov nábytku – výro-
bok SOŠ drevárskej Zvolen

3. miesto v kategórii Drevospracujúca 
výroba získala stolička „Foldfix“, ktorej 
autorom je Adam Libiak zo SOŠ drevár-
skej vo Zvolene

Vešiaková stena maturantov zo SOŠ dre-
várskej Vranov bola ocenená 2. miestom 
v kategórii Drevospracujúca výroba
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