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školy

Ambíciu byť prvou vyučenou stolárkou 
na Kysuciach má Simona Kubicová. Do 
3-ročného učebného odboru SOŠ dre-
várskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou 
nastúpila od 1. septembra 2015. Medzi 
chlapcami sa dobre udomácnila. Počas 
1. polroka zvládla teoretické predmety, 
iba z náuky o materiáloch jej na vysved-
čení zostala sólová trojka. Aj prvé reme-
selné činnosti ovláda bez problémov. Do 
Krásna dochádza z Čadce. Vo svojom 
rodinnom zázemí nemá žiadneho stolá-
ra, skúsi sa presadiť v štúdiu, aj uplatniť 
v praxi. S remeslom nemá skúsenosti, 

nemá ani pracovný vzor, no myslí si, že 
stolárske remeslo jej bude vyhovovať. Na 
Kysuciach je drevo v centre podnikania 
a remeselníkov potrebujú.
Tradícia vzdelávania drevárov v Krásne 
nad Kysucou má skoro polstoročie. 
Závod Drevina v Krásne potreboval veľa 
odborníkov práve z  regiónu Kysúc a tak 
zriadili v roku 1970 Učňovské stredisko. 
Teóriu vyučovali v Čadci na Učňovskej 
škole. Potom začali stavať účelový areál, 
od roku 1971 mali k dispozícii aj internát. 
Dielne odbornej výchovy zostali v areáli 
závodu. Hneď pri vstupe do drevárskeho 
závodu vybudovali súčasný areál školy 
pre teoretické vyučovanie. Pred 20-timi 
rokmi (1996) mali v budove k dispozícii 
19 učební pre teóriu, telocvičňu a ihris-
ko s umelou trávou. Dielne v roku 2002 
rozšírili o ďalšie podlažie (1500 m2) 

a o prístavbu (900 m2). Dokázali vyba-
viť strojné dielne inovovanými strojmi, 
k ručným dielňam obrábania dreva pri-
budli aj dielne obrábania kovov a plas-
tov. V areáli majú cvičné dielne aj maliari, 
tesári a murári. Drevárske zameranie 
rozšírili o stavebné v roku 1996, do ná-
zvu školy pribudol prívlastok „stavebné“ 
v roku 2013. Učebný odbor maliar majú 
v súčasnej SOŠ od samého začiatku vy-
tvorenia učilišťa, keďže závod vyrábal 
drevené okná, ktoré mali povrchovú 
úpravu natieraním.

Základom výučby je stolár, 
čalúnnik a tesár

Zanietene a detailne o priebehu štúdia 
a o uplatnení žiakov vo výrobe dokáže 
priblížiť riaditeľ SOŠ drevárskej a sta-

SOŠ drevárska a stavebná 
Krásno nad Kysucou

Takmer vo všetkých slovenských krajoch sú tradičné remeslá 
v útlme. O prácu remeselníkov je minimálny záujem. Pracovníci 
vo viacerých odboroch sa stali úzkym profilom. Na trhu remesiel 
je dnes chaos. Kvalifikovanú prácu nakoniec robia často ľudia bez 
potrebného vzdelania, alebo aj so vzdelaním, niekedy aj vyšším, 
ale v inom zameraní.
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vebnej Krásno PaedDr. Ján Palko. 
Prípravu na budúce povolanie začal 
v profesii maliar. Potom prestúpil do 
Odborného učilišťa v Turanoch, kde sa 
vyučil za stolára a zmaturoval. Po dopl-
není vysokoškolského štúdia sa v roku 
1986 stal zástupcom riaditeľa pre prak-
tické vyučovanie, od roku 1995 riadite-
ľom Združenej strednej školy drevárskej 
(súčasná SOŠ drevárska a stavebná).
Do portfólia školy pre maturantov k štu-
dijnému odboru Operátor drevárskej 

a nábytkárskej výroby pribudol aj štu-
dijný odbor Operátor stavebnej výroby. 
Ďalšie 4-ročné maturitné odbory sú: 
Drevárstvo a nábytkárstvo – manažment 
v drevárstve, Technológia ochrany 
a tvorby životného prostredia. Formou 
2-ročného nadstavbového štúdia pre 
žiakov s výučným listom umožnia získať 
maturitu v odboroch: Podnikanie v re-
meslách a službách, Drevárska a nábyt-
kárska výroba. V súčasnom školskom 
roku 2015/16 majú celkom 361 žiakov, 
z toho 64 externou formou štúdia.
Riaditeľa školy PaedDr. Jána Palka už 
viac ako štvrťstoročie stretávame na sú-
ťažiach budúcich remeselníkov nielen na 
Slovensku, ale aj v ČR. Škola má čulé 
styky so Strednou školou stavebných 
remesiel Brno – Bosonohy, kde hľadá 
námety pre rozvoj viacerých učebných 
odborov a témy výraznejšieho prieniku 
remesiel do opracovania dreva v pod-
mienkach SR. Vysvetľuje rozčarovanie 
nad súčasnou situáciou: „Mrzí ma sku-
točnosť, že dobre vybudované čalúnnic-
ké dielne, zvládnutie prípravy čalúnnikov 
a záujem výrobcov v regióne o toto re-
meslo zostalo bez žiakov. Vidno to aj 
v tabuľke aktuálneho školského roku: 
nuly v počte žiakov tohto učebného od-
boru. A pritom sme ešte pred pár rokmi 
konkurovali budúcim čalúnnikom z ČR 
a boli rovnocenní na súťažiach.“
Kontakty so Strednou školou nábyt-
kárskou a obchodnou v Bystřici pod 
Hostýnem aj v poľskom meste Zywiec 

umožňujú vnášať do zápolenia budú-
cich stolárov nové námety. Päť rokov 
organizovali súťažnú prehliadku stolárov 
počas výstavy Mladý tvorca v Nitre. Po 
niekoľkých zložitých organizačných po-
kusoch sa to stalo súčasťou súťaže pod 
hlavičkou „Skills Slovakia – SUSO“. Vlani 
usporiadali v Krásne regionálne kolo 
severného a východného Slovenska. 
Semifinále jubilejného 20. ročníka 
SUSO bolo opäť v Krásne (16. marca 
2016). Pre súťažiace družstvá pripravili 
polotovary zo smrekového reziva na zho-
tovenie súťažných podnožiek.
Škola nie je zapojená do systému 
Duálneho vzdelávania, nemá zamest-
návateľov v regióne, aktívnych v tomto 
systéme vzdelávania. Majú však bohaté 
skúsenosti s malými stavebnými a dre-
várskymi firmami. 
Zo všetkých študijných a učebných 
odborov chodí na individuálnu prax 29 
žiakov. Teoretické predmety absolvujú 
tretiaci a štvrtáci v škole, praktické v diel-
ňach podnikateľov. Za praktickú prípra-
vu u zamestnávateľov im škola fakturuje 
50 % minimálnej mzdy. Z vytvoreného 
zdroja vypláca žiakom mzdu, ktorá môže 
byť zvýšená o podiel z výkonu vo firme na 
zhotovení objednaných výrobkov. Firmy 
zároveň preberajú zodpovednosť za kva-
litu vzdelania, dodržiavanie bezpečnost-
ných a prevádzkových predpisov, žiaci 
pracujú na moderných strojov a ovládajú 
inovované technológie. Možno tam náj-
du aj budúce pracovné zaradenie.

Učebné 
odbory

1. 
ročník

2. 
ročník

3. 
ročník

Stolár 9 9 13

Tesár 9 12 12

Maliar 0 6 5

Čalúnnik 0 0 0

Murár 10 10 12

Maturitné 4-ročné študijné odbory
1. 

ročník
2. 

ročník
3. 

ročník
4. 

ročník

Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 8 8 8 16

Operátor stavebnej výroby 11 17 12 15

Drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve 10 9 0 0

Technológia ochrany a tvorby životného prostredia 10 8 19 0

Nadstavbové 2-ročné štúdium 1. ročník 2. ročník

Podnikanie v remeslách a službách 27 12

Medzi prvákmi počas praxe s majsterkou Bc. Ivetou JozekovouVýučba v dielňach

Školský rok 2015/2016 má celkom 297 žiakov denného štúdia

PaedDr. Ján Palko – riaditeľ SOŠ dre-
várskej a stavebnej Krásno nad Kysucou


