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Interiérový nábytok pre rezorty 
štátnej a verejnej správy 
vyrába stredisko Drevovýroba Ilava

Výrobné stredisko Drevovýroba v Ústave na výkon trestu odňatia 
slobody v Ilave sa orientuje hlavne na stolársku a nábytkársku zá-
kazkovú výrobu (kancelársky nábytok, obývacie steny, kuchynské 
linky) z drevotrieskových dosiek. Stredisko je v záujme efektívneho 
využitia priestorov rozdelené na tri časti. Dielňa montáže a finalizá-
cie prechádza do strojovej dielne a tá je spojená so skladom DTD 
a ďalších komponentov potrebných na výrobu nábytku. Celkovo 
majú k dispozícii cca 300 m2 plochy. Autor: Dr. Anton Mrník

Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com
Foto: autor

Vedúci strediska Ing. Ľubomír Ďuriš 
stručne charakterizuje činnosť dielne: 
„Drevovýroba v Ilavskej väznici bola 
zriadená pred štvrťstoročím (1991). 
Stredisko dovtedy zabezpečovalo len  
rezanie podlahových šablón pre podnik 
Drevona Žilina a páskovanie hrán pre 
firmu Jomiton Prejta. Postupne s na-
rastajúcimi požiadavkami zákazníkov 
sa výroba preorientovala na zákazkovú 
výrobu hotového nábytku.“
Celý výrobný proces je iný ako v bežnom 
podnikateľskom prostredí. Obstarávanie 

materiálu potrebného na výrobu sa vyko-
náva v súlade so zákonom o verejnom 
obstarávaní – elektronickým kontraktač-
ným systémom. Napríklad hlavnú polož-
ku – laminovanú DTD – obstarávajú (kon-
trahujú) iba raz za rok. Príjem zákaziek, 
plán výroby a rozpočet musí byť preto 
precízne pripravený a schválený.

Nábytok dodajú v konečnej 
úprave a zostave

Nábytok v ilavskej väznici vyrábajú pre 

štátne a verejné inštitúcie. Pravidelnými 
zákazníkmi sú rezorty Ministerstva vnútra 
a Ministerstva spravodlivosti. Realizovali 
tiež zákazky pre Fond hmotných rezerv, 
Úrad vlády a Ministerstvo životného pro-
stredia.
Nábytok je vyrobený podľa požiadavky 
zákazníka na základe podkladov objed-
návateľa a konštruktéra výlučne z lami-
novanej DTD s použitím ABS pásky na 
hrany. Predné plochy dodržiavajú tex-
túru dreva podľa architektovho návrhu. 
Nábytok je často určený do podateľní 
a kancelárií a preto musí spĺňať vysoké 
estetické kritériá. Konštrukčné materiá-
ly, kovanie a doplnky pre montáž použí-
vajú rovnaké, aké dodávatelia ponúkajú 
ostatným výrobným firmám. Jednotlivé 
časti nábytku sa vyrábajú zmontova-
né, lebo ústav nezabezpečuje montáž 
a osadenie nábytku na mieste určenia. 

Bezpečná práca 
vo výrobnom procese

Technologicky je strojová dielňa za-
riadená modernými strojmi, ktoré sú 
doplňované podľa možností prevádzky 
a vhodnej ponuky dodávateľov strojov. 
Stredisko je súčasťou vedľajšieho hos-
podárstva ústavu. Pracuje tu päť odsú-
dených pod dozorom. 
Kalkuláciu výrobných nákladov tvorí: pra-
covná odmena odsúdených, prevádzko-
vé náklady (energie, náklady na brúsenie 
nástrojov, servis strojov a nástrojov), od-
pisy, doprava a ďalšie režijné položky. 

Vedúci strediska Drevovýroba v Ilave Ing. Ľubomír Ďuriš
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Pozitívna rentabilita strediska umožnila v roku 2015 zakúpiť 
modernú olepovačku hrán Minimax ME 25 a nárezovú pílu 
Martin T 60A. Aj s ich prispením zaznamenali vlani rekordný 
obrat výroby. 

Minimálna mzda nie je kritériom

Základná dĺžka pracovnej zmeny odsúdeného je 8 hodín. 
Vhodných odsúdených si vyberajú na základe ich pracovného 
zaradenia v civilnom živote. Zamestnajú remeselníkov, ktorí 
majú zručnosť a vzťah k takejto práci, prípadne sú vyučení. 
Odsúdení dostávajú za prácu pracovnú odmenu, v súlade 
s Nariadením vlády SR č. 384/2006 Z.z. v znení neskorších 
predpisov. Pracovná odmena sa kráti úmerne neodpracova-
nému času. Pokiaľ je odsúdený odmeňovaný podľa výkonu, 
výška pracovnej odmeny za kus výrobku alebo pracovnej ope-
rácie je stanovená podľa noriem spotreby času a priznanej 
platovej triedy vo výške podľa predchádzajúceho princípu, 
nie podľa sadzieb minimálnej mzdy. Pracovná odmena za 
jednotku času alebo práce môže byť nižšia ako je minimálna 
mzda. Takýmto zamestnaním odsúdení splatia spoločnosti 
aspoň časť nákladov, ktoré hradí štát za ich „pobyt a život-
né náklady“ počas umiestnenia za mrežami. Zamestnanie 
počas výkonu trestu sa odsúdeným zohľadňuje pri výpočte 
dôchodku.

V ilavskej dielni pracujú piati odsúdení

Nová formátovacia píla prispela k zefektívneniu porezu DTD

Fravol MASTER
- výška opracovaného dielca 13–45 mm

dvojitý diamantový predfréz
revolučná rožkovacia jednotka SYNCRO PLUS
diamantová cidlinová jednotka s pneumatickým odskokom

- 
- 
- 

Fravol FAST
- výška opracovaného dielca 13–60 mm

dvojitý diamantový predfréz
patentovaná rožkovacia jednotka SYNCRO
možnosť vybavenia stroja servo agregátmi

- 
- 
- 

Fravol SMART 
- výška opracovaného dielca 10–80 mm

dvojitý diamantový predfréz
patentovaná rožkovacia jednotka SYNCRO
možnosť vybavenia stroja NC riadenými agregátmi

- 
- 
- 

Fravol RAPID 
- výška opracovaného dielca 10–120 mm

dvojitý diamantový predfréz
dvojmotorová rožkovacia jednotka SYNCRO
NC riadené agregáty
otvorená konštrukcia stroja 

    (výbava podľa konkrétnych potrieb zákazníka)

- 
- 
- 
- 
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