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Nadštandardné podmienky 
pre šikovných stredoškolákov

Nadácia Kronospan Foundation vytvára príležitosti pre kvalitné 
vzdelávanie a získanie prvej výrobnej praxe stredoškolákov. 
Nadštandardné podmienky počas štúdia umožnia študentom lep-
šie uplatnenie na trhu práce a vyšší záujem o technické študijné 
programy v oblasti spracovania dreva. Pozitívne skúsenosti v oblasti 
rozvojových projektov a podporných programov z viacerých krajín 
viedli nadáciu k tomu, aby rozšírila svoju podporu aj na Slovensko. 

V aktuálnom školskom roku 2016/17 
tak nadácia Kronospan Foundation 
podporuje študentov SOŠ drevárskej 
vo Zvolene. Z 29 záujemcov o nadáciou 
podporovaný študijný odbor 3336 M 
Drevárstvo a nábytkárstvo úspešne 

splnilo podmienky prijatia a rozhodlo sa 
študovať 17 žiakov, ktorí môžu využívať 
podporu nadácie počas celého 4-roč-
ného štúdia. 
Štúdiom vybraného odboru študenti zís-
kavajú praktické skúsenosti vo výrobnej 

prevádzke, oboznamujú sa s reálnym 
pracovným prostredím, nadštandardne 
rozvíjajú jazykové znalosti (3 hodiny týž-
denne angličtina alebo nemčina) v tré-
ningovom centre Kronovision (v tesnej 
blízkosti školy). Študentom zo vzdiale-

Študenti podporovaného odboru Drevárstvo a nábytkárstvo 3336 M, ktorí nastúpili v školskom roku 2016/17, spolu s pred-
staviteľmi partnerských subjektov – zľava: Ing. Peter Leštach, zástupca RŠ SOŠ drevárskej vo Zvolene, Jaroslav Kováčik, mar-
keting Bučina DDD, spol. s r.o., Ing. Denisa Klöslová, konateľka spoločnosti Bučina DDD, spol. s r.o. Foto: archív Bučina DDD

http://www.bucina-ddd.sk
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ných regiónov, ktorí využívajú služby 
školského internátu, hradí nadácia 
ubytovanie a celodennú stravu počas 
celého štúdia. Navyše majú možnosť 
získať každý polrok finančný príspevok 
50 €, ak dosiahnu priemer známok do 
2,0 z odborných a vybraných predme-
tov, zo správania budú mať jednotku 
a nesmú vymeškať viac ako 50 vyučo-
vacích hodín.

Riaditeľ školy Ing. Pavel Laššák nedávno 
privítal na pracovnom stretnutí predsta-
viteľku nadácie Kronospan Tinu Kaindl 
a konateľku spoločnosti Bučina DDD, 
spol. s r.o. Zvolen Ing. Denisu Klöslovú 
– aby ich oboznámil s prostredím, kde 
formujú potencionálne pracovné sily 
pre výrobnú spoločnosť. Naplnením 
požadovaných predpokladov majú ab-
solventi SOŠ drevárskej vo Zvolene 
väčšie predpoklady byť kvalifikovanými 
odborníkmi s dobrým vedomostným 
základom a praktickými zručnosťami 
s možnosťou pokračovať v štúdiu na vy-
sokej škole, alebo lepšieho uplatnenia 
sa na trhu práce. 

Ďalší 4-ročný cyklus vzdelávania 
s podporou Nadácie Kronospan pre 
študijný odbor 3336 M Drevárstvo 
a nábytkárstvo otvoria aj v budúcom 
školskom roku 2017/18. Uzávierka 
prihlášok je 10. apríla 2017.

Drevári majú prevahu

Stredná odborná škola drevárska pôso-
bí vo Zvolene 55 rokov (od roku 1962). 
Nadväzuje na históriu svojej pred-
chodkyne v Liptovskom Hrádku (ktorej 
pôsobenie sa datuje od roku 1922). 
Presťahovanie školy do Zvolena priblížilo 
drevársku priemyslovku k novým cen-
trám drevárskeho priemyslu, aby vycho-
vávali odborníkov pre piliarske a drevár-
ske závody, najskôr na celom Slovensku 
a potom v rámci Stredoslovenského 
kraja.

Vyučovanie v súčasnom areáli školy sa 
začalo v roku 1968. SOŠ drevárska vo 
Zvolene má už niekoľko rokov stabili-
zovaný počet študentov. V súčasnom 
školskom roku vzdelávajú v 20 triedach 
405 žiakov. Prevahu má 226 budúcich 
drevárov (56% z celkového množstva 
študentov). Majú 105 prvákov, pripra-
vujú 86 maturantov a 7 tretiakov pre 
získanie výučného listu Stolár. Prípravu 
budúcich odborníkov zabezpečuje 40 
pedagógov. K dispozícii majú odborné 
učebne a dielne pre praktické vyučo-
vanie a rozvíjanie zručností pri príprave 
na budúce povolanie. Do areálu patrí 
internát, jedáleň, telocvičňa, všetko spo-
jené so školou. K dispozícii majú aj aulu, 
kde organizujú všetky odborné a spolo-
čenské podujatia. Jedným z najvýznam-

nejších každoročných podujatí v rámci 
školy je kultúrno-spoločenské podujatie 
s názvom Javor, ktoré slúži zároveň aj 
ako deň otvorených dverí a propaguje 
remeslá a tradície regiónu. V jednotli-
vých učebniach sú pripravené ukážky 
prác študentov a formou prezentácií je 
možné dozvedieť sa dôležité informácie 
o študijných a učebných odboroch.

Popri klasickom študijnom odbore 
3336 M Drevárstvo a nábytkárstvo – 
17 prvákov podporovaných nadáciou 
Kronospan – je veľký záujem o študij-
né odbory Tvorba nábytku a interiéru 
– 28 prvákov, experimentálne štúdium 
Technik drevostavieb – 18 prvákov a 13 
prvákov budúcich stolárov v 3-ročnom 
učebnom odbore.

Stredná odborná škola drevárska vo 
Zvolene bola v rebríčku kvality stred-
ných odborných škôl v roku 2015 
z pohľadu zamestnávateľov v rámci 
projektu Úradu vlády SR „Odborné 
vzdelávanie a príprava pre trh prá-
ce“ zaradená medzi TOP školy na 
2. miesto v regióne a 14. miesto na 
Slovensku.

Viac informácií môžete získať na:
www.kronospanfoundation.org
http://sosdrev.edupage.org
www.bucina-ddd.sk

Viac informácií môžete získať na: www.kronospanfoundation.org,  http://sosdrev.edupage.org, www.bucina-ddd.sk

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 
 PRI SPRACOVANÍ DREVA NA SLOVENSKU

Neváhaj a využi možnosť byť priamo v centre drevárskeho priemyslu. 
 Na Strednej odbornej škole drevárskej 
(odbor 3336 M drevárstvo a nábytkárstvo) 
dostaneš okrem výsledkového štipendia ubytova-
nie a stravu zdarma. Navyše sa naučíš perfektne 
anglicky alebo nemecky a získaš aj prax.x

Nadácia Kronospan hľadá študentov, ktorých baví 
práca s drevom a chcú sa v budúcnosti venovať 
výrobe nábytku a prvkov do interiéru. Úspešným 
žiakom preplatí náklady počas celého 4-ročného 
štúdia. Za dobrý prospech ich odmení ročne 
sumou 100 eur.x 

Vo Zvolene získaš praktické zručnosti  aj 
vďaka spolupráci školy so spoločnosťou Bučina 
DDD a jej tréningovým centrom Kronovision.x

Termín na podanie prihlášok:

do 10. apríla. 2017
 Vo Zvolene máš množstvo príležitostí pre svoju budúcnosť.

 Kvalitné štúdium, zamestnanie aj šancu pokračovať na vysokej
 škole, ktorá má v tomto odbore dlhoročnú tradíciu.x

http://www.bucina-ddd.sk

