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Najviac upútal vzor čičmianskeho 
ornamentu v priestore

Malí slovenskí výrobcovia užitočných predmetov z dreva sa asi 
zľakli nízkej nápaditosti svojich produktov. Preto účasť na 17. roč-
níku dizajnérskej súťaže Etudy z dreva 2016 radšej prenechali 
študentom dizajnu a ich etudám (cvičným skladbám). Výsledkom 
je, že iba jediná cena putuje k výrobcovi: M&M máme masív s.r.o. 
Brezno. Za návrh dizajnu prevzala 1. cenu v 1. kategórii (sériovo 
vyrábané výrobky) Ing. Martina Hrnčiariková. Súťažný návrh tvoria 
barová stolička a konferenčný stolík z masívneho dreva, povrchovo 
upravené kefovaním.
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Jasné prvenstvo v 2. kategórii súťaže – 
študentské návrhy vymodelované ako 
originály, prototypy, modely – získal 
Matúš Danko, študent Školy úžitkové-
ho výtvarníctva Josefa Vydru Bratislava. 
Jeho polička pokračuje v šírení čičmian-
skeho motívu z maľovaných dreveníc do 
rôznych reprezentačných predmetov 
spotrebného tovaru (vrátane použitia na 
olympijských dresoch i na drevostavbe, 
ktorá predstavovala Slovensko na EXPO 
2015 v Miláne). Polička Čičmany hneď 
upúta aplikovaním vzoru, ktorý autor 
dotvoril do priestoru. A prečo má hĺbku 
15 cm? Rozmerovo je určená na ukla-
danie CD-nosičov. Koncepčne a tvarovo 

študenta viedol pedagóg Mgr. art. Martin 
Hartiník.
V porovnávaní tvorivých ideí upútala aj 
polička BookCase, ktorú vytvoril Matúš 
Ďurík, študent dizajnu na Technickej 
univerzite Zvolen. Stvárnil variabilitu 
umiestnenia s využitím viacerých mate-
riálov. Pracoval pod vedením prof. Ing. 
Štefana Schneidera, PhD. Výrobok síce 
ocenenie nezískal, no môže upútať di-
zajnérov a výrobcov nábytku pre študent-
ský a obývací nábytok ako odľahčené 
a variabilné riešenie zavesenia na stenu 
s materiálovou pestrosťou.
Z ocenených predmetov budúcich di-
zajnérov získal 2. cenu Michal Gajdoš, 

tiež zo ŠÚV J. Vydru Bratislava za ve-
šiak Arcer a za maliarsky stojan Trian. 
Odborná porota udelila aj druhú 2. 
cenu autorke dizajnu vešiaka Hanger 
Vladimíre Voskárovej z Technickej uni-
verzity Zvolen. Exkluzívnu hojdačku s ča-
lúnením vytvorila Ivana Šrámová, ŠÚV 
Ružomberok, výrobok získal 3. cenu. 
Keďže z 1. kategórie súťaže (sériové 
výrobky) nevyužili všetky ceny, porota 
udelila Čestné uznania produktom z 2. 
kategórie:

 Martina Pančíková, TU Zvolen za se-
denie na skale Hike,

 Zuzana Chamulová, SOŠ drevárska 
Zvolen za vešiak Lawela,

Barová stolička a konferenčný stolík, 
dizajn Ing. Martina Hrnčiariková

Víťazná polička Čičmany, autor Matúš 
Danko

Pre tvar poličky BookCase sa Maroš Ďurík 
nechal inšpirovať vojnovou literatúrou



 Maroš Štuler, ŠÚV Ružomberok za 
hravé skrinky. 

Podporovateľom súťaže je Zväz spra-
covateľov dreva SR. Cenu udelil Lucii 
Ihradskej, študentke SOŠ drevárskej 
Zvolen za Paraván Manty. Výrobok 
a jeho autorku bližšie predstavujeme 
na strane 66.
Primátorka mesta Zvolen Lenka Valko-
vičová udelila cenu stoličke „re dizajn“, 
ktorú navrhol a vyrobil Juraj Hajnal, štu-
dent Súkromnej ŠUV Kremnica. Vtipným 
riešením je náhrada chorej (zlomenej) 
nohy stoličky rozrezaným kmeňom stro-
mu.
Cenu vydavateľstva YUDINY si zaslúžil 
Šimon Dúbrava, študent ŠÚV Ružom-
berok. Vešiak vyrobil z kmeňa stromu 
a doplnil ho lavičkou.
Celkove sa zúčastnili súťaže Etudy z dre-
va 2016 budúci dizajnéri zo Stredných 

odborných škôl drevárskych Zvolen, 
Topoľčany, Spišská Nová Ves, zo Škôl 
úžitkového výtvarníctva Bratislava, Ru-
žomberok, Kremnica, Košice, plejádu 
doplnili študenti dizajnu Technickej uni-
verzity Zvolen. 

Výstava Etudy z dreva 2016

Úspešné výrobky vybrali pre výstavu 
Etudy z dreva 2016, kde umiestnili 47 
súťažných predmetov, vrátane ocene-
ného výrobku samostatného výrobcu. 
Predstavili drobné nábytkové prvky – 
vešiaky, predsieňové doplnky, odklada-
cie prvky, stolíky, svietidlá. Môžu dodať 
obytnému prostrediu svojský charakter. 
Podľa vyjadrenia poroty: „Výrobky môžu 
interiér zintímniť, zútulniť, dotvoriť a zá-
roveň oživiť. Pritom nezmenia jeho pô-
vodnú funkčnú a priestorovú podstatu.“ 
Tradičné a overené zameranie súťaže 
a výstavy ostalo. Iba zakladateľka súťa-
že Bc. Ing. Mária Rošková prešla z po-
zície organizátora 16 ročníkov do od-
bornej poroty. Novým kurátorom výsta-
vy je Bc. Milan Boledovič. Predsedom 
odbornej poroty bol prof. Ing. Štefan 
Schneider, PhD.
Na vernisáži výstavy Etudy z dreva 2016 
zvýraznil v príhovore výrobno-technický 
riaditeľ š.p. LESY SR Ing. Jozef Bystrian-
sky: „Potešiteľné je, že základom všet-
kých predmetov je drevo, hoci symbol 
stromu je iba v niektorých. Znamená to, 
že drevo ožíva okolo nás a prináša tie 
najlepšie pocity a podnety pre zdravé 
bývanie.“ Prínos výstavy stručne zhodno-
tila riaditeľka LDM Mgr. Ľubica Miľanová.
Výstava je inštalovaná v Lesníckom 
a drevárskom múzeu vo Zvolene (Nám. 
SNP) od 11. februára do 1. apríla 2016 
a prístupná návštevníkom je v pracov-
ných dňoch od 9:00 do 17:00. 

Stolička „re dizajn“(autor Juraj Hajnala) 
má ocenenie mesta Zvolen

Slávnostná vernisáž výstavy Etudy z dreva 2016
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