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školy

Topoľčianske centrum tvoria štvorročné 
študijné odbory s maturitou:

 3341 K – Operátor drevárskej a ná
bytkárskej výroby

 3336 M 01 – Drevárstvo a nábytkár
stvo – drevárstvo

 3336 M 02 – Drevárstvo a nábytkár
stvo – nábytkárstvo

 3336 M 04 – Drevárstvo a nábytkár
stvo – manažment v drevárstve

 3917 M 12 – Technické a informatic
ké služby – spracúvanie dreva

 3917 M – Technické a informatické 
služby s rozšíreným vyučovaním te
lesnej výchovy

 8269 M – Tvorba nábytku a interiéru
 8221 M – Dizajn

Učebné odbory na získanie výučného 
listu (trojročné):

 3355 H – Stolár
 3663 H – Tesár
 8557 H – Umelecký stolár
 3370 H – Čalúnnik

dvojročný výučný odbor: 
 3383 F – Spracúvanie dreva

Nadstavbové dvojročné štúdium, na kto
rom môžu získať žiaci maturitu po ukon
čení trojročného študijného odboru:

 3347 L – Drevárska a nábytkárska 
výroba

 8501 L – Umeleckoremeselné práce
 6403 L – Podnikanie v remeslách 
a službách

Nové štvorročné študijné odbory s ma
turitou:

 2682 K – Mechanik počítačových sie
tí (otvorený pre školský rok 2014/15)

 3964 M – Ochrana osôb a majetku 
pred požiarom (otvoria v šk. r. 2015/16).

Stredná odborná škola drevárska v To
poľčanoch má 40ročnú tradíciu odbor
ného vzdelávania budúcich remeselní
kov a technikov v odvetví spracovania 
dreva. Pôvodne vychovávala stolárov, 
čalúnnikov a ďalších remeselníkov pre 
výrobu v štátnom podniku Mier. Súčasný 
názov má škola päť rokov (1.9.2009). 
Pre stredoškolákov je prospešné spo
jenie teórie s praxou vo všetkých študij
ných a učebných odboroch. Odbornú 
prax môžu žiaci vykonávať vo výrobných 
nábytkárskych podnikoch Decodom 
s.r.o. a Sofa trend s.r.o. Majú možnosť 
zoznámiť sa s najmodernejšou technoló
giou výroby nábytku, rozšíriť svoju zruč
nosť a zároveň majú finančnú motiváciu.
V uplynulom školskom roku (2013/14) 
sa na povolania budúcich odborníkov 
v odvetví spracovania dreva pripravo
valo v študijných odboroch s maturitou:

 Technické a informatické služby – 
spracúvanie dreva  75

 Tvorba nábytku a interiéru 46
 Operátor drevárskej a nábytkárskej 
výroby    44

 Drevárstvo a nábytkárstvo   9

Nadstavbové štúdium:
 Drevárska a nábytkárska výroba   11
 Umeleckoremeselné práce    4

V učebných odboroch pre získanie vý
učných listov: stolár 25, čalúnnik 12, 
tesár 9.
Pre žiakov SOŠ drevárskej v Topoľča
noch bol uplynulý školský rok úspešný. 
Na 22. ročníku celoštátnej výstavy Mladý 
tvorca 2014 v Nitre získali Cenu predse
du Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
Škola sa predstavila vlani v decembri na 
topoľčianskom námestí, kde uviedli pro
jekt pre posilnenie záujmu deviatakov 
študovať na škole a aj ukázali praktické 
využitie odborného vzdelávania.
Významnou udalosťou v školskom roku 
2013/14 bola modernizácia areálu školy 
s výmenou okien a vynovením priestoru 
telocvične. Nový vzhľad dostala hlavná 
budova školy a susedné objekty, skrášlili 
exteriéry. Na slávnosti privítal riaditeľ SOŠ 
drevárskej v Topoľčanoch Mgr. Miloš 
Bobula predsedu Nitrianskeho samo
správneho kraja Milana Belicu, primátora 
mesta Topoľčany Petra Baláža i futbalovú 
legendu Ľubomíra Moravčíka.

Drevárske centrum odborného 
vzdelávania a prípravy v Topoľčanoch

Stredná odborná škola drevárska v Topoľčanoch sa zapojila do národného projektu 
Rozvoj stredného odborného vzdelávania, ktorý vyhlásil Štátny inštitút odborného 
vzdelávania. Škola sa stala od 1. septembra 2014 Centrom odborného vzdelávania 
a prípravy.
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Nový vzhľad hlavnej budovy SOŠ drevárskej


