
Úspešné stolárstvo vďaka partnerstvám 
 
Hoci v Etiópii mnohí ľudia nevedia čítať ani písať: ani tu sa čas nezastavil. A tak sme v Centre 
Misrach nútení našu ponuku neustále vynovovať a zlepšovať. Pri tom môžeme počítať 
s obchodnými partnermi.  (Viktor Penner, stolársky majster, vyučujúci v Centre Misrach) 
 

 
Centrum Misrach (MC) existuje od roku 1982, no 
až posledných desať rokov sa začal vo 
vzdelávacom centre pre zdravotne postihnutých 
vyrábať nábytok. V prvých rokoch sme pracovali 
s ručne robenými skicami, zákazníkom sme 
nemohli ponúknuť profesionálnu starostlivosť. 
Keď stolárska dielňa MC v roku 2016 vyrábala 
zriadenie pre jednu veľkú kuchyňu, bolo nám 
jasné: nemôžeme pokračovať bez kresliaceho 
programu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderný kresliaci program pre stolárstvo v MC: 
pracovníkov školil vývojár softvéru Pytha, Willy 
Flassig.  
 

 

Partnerstvo so spoločnosťou Pytha Lab 
 

Kontaktovali sme rôznych výrobcov v Nemecku. 
Spoločnosť Pytha Lab z Aschaffenburgu bola 
ochotná dať nám k dispozícii bezplatné licencie na 
používanie moderného programu CAD 
(Computer Aided Design) a poskytnúť nám aj 
ďalšie služby. Kvôli školeniu našich pracovníkov 
pricestoval osobne do Addis Abeby obchodný 
vedúci Willy Flassig. Keď sme sa neskôr uchádzali 
o zákazku – v jednej nemocnici v Addis vybaviť 
nábytkom prijímacie priestory na jej štyroch 
poschodiach – mohli sme vďaka programu svoj 
návrh vizualizovať tak presvedčivo, že sa ho 
zákazník rozhodol prijať ešte počas prezentácie.  
 
Nasledovali ďalšie zákazky v „Nordic Medical 
Centre“. Pracovníci a učni sa museli naučiť 

pracovať podľa nákresov, ktorých náhľady 
a šablóny obdržali. Medzičasom sa v stolárskej 
dielni MC vyrába už len podľa nákresov 
vyhotovených v programe Pytha. Ja sám kreslím 
už len zriedka, medzičasom sú už viacerí etiópsky 
spolupracovníci schopní zhotovovať nákresy.  
 

Výroba pre vychytených zákazníkov 
 

Od zavedenia kresliaceho softvéru mohlo 
stolárstvo MC dokončiť väčšie zákazky pre celý 
rad známych zákazníkov: okrem už spomenutej 
nemocnice to bolo napríklad indické 
veľvyslanectvo, rôzni zahraniční súkromní 
zákazníci, nemecké veľvyslanectvo a jeho škola, 
ktorá si nechala vyrobiť pre svoju trojposchodovú 
novostavbu kancelársky nábytok, kuchynské linky 
a dvere. Takéto zákazky sú obrovskou motiváciou 
k neustálemu zlepšovaniu kvality práce 
a samozrejme prinášajú aj vítané príjmy.  
 
 
 

Hľadáme: použité notebooky 
 
Aby sme mohli začať s plánovanými školeniami 
CAD pre učňov, potrebuje Centrum Misrach 
niekoľko notebookov.  
Požiadavky: Windows 8 alebo vyšší, min. 16 GB 
RAM a 500 GB miesta na pevnom disku, monitor 
minimálne 1920 x 1080 pixelov.  
Možno máte Vy alebo Váš zamestnávateľ takýto 
notebook, ktorý sa už nevyužíva? V tom prípade 
budeme vďační, ak nás budete kontaktovať.  
 
  



Aj učni by mali profitovať 
 

Ako nasledujúci krok máme v pláne naučiť aj 
našich učňov kresliť v programe CAD, ak preukážu 
isté predpoklady a predovšetkým potrebnú 
motiváciu. Väčšina ovláda matematiku len na 
skromnej úrovni a skúsenosťou s počítačom sa 
sotva môže niekto pochváliť. Avšak, ak sú 
k dispozícii vôľa a záujem, môžu sa aj ľudia, 
ktorým chýba základné vzdelanie, rozvíjať a rásť. 
Toto je dôležité, pretože pracovný svet sa 
neustále mení – aj do Etiópie dorazila 
digitalizácia.  
 
Medzičasom je k dispozícii preklad softvéru Pytha 
v amharčine. Aby sa dalo skutočne začať so 
vzdelávaním učňov, chýba ešte zopár výkonných 
notebookov. 
 

Know-how pre Etiópiu 
 

Tým, že z ľudí so zdravotným postihnutím 
vychovávame vzdelaných odborníkov, chceme 
byť príkladom aj iným vzdelávacím centrám 
v Etiópii a podnietiť ich k väčšej kreativite 
a kvalite. V tejto oblasti je k dispozícii ešte veľa 
potenciálu. Preto sme pred štyrmi rokmi začali 
riešiť problém chýbajúcej učebnice pre stolárov 
v amharčine. Vydavateľstvo Europa-Lehrmittel-
Verlag z D-Haan bolo ochotné poskytnúť k tomu 
veľkorysú podporu. Dnes je učebnica už 
k dispozícii a v MC sa už používa. Prostredníctvom 
Nemeckej spoločnosti pre medzinárodnú 
spoluprácu (Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit – GIZ), ktorá zakúpila takmer 
polovicu z prvého nákladu 1000 kusov, sa táto 
kniha dostala aj do ďalších vzdelávacích centier v 
krajine. Okrem toho je kniha k dispozícii aj vo 
vybraných kníhkupectvách v Addis Abebe. Je 
naším veľkým prianím, aby sa vedomosti opísané 
na viac ako 600 stranách, čo najviac rozšírili 
a poslúžili mnohým ľuďom v Etiópii k požehnaniu.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stolársky majster Ayele Mekula preberá so 
spolupracovníkmi ďalšie kroky vo veľkej zákazke 
pre budovy nemeckej školy. (obrázok hore) 
 

Dokončovanie 40 stoličiek: „Addis View Hotel“ 
zariadil reštauráciu novými, pekne tvarovanými 
stoličkami. Súčasťou objednávky je aj desať 
nových stolov.  
 

Aby sa stolárska učebnica v amharčine čo najviac 
rozšírila, je ponúkaná v rôznych kníhkupectvách 
s odbornou literatúrou v Addis Abebe. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


