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školy

Zmluvu podpísali 11. októbra 2016 
reprezentant Mafell AG vo východnej 
Európe Ing. Jiří Odvárka a riaditeľ školy 
Mgr. Igor Pecha. Na slávnosti sa zúčast-
nili aj zástupkyňa riaditeľky Školského 
úradu Žilinského samosprávneho kraja 
Mgr. Eva Rovňanová a direktor Komunity 
saleziánov v Žiline don Peter Lukáčik. 
Pôvodnú zmluvu podpísali pred dvomi 
rokmi. Po 2-ročnom používaní si žiaci 
mohli stroje odkúpiť za výhodnú cenu. 
Mafell AG dodal nové technologicky 
modernejšie ručné elektrické nára-
die v hodnote 20 tisíc eur bez DPH. 
Technickú pomoc, zaškolenie, doplnky 
a kompletný servis poskytuje zástupca 
Mafell na Slovensku – HYBOX Slovakia 
s.r.o., Banská Bystrica.

Pri odovzdávaní Ing. Jiří Odvárka zvý-
raznil, že stolárske a tesárske remeslo 
možno zachovať a rozvíjať len ovládnutím 
najnovších technológií, ktoré remeselní-
ci budú používať v praxi. Takýto postup 
Mafell AG bežne využíva v Nemecku, 
kde podporujú budúcich remeselníkov. 
Náradie majú v Českej republike k dis-
pozícii už štyri odborné školy so zame-
raním na stolárske remeslo. Žilinská 
odborná škola bola v roku 2014 prvou 
na Slovensku, s nápadom prišiel uči-
teľ odborných predmetov Ing. Marián 
Kvasnica a výraznou mierou prispel 
k celej realizácii.

Ohlasy hostí

Predstaviteľka ŽSK Eva Rovňanová: 
„Keď som dostala pozvánku, nechápala 
som, ako možno bezplatne darovať také 
množstvo náradia. Už to viem – počin 
firmy Mafell je v praxi „duál bez duálu“.
Konateľ HYBOX Slovakia s.r.o., Banská 

Bystrica Martin Bošeľa: „Ako zástupca 
firmy Mafell v SR sme sa zaviazali vy-
konávať servis na dodané stroje. Ako 
realizujeme servis? Ručné stroje tejto 
značky predávame od roku 2007 a ešte 
sme nedostali žiadnu požiadavku na vy-
bavenie reklamácie.“
Peter Lukáčik: „Don Bosco, ako zakla-
dateľ výchovy mladej generácie prácou, 
mohol rozvíjať komunitu saleziánov iba 
s podporou bohatých. Dnes ide v ich 
šľapajach firma, ktorá dá do rúk budú-
cim remeselníkom inteligenciu formou 
vedomostí.“

V tomto školskom roku 2016/2017 má 
SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline stolá-
rov vo všetkých troch ročníkoch učeb-
ného odboru. Darované náradie bude 
využívať pri výučbe 59 budúcich stolárov. 
Pracovať s nim budú aj žiaci nadstavbo-
vého štúdia Stavebníctvo, v budúcom 
školskom roku aj nadstavbovom odbore 
Drevárska a nábytkárska výroba.

Obnovená darovacia zmluva pre 
SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline

Umožniť skvalitnenie odbornej prípravy budúcich stolárov má nová zmluva medzi SOŠ sv. Jozefa 
Robotníka Žilina a nemeckou firmou Mafell AG. Výrobca elektrického ručného náradia venoval škole 
12 nových prístrojov na bezplatné využívanie počas dvoch rokov. Stroje sú určené na praktickú 
výučbu žiakov školy, aby mali príležitosť vzdelávať sa v remesle.
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Slávnostného preberania darovaných strojov Mafell sa zúčastnili aj žiaci školy


