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Etudy z dreva – drevená hračka 2017

Počas druhého februárového týždňa sa konalo 
v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene sláv-
nostné vyhodnotenie 18. ročníka súťaže Etudy z dre-
va, na ktorom si študenti Strednej odbornej školy 
drevárskej vo Zvolene odniesli hneď štyri ocenenia.
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Jednu z cien získala študentka druhé-
ho ročníka Justína Nosáľová, ktorá sa 
umiestnila na druhej priečke v kategó-
rii Originál, prototyp a modely drevenej 
hračky pre stredné a vysoké školy. 
Ocenená práca s názvom Hupky Dubky 
predstavovala sliepku z brezovej trojmili-
metrovej preglejky, ktorá sa dala nielen 
skladať a rozoberať na 10 častí, ale ob-
sahovala tiež zlaté vajce, ktoré sliepka po 
stlačení chvosta „zniesla“. Čestné uzna-
nie získal ďalší druhák, Matúš Vaňo, so 
svojím dreveným motocyklom, slúžiacim 
ako detské odrážadlo, nazvaným nostal-
gicky Pionier 05 – Pekáč 05. 
Cenu vydavateľstva YUDINY si pre-
vzala Martina Tretiaková, študentka tre-
tieho ročníka. Ocenená bola jej hračka 
Hríbik, ktorá slúži na lepšie zapamätanie 
si nielen názvov rôznych druhov húb, 
ale taktiež ich prezieravo delí na jedlé na 
jednej strane skladačky a na jedovaté 
na tej druhej.

Osobitné ocenenie – Cenu Zväzu spra-
covateľov dreva SR – získala škola za 
pestrú kolekciu študentských prác a ich 
nápaditú prezentáciu, vďaka čomu bola 
nielen zvýraznená, ale aj ocenená spo-
ločná tímová práca žiakov v rámci kolek-
tívu tvorcov hračiek. Žiaci po vytvorení 
počiatočných návrhov konzultovali svoje 
práce nielen medzi sebou, ale aj s uči-
teľmi odborných predmetov Mgr. Igorom 
Švingálom, Mgr. Jiřím Dvořáčkom a Ing. 
Ivanou Chovancovou. V ďalšom kroku 
spolupracovali pri výrobe samotných 
hračiek na CNC pracovisku a v stolár-
skych dielňach pod odborným vedením 
vedúceho dielní Mgr. Stanislava Bačíka 
a učiteľov odbornej praxe Jána Milčíka, 
Mgr. Milana Hucovciho a Mgr. Štefana 
Šupauera. Po zhotovení všetkých hra-
čiek nasledovalo ich fotenie a grafické 
spracovanie do jednotného katalógu 
pod názvom „Naše hračky“ a spoloč-
ného posteru. Fotili nielen vo vlastných 
školských ateliéroch, ale aj medzi deťmi 
v priestoroch materskej školy. 

„Prekvapilo ma, ako deti dobre reagovali 
aj na jednoduché, drevené hračky. So 
všetkým sa vedeli hrať, všetko ich zau-
jímalo.“ povedala Denisa Záchenská, 
ktorá je síce ešte len prváčkou, ale 
spolupracovala so študentmi vyšších 
ročníkov študijného odboru tvorba ná-
bytku a interiéru a do projektu prispela 
svojím vlastným videom. Návštevníci vý-
stavy v tomto prezentačnom videu mohli 
vidieť škôlkarov, ktorí naozaj dôsledne 
otestovali funkčnosť každej jednej hrač-
ky prihlásenej do súťaže. 
Kolekcia hračiek bola naozaj pestrá – 
nachádzajú sa v nej hračky edukačné, 
pomocou ktorých sa môžu deti naučiť 
spoznávať a rozlišovať huby, ale aj listy 
stromov, dreviny, abecedu, alebo čísla, 
aj hračky rozvíjajúce kreativitu či určené 
pre deti, ktoré majú radi pohyb. 
Pozrieť si súbor hračiek študentov SOŠ 
drevárskej Zvolen a vrátiť sa tak trochu 
do detstva mohli návštevníci Lesníckeho 
a drevárskeho múzea vo Zvolene do kon-
ca marca 2017.

Cenu Zväzu spracovateľov dreva SR z rúk 
generálneho sekretára ZSD SR PhDr. 
Petra Zemaníka prevzal riaditeľ školy 
Ing. Pavel Laššák (vpravo)

Predseda odbornej poroty prof. Ing. Štefan Schneider, PhD. udeľuje 2. miesto Justíne 
Nosáľovej za originálnu a kreatívnu hračku Hupky Dubky


