
58

školy

Javor má 20 rokov

Vizitkou žiakov a pedagógov školy je Deň 
otvorených dverí, ktorý v roku 1996 do-
stal názov „Javor“. To preto, lebo javo-
rové drevo tvorí základný materiál výroby 
huslí. Vtedy nový študijný odbor „Výroba 
hudobných nástrojov“ začali vyučovať 
v školskom roku 1995/96 a úspešne 
ho rozvíjali až do roku 2012, keď ho 
pre nezáujem žiakov ukončili. Zároveň 
to bol podnet k rozvíjaniu historicko-kul-
túrnych a hudobno-tanečných tradícií 

regiónu pod Poľanou. A tak už 20 rokov 
žiaci drevárskej školy propagujú tradičné 
ľudové remeslá – stolárstvo, debnárstvo, 
tokárstvo, rezbárstvo. K tomu pozývajú 
rodičov, žiakov a pedagógov základných 
škôl – aby ukázali, čo im škola môže po-
núknuť v odbornom vzdelávaní a praktic-
kej príprave.

Študentská osobnosť

Atmosféru už rozvetveného Javora vy-
tvárajú žiaci školy sami. Hosťom, žia-
kom základných škôl, ich rodičom, ale 
aj svojim spolužiakom prezentujú svoje 
vlastné úspechy v štúdiu, pri reprezentá-
cii školy, ojedinelé zručnosti a výsledky 
tvorivej práce. Ukazujú, že svojim „do-
speláckym“ vekom pod 20 rokov sú už 

osobnosťami a vzorom pre spolužiakov. 
Aj na jubilejnom ročníku Javora vyhlásili 
sedem „Študentských osobností roka 
2015“. Z ocenených už dvaja štúdium 
na SŠ absolvovali a pokračujú v ďalšej 
príprave na budúce povolanie na VŠ. 
Všetkých 7 cien dizajnérsky stvárnil a vy-
robil talentovaný budúci dizajnér Damián 
Cehlárik.
Charakteristika víťazov jednotlivých ka-
tegórií:

	Študent roka – Michaela Mičudová, 
štvrtáčka, dizajnérka, je dušou štu-
dentského života. Výborná žiačka, 
ktorá sa počas celého štúdia zapája 
do kultúrno-spoločenského a športo-
vého diania v škole, prispieva do škol-

Súčasnej mladej „počítačovej“ generácii 
učarovalo aj drevo

SOŠ drevárska Zvolen	 pripravuje	 a	 profiluje	 odborníkov	 pre	 prax	 v	 odvetví	
spracovania	dreva	od	roku	1962.	V	súčasnom	školskom	roku	2015/16	má	401	
žiakov,	ktorých	vzdeláva	v	piatich	študijných	a	jednom	učebnom	odbore.	Z	po-
hľadu	zamestnávateľov	v	rámci	projektu	„Odborné	vzdelávanie	a	príprava	pre	trh	
práce“	bola	zaradená	medzi	TOP–školy	na	Slovensku	(14.	miesto)	a	v	regióne	
(2.	miesto).	Škola	pôsobí	rozhodnutím	Republikovej	únie	zamestnávateľov	SR,	
ako	„Centrum	odborného	vzdelávania	a	prípravy“	pre	odbory	spracúvania	dreva.	
Experimentálne	overuje	študijný	odbor	„Technik	drevostavieb“,	čím	reaguje	na	
požiadavky	profesijnej	prípravy	odborníkov	pre	stavebníctvo.
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Pri makete učebnej pomôcky pre štúdium „Technik drevostavieb“ bolo rušno

Riaditeľ SOŠ drevárskej vo Zvolene 
Ing. Pavel Laššák odovzdal ocenenie 
Študent roka 2015 Michaele Mičudovej
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školy
ského časopisu, nacvičuje programy, 
moderuje školské podujatia. Cenu 
jej odovzdal riaditeľ školy Ing. Pavel 
Laššák.

	Drevár roka – Patrik Štompf, absol-
vent, drevár. V škole zanechal po sebe 
stopu aj v podobe vyrobených názor-
ných učebných pomôcok. Vytvoril ich 
ako maturitnú prácu a na skúške do-
spelosti dosiahol priemer známok 1,0. 
Cenu mu odovzdal vedúci študijného 
odboru Drevárstvo a nábytkárstvo 
Ing. Radoslav Barcík.

	Dizajnér roka – Marianna Kubová, 
ako dizajnérka už tiež absolvovala štú-
dium. Svoju fantáziu a tvorivosť uplat-
ňovala pri tvorbe dizajnu, grafických 
úprav a návrhov nábytku a interiérov. 
Tvorivé schopnosti jej priniesli prven-
stvo v celoštátnej súťaži Mladý tvorca 
2015 v Nitre, v súťaži o „TOP výrobok“ 
v kategórii Drevospracujúca výroba. 
Cenu prevzala z rúk vedúceho študij-
ného odboru Tvorba nábytku a inte-
riéru Mgr. Jiřího Dvořáčeka.

	Stolár roka – Ján Helienek doka-
zuje, že škola ho výborne pripravila 
pre budúce remeslo. Na základe 
konštrukčného výkresu vie pri výrobe 
stolárskych výrobkov správne zvoliť 
vhodné materiály, nástroje a pracovný 
postup. Práca s drevom je pre neho 
zábava. Cenu mu odovzdal vedúci 
dielní – hlavný majster Mgr. Stanislav 
Bačík.

Osobnosťami školy sa stali aj: 
	Športovec roka – Jakub Marcinek 
	Mechanik roka – Radoslav Durač
	Hasič roka – Lukáš Volent.

Portfólio drevárskych odborov na ško-
le dopĺňajú študijné odbory z oblasti 
informačných a komunikačných tech-
nológií „Mechanik počítačových sietí“ 
a „Ochrana osôb a majetku pred požia-
rom“ pre oblasť protipožiarnej preven-
cie. V obidvoch študijných odboroch je 
možné nájsť prepojenie aj na odvetvie 
spracovanie dreva.
Špecializáciu približuje riaditeľ SOŠ dre-
várskej vo Zvolene Ing. Pavel Laššák: 
„Drevárstvo a nábytkárstvo 3336 M 
a Tvorba nábytku a interiéru 8269 M 
sú tradičné maturitné študijné odbory 
– zamerané na spracovanie dreva a vý-
robu nábytku, na navrhovanie interié-
rov a nábytku, ich realizáciu vo výrobe. 
Absolventi majú široké uplatnenie – od 
návrhu, cez výrobu, až po predaj dre-
várskych a nábytkárskych produktov. 
Vlani sme začali s experimentálnym 
overovaním študijného odboru Technik 
drevostavieb 3349 K s cieľom doplniť 

nedostatok kvalifikovaných odborníkov, 
aby dokázali drevo nielen spracovať, ale 
aj vyrábať stavebno-stolárske výrobky, 
drevené konštrukcie, zamerať sa aj na 
činnosti priamo spojené s predvýrobnou 
a predprojektovou prípravou, výrobou, 
montážou, oceňovaním, predajom a lo-
gistikou drevostavieb. Učebné odbory 
Stolár 3355 H a Čalúnnik 3370 H umož-
nia po 3-ročnom štúdiu získať výučný list. 
Možno ich študovať aj v duálnom systé-
me vzdelávania s tým, že prax vykonávajú 
priamo vo firmách a za prácu sú finančne 
odmeňovaní. Súčasne majú väčšiu per-
spektívu zamestnania.“

Ako študovať vo Zvolene 
zadarmo

Počas Dňa otvorených dverí pozvali 
pedagógov, rodičov a žiakov ZŠ, aby 
prišli získať stredoškolské vzdelanie do 
Zvolena. Ak nastúpia na štúdium v budú-
com školskom roku 2016/17 v odbore 
Drevárstvo a nábytkárstvo 3336 M 
majú okrem príležitosti na kvalitné vzde-
lanie a získanie praxe, tiež možnosť do-
stať výsledkové štipendium, ubytovanie 
a celodennú stravu zadarmo pre žiakov 
v internáte. Škola úzko spolupracuje 
s Nadáciou Kronospan a so spoločnos-
ťou Bučina DDD Zvolen, ktoré sa zavia-
zali, že 25 študentom preplatia náklady 
počas celého 4-ročného štúdia. Zároveň 
získajú praktické skúsenosti vo výrob-
nej prevádzke spoločnosti a jazykové 
zručnosti (3 hodiny týždenne angličtina 
alebo nemčina) v jej tréningovom centre 
Kronovision, v tesnej blízkosti školy. 

Termín na podanie prihlášok: do 10. 
apríla 2016.
Žiak zároveň môže získať polročný fi-
nančný príspevok 50 € za prospech 
(min. na úrovni 2,0 z vybraných od-
borných a všeobecno-vzdelávacích 
predmetov), ak nevymešká viac ako 50 
vyučovacích hodín (cca 7 vyučovacích 
dní) za polrok a jeho správanie bude hod-
notené na jednotku.

Sprievodný program, 
ktorý ponúkol Javor

Jubilejný 20. ročník (11. 12. 2015) bol 
v úvode zameraný na žiakov ZŠ: súťaže 
vedomostí a zručností „Drevo v živote 
človeka“, výtvarnej súťaže „Ukáž svoj 
talent“, prezentáciu študijných a učeb-
ných odborov, prehliadku priestorov 
školy. Otvorili aj výstavy Tvorivé dielne 
Podpolianskeho osvetového strediska, 
Lesnícke a drevárske múzeum, Histo-
rické hasičské prilby. Odborný seminár 
zamerali na výrobu ľudových hudobných 
nástrojov (husle, gajdy, fujary) a medai-
lón rezbára Petra Blahu. 

Finále tvorili krátke odborné prezentá-
cie: Bučina DDD, spol. s r.o. Zvolen, 
keď výrobný program aglomerovaných 
materiálov a lepeného dreva predstavil 
Ing. Jaroslav Kováčik. ForDom s.r.o. 
Zvolen – montáž a výrobu drevostavieb 
prezentoval Ing. Igor Kuzma. Obaja sú 
absolventmi školy. Pri svojich vystúpe-
niach upozornili na výhody štúdia v SOŠ 
drevárskej vo Zvolene a perspektívy 
uplatnenia jej absolventov v praxi.

Poď študovať do Zvolena – žiaci a učitelia SOŠ drevárskej s lektormi prezentácií 
(vpravo) Ing. Jaroslavom Kováčikom, Ing. Igorom Kuzmom a zástupcom ZSD SR 
Ing. Vladimírom Záborským


