
 
Stredná odborná škola drevárska vo Zvolene vznikla ako 
Jednoročná štátna drevársko-piliarska škola v roku 1922 
v Liptovskom Hrádku. Od roku 1962 škola pôsobí vo Zvolene a 
profiluje sa ako odborná škola so zameraním hlavne na 
drevárske a nábytkárske odbory  pre drevospracujúci 
priemysel. 
V školskom roku 2019/2020 má škola 416 žiakov. Výchovno-
vzdelávací proces zabezpečuje spolu viac ako 40 pedagógov 
školy. Škola má v ponuke pre uchádzačov o štúdium pre 
školský rok 2020/2021 6 študijných odborov a 2 učebné 
odbory. 
 
Škola a jej spolupráca s profesijnými zväzmi, 
organizáciami, cechmi, spoločnosťami alebo firmami 
v oblasti spracúvania dreva  
 
SOŠ drevárska Zvolen nadväzuje a vytvára kontakty 
s výrobným sektorom v oblasti spracúvania dreva, oslovuje 
konkrétne firmy a spoločnosti pre vzájomnú spoluprácu, ktorej 
hlavným cieľom je skvalitňovanie odborného vzdelávania 
a prípravy budúcich absolventov školy. 
 
Škola je členom ZVÄZU SPRACOVATEĹOV DREVA, 
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a SLOVENSKOU 
ŽIVNOSTENSKOU KOMOROU a spolupracuje s 
TECHNICKOU UNIVERZITOU vo Zvolene. 
 
Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre 
spracúvanie dreva 
 
SOŠ drevárska Zvolen je od roku 2014 CENTROM 
ODBORNĚHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY. 
 
Študijný odbor Technik drevostavieb  
 
V školskom roku 2017/2018 bolo ukončené experimentálne 
overovanie študijného odboru technik drevostavieb, reaguje na 
potreby profesijnej prípravy zamerané na moderné drevené 
stavby a konštrukcie. Jeho cieľom je pripraviť kvalifikovaných 
odborníkov, ktorí budú schopní vykonávať odborné činnosti 
súvisiace s predvýrobnou a projektovou prípravou, výrobou 
a montážou drevostavieb alebo drevených konštrukcií, 
logistikou, marketingom pri ich oceňovaní a predaji. 
 
Študijný odbor Technik drevárskych CNC zariadení 
 
Cieľom odbornej prípravy v študijnom odbore technik 
drevárskych CNC zariadení je vzdelávanie a príprava 
kvalifikovaných stredných technických odborníkov pre oblasť 
CNC technológií v drevárskej výrobe. Študijný odbor reaguje na 
potreby profesijnej prípravy zameranej na komplexné riešenie 
technických a výrobných problémov pri CNC zariadeniach, na 
programovanie, nastavovanie a obsluhu číslicovo riadených 
obrábacích strojov, aj  konvenčných drevo-obrábacích strojov. 
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Možnosti štúdia 
 
ŠTUDIJNÉ ODBORY 
 
3336 M drevárstvo a nábytkárstvo  

         s podporou Nadácie Kronospan (viac info na: www.sosdrev.sk ) 
 

3345 K technik drevárskych CNC zariadení 
 
3349 K technik drevostavieb  
 
3348 M tvorba nábytku a interiéru  (starý kód: 8269 M) 
 
3964 M ochrana osôb a majetku pred požiarom 

 
2682 K mechanik počítačových sietí 
 
 
UČEBNÉ ODBORY 
 
3355 H stolár 
 
3370 H čalúnnik 
 
Učebné odbory STOLÁR a ČALÚNNIK  
je možné študovať aj v DUÁLNOM SYSTÉME VZDELÁVANIA  
www.potrebyovp.sk 
  
 
Informačné a komunikačné technológie na škole 
 
Vysokorýchlostný internet v učebniach lokálnou sieťou prístupný pre viac ako 100 staníc 
(PC). Odborné učebne výpočtovej techniky s prístupom na internet, vybavené hardvérom a 
softvérom v súlade so zameraním jednotlivých odborov umožňujú vzdelávanie žiakov 
v počítačových programoch TurboCAD (nábytok) a Dietrich´s alt. SEMA (drevostavby), 
Cinema4D (dizajn) alebo progeSOFT (CNC technológie), učebne výpočtovej techniky 
vybavené 3D scanerom a 3D tlačiarňou... 
 
Iné 
 
Žiaci školy majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni, ktorá je súčasťou budovy školy. 
Ubytovanie žiakov je poskytované v 2 a 3-lôžkových izbách vo vlastnom Školskom internáte 
s knižnicou, multimediálnou učebňou a ostatnými priestormi pre voľnočasové aktivity. 
Škola ponúka tiež záujmové mimoškolské vzdelávanie, organizuje výstavy ročníkových a 
maturitných prác žiakov školy v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene, slávnostné 
odovzdávanie maturitných vysvedčení na Zvolenskom zámku a mnohé ďalšie akcie.  
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