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Pärnu, Estónsko

V novembri 2016 boli študenti SOŠ dre
várskej v Spišskej Novej Vsi v Estónsku 
na brehu Baltského mora v meste Pärnu. 
Na stáži boli študenti z odboru Technik 
drevostavieb a odboru Drevárstvo 
a nábytkárstvo. Pracovali na rôznych 
stavbách, pri výstavbe komfortného 
altánu u súkromného investora, pri re
konštrukcii obchodného domu v centre 
mesta. Pracovali za každého počasia, 
oceňovali profesionálne vedenie, bez
pečnosť pri práci a možnosť pracovať 
s profesionálnym náradím a naučiť sa 
nové postupy. 
Na stáži boli aj učitelia odborných 
predmetov, pre ktorých boli pripravené 
odborné exkurzie vo firmách a v škole 
Pärnumaa Kutsehariduskeskus. V škole 
mali možnosť porovnávať školský sys
tém pre odborné vzdelávanie, vybave
nosť školských dielní a bežné problémy 
a radosti v škole. Estónsko je pre nás 
často krajina neznáma, ale po troch 
týždňoch práce a spoznávania mesta, 
prírody a ľudí už vieme, že Estónsko je 
moderná, vyspelá krajina s veľmi kva
litným školským systémom podobným 
fínskemu školstvu.

Valencia, Španielsko

V marci 2017 šesť študentov z odboru 
Drevárstvo a nábytkárstvo a dve učiteľ
ky strávili tri týždne v treťom najväčšom 

Úspešný školský rok stáží Remeslo 2017 
v projekte Erasmus + 
na SOŠ drevárskej v Spišskej Novej Vsi

Od septembra 2016 do marca 2017 mali študenti a učitelia SOŠ drevárskej 
v Spišskej Novej Vsi príležitosť spoznať vďaka finančnému grantu na projekt 
Erasmus + Odborné vzdelávanie a príprava nové postupy práce, materiály, 
konštrukcie nábytku a drevostavieb v rôznych krajinách Európy.
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Zo stáže pre Technika drevostavieb a od-
bor Drevárstvo a nábytkárstvo v estón-
skom Pärnu
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meste Španielska vo Valencii. Študenti 
pracovali v nábytkárskych firmách, kde 
pomáhali vyrábať nábytok na export 
a pre náročných zákazníkov. Pracovali 
pri CNC obrábacom centre, olepovač
ke hrán, pri predmontáži, balení ale aj 
pri nakladaní celej zákazky na kamión. 
Pracovali s dyhovanou MDF, masívom, 
exkluzívnou škárovkou. Všímali si rôzne 
jednoduché aj netradičné konštrukcie 
pre montáž a materiály pre stoly. Vo fir
mách vládla veľmi príjemná pracovná 
atmosféra, aj s obmedzenou slovnou 
zásobou sa študenti dohodli s majstrami 
a dokázali aj žartovať. 
Valencia v takmer letnom počasí bola 
úžasná, ľudia veľmi priateľskí aj napriek 
jazykovým bariéram. Stredozemné 
more, stará aj moderná architektúra, 
kultúra a tradície Fallas a zmes ľudí 
rôznych národností každému ukázali, 
aký je pestrý život v Európskej únii. Stáž 
pomohla zabezpečiť agentúra Esmovia 
z Valencie.

Bystřice pod Hostýnem, 
Česká republika

Šesť študentov odboru Dizajn a tvaro
vanie dreva a dvaja učitelia sa zúčastnili 
tradičného septembrového rezbárske
ho sympózia v Bystřici pod Hostýnem 
v SŠ nábytkárskej a obchodnej. Opäť 
mali šancu porovnať svoje umelecké 
cítenie a rezbárske zručnosti s roves
níkmi, vidieť majstrov pri práci a pre
zentovať sa pred verejnosťou. Keďže ku 
každej stáži patrí aj spoznávanie miesta 

a zvykov, vytváranie nových priateľstiev 
a spoločné akcie, tak tu sa tieto ciele 
naplnili vrchovato. Dlhoročná spolu
práca opäť potvrdila, že láska k drevu 
nepozná hranice.
Pre študentov ostatných odborov Me
chanik počítačových sieti, Propagačné 
výtvarníctvo a Fotografický dizajn organi
zovali v SOŠ drevárskej v Spišskej Novej 
Vsi odborné stáže v Čechách a spolu 
s ostatnými v Estónsku a Španielsku.
Pre niektorých študentov sú stáže mo
tívom učiť sa intenzívne cudzí jazyk, 

iní spoznajú, že zvyky a spôsob života 
môžu byť iné a lepšie, pre niektorých sú 
to kontakty na budúcu prácu a brigády. 
Pre všetkých sú to nové priateľstvá, ka
maráti a nové príležitosti.

V apríli a máji 2017 prijala SOŠ dre
várska v Spišskej Novej Vsi študentov 
a učiteľov z Litvy a Estónska. Ukázali 
im krásy Spiša, predstavili náš školský 
systém a poskytli príležitosť pracovať 
v školských dielňach a miestnych fir
mách.

Účastníci stáže na medzinárodnom rezbárskom sympóziu „Drevo ožíva“ v Bystřici 
pod Hostýnem

Španielski pracovníci boli so študentami 
SOŠ drevárskej spokojní

Návšteva architektonicky zaujímavého Mesta umení a vied (La Ciudad de las Artes 
y las Ciencias – CAC) v španielskej Valencii


