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Nový študijný odbor „technik drevostavieb“ sa začne
experimentálne overovať v školskom roku 2014-2015

tlačová správa ZSD SR

Drevostavby  majú  najmä v  dnešnom  období  ekonomickej  recesie  a  výraznom
poklese stavebníctva zaujímavý nárast realizácií, čo nás teší a je ukážkovým v našej
snahe  dosahovať  na  Slovensku  maximálny  stupeň  finalizácie drevnej  suroviny.
Vzhľadom na to, že súčasné študijné odbory nepripravujú odborníkov profilovaných
pre tento perspektívny odbor drevospracujúceho priemyslu, bola zamestnávateľmi,
najmä  výrobcami drevostavieb vyvolaná  iniciatíva, ktorá  vyústila  v  požiadavke
vypracovať školský vzdelávací program s názvom povolania "technik drevostavieb".  
Cieľom  odbornej  prípravy  v tomto  študijnom  odbore  je  vzdelávanie  a príprava
kvalifikovaných  stredných  technických  odborníkov  pre  oblasť  drevostavieb.  Ide  o
náročný  študijný  odbor,  ktorý  umožňuje  pripraviť  žiakov  na  komplexné  riešenie
technických  a výrobných  problémov  zameraných  na  základné  stavebné  činnosti
prepojené  so  základnými  drevárskymi  činnosťami,   súvisiacimi  s výstavbou
jednotlivých konštrukčných systémov drevostavieb. Jeho absolventi budú komplexne
pripravení odborníci s perspektívnym uplatnením na trhu práce. 
Doteraz sa z hľadiska odborných kompetencií takýto študijný odbor v tejto kombinácii
na SOŠ v SR nevyučuje.
Pracovná  skupina  Rady  vlády  pre  odborné  vzdelávanie  a prípravu  pre  skupinu
odborov 33 Spracúvanie dreva na svojom rokovaní 4.decembra 2013 prerokovala
predložený  experimentálny  študijný  odbor  „technik  drevostavieb“  a odporučila  ho
MŠVVŠ SR na schválenie.  
Na  tvorbe  programu  sa  podieľali  zamestnávatelia  (Sekcia  drevostavieb  Zväzu
spracovateľov dreva SR vo Zvolene), zástupcovia TU vo Zvolene (prof. Ing. Jozef
Štefko,  CSc.,  katedra  nábytku  a  drevárskych  výrobkov),  4  SOŠ (SOŠ drevárska
Zvolen, Spišská Nová Ves, Liptovský Hrádok a SOŠ technická Prešov), na ktorých
sa  od 1.9.2014 začne experimentálne overovanie uvedeného študijného odboru a
odborný  garant  Štátny  inštitút  odborného  vzdelávania  v Bratislave  (Ing.  Alena
Galanová).
Možnosti  pracovného  uplatnenia  absolventa  sú  pri  výkone  činností  technika
konštrukčného,  technologického,  montážneho  a  prevádzkového  charakteru,  v
štátnych a súkromných firmách so zameraním na výrobu a montáž drevostavieb a
tiež  ako odborník pri vykonávaní komplexných remeselných prác so zameraním na
drevostavby.  Po zaškolení a získaní praxe môže pracovať ako samostatný projekt
manažér,  majster  v predvýrobnej  príprave  výroby,  v  projekcii,  vo  výrobe  aj
v zabezpečení realizácie zákaziek drevostavieb  z pohľadu logistiky.
Rozsah  získaných  vedomostí  a zručností  mu  umožňuje  sa  ďalej  vzdelávať
v niektorom  vzdelávacom  programe  strednej  školy  alebo  študijných  programoch
vysokoškolského štúdia zameraného na drevárstvo, stavebníctvo a architektúru. 



Odbor má priamu nadväznosť na študijný program so zameraním na drevostavby na
Drevárskej fakulte TU vo Zvolene, ale aj na Fakulte architektúry SVŠT v Bratislave či
Stavebnej fakulte STU v Bratislave. 
Absolventi majú perspektívu dobrého uplatnenia u firiem nielen v danom regióne, aj
na  celom Slovensku,  lebo  podiel  drevostavieb  na  výstavbe  rodinných  domov  na
Slovensku  za  posledných  5  rokov   vzrástol  dvojnásobne,  na  10% a  perspektíva
ukazuje potenciál nárastu do roku 2025 až na 30%.  

Všetci  žiaci  deviatych ročníkov základných  škôl  končiacich v školskom roku 2013
-2014 sa môžu prihlásiť na štúdium tohto odboru ešte teraz na uvedených stredných
odborných školách. Získajú tam nielen potrebné odborné vedomosti a zručnosti, ale
počas  praktickej  prípravy  si  môžu  nájsť  aj  svojho  budúceho  zamestnávateľa,
u ktorého  sa   priamo  v praxi môžu  pripravovať  na  svoje  povolanie  „technik
drevostavieb“.
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