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I. poslanie a vízia  

 
SWOT analýza školy: 

 

Silné stránky: 

- tradícia, úspechy školy, dobrý kredit 

školy  

- škola je centrom odborného vzdelávania 

a prípravy v oblasti nábytkárstva 

a drevárstva 

- výborné materiálne a technické   

vybavenie školy, moderná technológia 

CNC 

- úzka spolupráca so zamestnávateľmi - 

predkladanie a overovanie 

experimentálnych odborov 

- plná kvalifikovanosť pedagogického 

zboru, kvalitní učitelia, odborný 

potenciál 

- aplikácia modelu duálneho vzdelávania 

- tvorba experimentálnych odborov 

v súvislosti so začiatkom 4. priemyselnej 

revolúcie 

- vstup školy do systému Smart QR Code 

- skúsenosti s tvorbou a implementáciou 

projektov, úspešnosť vo využívaní 

štrukturálnych fondov EU 

- odborné psychologicko-edukačné služby 

školského psychológa pre zdravotne 

začlenených žiakov a žiakov 

s výchovnými problémami 

- spolupráca školy s podnikateľskými 

subjektmi, najmä so Zväzom 

spracovateľov dreva 

- kvalitná propagácia školy  

- kultúra a estetizácia školy  

- kapacita na rozširovanie vzdelávacích 

aktivít  a celoživotného vzdelávania 

- uplatňovanie moderných metód vo 

výchovno-vzdelávacom procese  

Slabé stránky: 

- absencia veľkého zamestnávateľa 

v oblasti drevospracujúceho priemyslu 

v meste/okrese/regióne 

- nevyhovujúci systém financovania, 

nezohľadňujúci špecifiká jednotlivých 

odborov 

 

 

 

Príležitosti: 

- zosúladenie vzdelávacích programov 

školy s požiadavkami trhu práce  

- rozšírenie spolupráce školy s 

podnikateľskými subjektmi v oblasti 

duálneho vzdelávania 

- rozšírenie spolupráce školy s 

podnikateľskými subjektmi v oblasti 

odbornej praxe žiakov 

- využitie moderných informačných 

Ohrozenia: 

- demografický vývoj v štáte a regióne 

- dištančné vzdelávanie ako dôsledok 

pandémie ohrozuje praktickú prípravu 

- príchod generácie Z 

- rozšírenie rovnakých študijných 

a učebných odborov  v iných školách v 

regióne 

- vysoký počet tried gymnázií a ich ďalší 

rast 
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technológií vo vyučovacom procese 

- možnosť dištančného vzdelávania 

- využitie štrukturálnych fondov EÚ 

- možnosť poskytovania rekvalifikačných 

kurzov 

- škola ako súčasť identity mesta 

a regiónu s bohatou históriou 

drevárskeho priemyslu a nábytkárstva 

- možnosti ďalšieho vzdelávania učiteľov 

- zvyšujúci sa podiel drevostavieb pri 

výstavbe domov 

- digitalizácia a jej tvorivé využitie - 

zmena profilu absolventa v ŠkVP 

- nesprávna motivácia a žiakov a ich 

rodičov pri voľbe povolania 

- zrušenie časti spojov SAD 

a presmerovanie časti žiactva na 

bezplatnú železničnú dopravu do iných 

miest na trati 

- dlhodobo poddimenzované a 

nedostatočné financované SOŠ (nízky 

normatív) 

- nízke mzdy v odvetví (zvlášť vo 

východoslovenskom regióne) 

 

 

Vízia školy: 

 

Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves je založená na 

demokratických princípoch a dodržiavaní ľudských práv. Škola má ambíciu stať sa 

 vzdelávacím strediskom s vlastnými školskými programami pripravenými s odborníkmi 

z praxe pre KSK, mesto Spišská Nová Ves, región Spiša a pre celé Slovensko. Škola je 

lídrom v oblasti odborného vzdelávania  pre nábytkársky a drevársky priemysel a prehlbuje 

princípy duálneho vzdelávania v spolupráci so zamestnávateľmi. Škola má mimoriadne 

postavenie v procese navrhovania štátneho a určovaní školského kurikula v odboroch 

nábytkárskeho a drevárskeho priemyslu v regióne i na celom Slovensku. 

Škola bude udávať trendy v odbornom vzdelávaní, participovať v rôznych vzdelávacích 

projektoch, na súťažiach a výstavách, aktívne spolupracovať so vzdelávacími inštitúciami a 

zamestnávateľmi. Vzdelávanie bude variabilné a flexibilné – podľa požiadaviek klientov 

školy – s rozličnými úrovňami vzdelávania. Potreby partnerov školy budú realizovať 

celoživotne sa vzdelávajúci  kvalifikovaní a moderní učitelia.  Absolventi školy sa uplatnia 

na európskom trhu práce ako kvalifikovaní odborníci, najlepší z nich budú študovať na 

vysokých školách. Škola sa stane moderným, otvoreným, kultúrnym, športovým a odborným 

vzdelávacím centrom. Bude zabezpečovať odborné vzdelávanie pre zaškoľovanie a 

rekvalifikácie, pre žiakov iných škôl a celoživotné vzdelávanie obyvateľov.  

 

Vyhodnotenie:  

Predmetom činnosti našej školy je výchovno-vzdelávací proces v oblastiach 

súvisiacich so spracúvaním dreva i v umení a umeleckoremeselnej tvorbe. Pripravujeme 

absolventov, ktorí vynikajú remeselnou zručnosťou, ktorí zaujmú technické miesta vo výrobe 

nábytkových a stavebno-stolárskych predmetov, ktorí môžu pracovať v  návrhovej 

a projekčnej oblasti a budú zároveň dobrí hospodári a ekonómovia na svojich pracoviskách. 

Všetci žiaci študijných odborov majú možnosť pokračovať v štúdiu na vysokých školách. 

Spôsob akým sa tieto náročné ciele dosiahnu v súčinnosti s výchovou mládeže s pevným 

morálnym základom, s kultúrou a občianskou vyspelosťou dokumentuje realizácia  plánov  

metodických združení a umeleckej rady. 

 Škola realizuje systém duálneho vzdelávania a aktívne spolupracuje so 

zamestnávateľskými združeniami. Je členom ZSD SR , ktorý je súčasťou RÚZ. 
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     Z celkového počtu 47 až 18 učiteľov absolvovalo II. atestáciu, 10 učiteľov 

absolvovalo I. atestáciu. Ostatní učitelia majú záujem vykonať po dosiahnutí požadovanej 

dĺžky praxe a získaní kreditov I., prípadne II. atestáciu. 

Naši žiaci sa každoročne zúčastňujú v projekte ERASMUS+. ktorý zastrešuje odborné 

vzdelávanie  a prípravu, mobilitné stáže pre žiakov a učiteľov a aj Partnerstvo medzi školami. 

Naši žiaci participovali na projektoch v Španielsku Česku, Estónsku a Litve. Žiaľ, v tomto 

školskom roku sa v dôsledku pandémie stáže neuskutočnili. 

Zintenzívnili sme jazykovú prípravu našich žiakov, zaradili sme do učebných plánov 

povinne voliteľný predmet Konverzácia v cudzom jazyku s dotáciou 2 hodiny týždenne 

v štvrtom ročníku študijných odborov. 

V súťaži SKILLS Slovakia naši žiaci v celoslovenskom kole získali opakovane 1. 

miesto v odbore stolár a opäť postúpili na medzinárodnú súťaž do Prahy, kde v silnej 

konkurencii získali cenné 1. miesto 

Maturitné práce realizované formou B využili nový CNC drevoobrábací stroj, čo 

prispelo ku zvládnutiu novej technológie žiakmi, skvalitnilo maturitné práce – modely nábytku 

a zvýšilo možnosti uplatnenia našich absolventov na trhu práce. 

V rámci aktivít COVaP sme poskytovali pravidelné vzdelávanie žiakom iných škôl a 

prezentovali sme vzdelávacie aktivity  nášho COVaP. 

Ponúkame 2 akreditovať kurzy:  

 Obsluha CNC strojov - nábytkárska výroba s dotáciou 20 hodín (POA 

2958/2017/36/1) 

 Programovanie CNC strojov - nábytkárska výroba s dotáciou 40 hodín (POA 

2958/2017/36/2) 

Na výstavách a veľtrhoch odborné poroty pravidelne vysoko oceňujú práce našich 

žiakov v oblasti umenia. Práce našich žiakov reprezentovali KSK a jeho vzdelávacie inštitúcie 

pri rôznych príležitostiach (Mosty bez bariér v Pribeníku, Deň otvorených dverí KSK). 

 

Poslanie školy: 

 

Sme stredná odborná škola so 121-ročnou tradíciou poskytovania kvalitných služieb na 

trhu vzdelávania. Poslaním školy je 

 Poskytovanie kvalitného vzdelávania žiakom so zameraním na drevárstvo 

a nábytkárstvo, umenie, počítačové siete, manažment a podnikanie,  rozvíjať tvorivé 

a odborné schopnosti žiakov a pripravovať žiakov na celoživotné vzdelávanie 

a uplatnenie na trhu práce v 21. storočí. 

 Poskytovanie vzoru humánneho správania sa a výchova žiakov ku láske k práci, 

regiónu, k pozitívnemu vzťahu k národným a európskym hodnotám. 

 Sprostredkovanie plnohodnotného vzdelania, prehlbovanie vedomostí, zručností 

a návykov pre získanie odbornosti žiakov. Príprava absolventov pre realizáciu úloh 4. 

priemyselnej revolúcie, odborne vzdelaných a konkurencieschopných na trhu práce. 

 Využívanie všetkých dostupných metód a prostriedkov vzdelávania, reagovanie na výzvy, 

zapájanie sa  a tvorba projektov, využívanie nových foriem maturitných skúšok, práce 

v tímoch, kontaktov so zamestnávateľmi, aktívna účasť  žiakov a ich prác na súťažiach, 

výstavách a veľtrhoch. 

 Kvalifikovaní, celoživotne sa vzdelávajúci učitelia utvárajú a formujú osobnosť 

mladého človeka tvorivo-humánnou výchovou a vzdelávaním v spolupráci s rodičmi 

žiakov. 

 Spolupráca pri tvorbe kurikula so zamestnávateľmi, školami rovnakého zamerania 

a odbornými inštitúciami a partnermi na Slovensku i v zahraničí. 
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Vyhodnotenie:  

Naša filozofia vzdelávania, medziodborové vzťahy, tímová práca, komplexnosť 

vzdelávania a spôsob ukončovania štúdia sú trvalým prínosom realizovaných projektov pre 

vzdelanie žiakov. Škola poskytuje vzdelávanie podľa aktuálnych trendov rozvoja odvetví 

a vývoja techniky a technológií v súlade so 4. priemyselnou revolúciou. Tomu zodpovedajú 

aj výstupy maturitných prác, ktoré simulujú reálnu spoluprácu tímov od návrhu výrobku, cez 

dokumentáciu, realizáciu a ekonomické zhodnotenie a stanovenie ceny. Práca žiakov v rámci 

PČOZ formou „e“ a „b“, nácvik reálnych vzťahov trhového prostredia, nácvik prezentačných 

techník, marketingových aktivít a tímová práca boli najväčším prínosom pre našich žiakov 

a absolventov.  

Pre žiakov druhých ročníkov sme zaviedli Ročníkový projekt, ktorý ich pripravuje na 

samostatné prezentácie na verejnosti, núti ich pracovať systematicky a samostatne, učí ich 

vyhľadávať a triediť informácie a komunikovať na rôznych úrovniach.  

V druhom ročníku sme posilnili praktické zručnosti žiakov študijných odborov 82 

vyučovaním predmetu odborná prax v školských dielňach pre posilnenie technického 

vzdelania vo výtvarných odboroch. 

Škola ponúka 13 školských vzdelávacích programov vybudovaných na báze overených 

a sústavne inovovaných študijných odborov a zameraní. Pri dodržaní kurikula vzdelávanie nie 

je ničím obmedzované a môže ľahšie vyhovieť požiadavkám praxe. Podporujeme kreativitu, 

inovácie a vzdelávame žiakov pre vstup do podnikateľského prostredia. 

V škole je ustanovená Žiacka školská rada, ktorá participuje v školskej samospráve, 

jej zástupca je členom Rady školy. Žiaci sa aktívne učia demokracii, zvyšuje sa ich záujem 

o veci verejné. Môžu ovplyvňovať rozhodnutia vedenia školy, môžu sa podieľať na zmenách 

vnútorného poriadku školy, môžu organizovať vlastné aktivity. Účasť na rozhodovaní prináša 

zodpovednosť, rozvíja komunikáciu a zvyšuje rozhľad mládeže. 

Učitelia sa zapojili do procesu kontinuálneho vzdelávania s cieľom získať I. alebo II. 

atestáciu, prípadne kreditový príplatok.. 

 

 Aktívna účasť školy v Nábytkárskej sekcii Zväzu spracovateľov dreva SR sa realizuje 

v pravidelnej účasti na zasadnutiach, organizáciou a účasťou na súťaži o najlepšiu maturitnú 

prácu, účasťou v spoločnej expozícii na veľtrhu Nábytok a bývanie Nitra a realizáciou 

informačných dní nových materiálov a techniky za účasti  zamestnávateľov v škole. 

 Spolupráca so strategickými zamestnávateľmi v regióne, je veľmi dôležitou súčasťou  

výchovno-vzdelávacieho procesu, hlavne v oblasti realizácie praktického vyučovania priamo 

u zamestnávateľa a príprave školských vzdelávacích programov pre jednotlivé odbory štúdia. 

 

      Praktické vyučovanie sa realizuje u zamestnávateľov systémom duálneho vzdelávania 

prostredníctvom duálnych zmlúv medzi školou a zamestnávateľom. Škola má podpísaných 

desať duálnych zmlúv so zamestnávateľmi certifikovanými v oblasti spracovania dreva: 

1. SANAS, a.s., Hollého 37, 083 01 Sabinov 

2. TAUBER s.r.o.Tepličská cesta 12, 052 01 Spišská Nová Ves  

3. TANDEM PLUS crc s.r.o. Markušovská cesta 14, 052 01 Spišská Nová Ves 

4. BELHOLZ, s.r.o.,  080 01 Malý Šariš 377 

5. DREVOINTERIER KEŽMAROK s.r.o.  Gaštanová 28, 06001 Kežmarok 

6. FITZROI, s.r.o., Kováčska 3433/1, 052 01 Spišská Nová ves 

7. TOMIFA  spol.  s.r.o., Iliašovce 69, 053 11 Iliašovce 

8. Javorina v.d. Spišská Belá 

9. Ján Korba- COBRA PLUS Spišská Nová Ves 

10. Drevovýroba Kočiš s.r.o., Žehra 

11. Šimšaj- čalúnnik, Poprad 
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Duálne vzdelávanie pre  školský rok 2019/2020 

 

Por. 

Č.  

priezvisko meno trieda odbor zamestnávateľ 

1. Comba Kristián III.D 3370H čalúnnik 

 

Fitzroi s.r.o. 

2. Garaj Martin 3370H čalúnnik 

 

      

3. Karafová Alena III.D 3355H stolár TOMIFA  spol.  s.r.o. 

      

4. Fabry Benjamín II.F 3355H stolár TOMIFA  spol.  s.r.o. 

5. Kleinová Anna II.F 3355H stolár TOMIFA  spol.  s.r.o. 

6. Penxa František II.F 3355H stolár Tandem Plus, s.r.o. 

7. Cebuľa Ondrej II.F 3355H stolár Tandem Plus, s.r.o. 

8. Koňak Maroš II.F 3370H čalúnnik 

 

Fitzroi, s.r.o. 

9. Orolín Tomáš II.F 3370H čalúnnik 

 

Fitzroi, s.r.o. 

      

10. Krempaský Samuel I.B 3345 K technik CNC Javorina (2) 

11. Leščinský  Martin I.B 3345 K technik CNC 

      

12. Adamkovič Filip I.B 3349 K technik 

drevostavieb 

Kočiš (4) 

13. Gombita Richard I.B 3349 K technik 

drevostavieb 

      

14. Čech Alexander I.D 3370H čalúnnik 

 

Fitzroi (2) 

15. Patrik Javorský  3370H čalúnnik 

 

      

16. Knižka František I.D 3355H stolár 

 

Tomifa (2) 

17. Regec Martin I.B 3345 K technik CNC 

18 Krausz Sebastián I.B 3345 K technik CNC 

      

19. Ondko Adam I.B 3345 K technik CNC SANAS (2) 
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20. Lučivjanský Adrián I.B 3345 K technik CNC Tandem (2) 

21. Chudoba Kristián I.D 3355H stolár 

 

      

22. Bendík Marko  3355H stolár 

 

Corba (1) 

      

23. Černák  Pavol I.B 3349 K technik 

drevostavieb 

Tauber (2) 

24. Novotta Samuel I.B 3349 K  technik 

drevostavieb 

25. Wagner Bruno I.B 3349 K  technik 

drevostavieb 

 

      

 

      Praktické vyučovanie prostredníctvom zmluvy medzi školou a zamestnávateľom je 

realizované hlavne v malých firmách a u živnostníkov, zaoberajúcich sa drevárskou 

a nábytkárskou výrobou a stavbou drevostavieb. Zúčastňuje sa ho dvadsať žiakov vo firmách: 

 Alkon spoločnosť s ručením obmedzeným, Duklianska 51, 052 01 Spišská 

 Jozef Korba – COBRA  PLUS, SNP  269/25  05301  Harichovce 

 Ing. Marek Kollárik – DREVOMAD, Jamník 159 

 Jozef Jendrál – Stolárstvo nábytkárstvo, Obchodná 78, 053 15 Hrabušice 

 Fitzroi, s.r.o., Kováčska 3433/1, 052 01 Spišská Nová ves 

 TOMIFA  spol.  s.r.o., Iliašovce 69 

 Slovak Telekom, a.s. 

 PETKO. STRECHY s.r.o., Jablonov 52 

 PLC, s.r.o. Hutnícka 1/32, Spišská Nová ves 

 MM s.r.o. Brezno 

 

     Dôležitou súčasťou vzdelávacie ho procesu je súvislá prevádzková prax v trvaní dvoch 

týždňov, ktorá sa uskutočňuje u zamestnávateľov v našom regióne, v rámci ktorej sa žiaci 

zúčastňujú aj odborných exkurzií u strategických zamestnávateľov v rámci Slovenska, ktorý 

sa venujú spracovaniu dreva a nábytkárskej výrobe. 

 

SOŠ drevárska spolupracuje v rámci Drevárskej fakulty s Technickou univerzitou vo Zvolene: 

- Katedra náuky o dreve (KND) 

- Katedra obrábania dreva (KOD)  

- Katedra mechanickej technológie dreva (KMTD)  

- Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov (KDNDV)    

- Katedra nábytku a drevárskych výrobkov (KNDV)  

- Katedra podnikového hospodárstva (KPH)  

- Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva (KMOSL) 

- Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (KMDG) 

- Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky (KFEAM)  

- Katedra protipožiarnej ochrany (KPO) 

- Katedra chémie a chemických technológií (KCHCHT) 
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Veľmi dôležitou súčasťou spolupráce s TU Zvolen bola spoločná príprava Školského 

vzdelávacieho programu pre experimentálne overovaný študijný odbor Technik drevostavieb. 

Aktívna spolupráca je hlavne s Katedrou dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov pri 

spoločnej realizácii výstavy dizajnu „o cenu J. Halabalu“ v Spišskej Novej Vsi a realizáciou 

modelov semestrálnych prác študentov TU v priestoroch školských dielní SOŠ drevárskej 

SNV. TU Zvolen každoročne realizuje v priestoroch SOŠ drevárskej SNV prezentáciu 

odborov a možností vysokoškolského štúdia na TU. 

 

SOŠ drevárska Spišská Nová Ves spolupracuje hlavne so základnými školami, ktoré sa 

nachádzajú v mieste sídla školy, v Spišskej Novej Vsi: 

- ZŠ, Hutnícka, 

- ZŠ, Levočská, 

- ZŠ, Nad medzou 

- ZŠ, Nejedlého 

- ZŠ, Komenského 

- ZŠ, Lipová 

- ZŠ, Kožuchova 

ale aj s ďalšími základnými školami okresu Levoča, Poprad, Gelnica a Kežmarok. 

Spolupráca so základnými školami prebieha formou organizovania dní otvorených dverí, 

burzy stredných škôl,  prezentácií odborného vzdelávania na pôde ZŠ (nábory), rôznych 

súťaží odborných vedomostí a praktických zručností, poskytnutia materiálneho, technického a 

personálneho zabezpečenia polytechnickej výchovy v priestoroch školy pre žiakov 

základných škôl. 
 

Zámery: 

 

Zámerom školy je zosúladenie vyučovania s modernými trendmi tretieho tisícročia 

 pre získavanie aktuálnych informácií, ich zber, triedenie a vyhodnocovanie. Žiaci preferujú 

tento spôsob vyučovania a získavania nových vedomostí, rodičia tento spôsob od školy 

očakávajú a zamestnávatelia si žiadajú takto vzdelaných absolventov. Škola kladie dôraz 

nielen na vzdelávanie, ale aj na výchovu žiakov v duchu národných tradícií a hodnôt, 

demokracie a humánnosti  –  ako občanov spojenej Európy. 

Zvyšovanie nárokov partnerov na výchovno-vzdelávací proces zvyšuje aj nároky na 

vzdelanie pedagógov. Všetci učitelia školy sú kvalifikovaní a celoživotné vzdelávanie sa stalo 

súčasťou ich života. Tomu napomohli aj projekty, ktoré v škole vznikli a pomohli 

s financovaním ďalšieho vzdelávania žiakov i učiteľov k praktickému spojeniu teórie a praxe. 

Pedagógovia sa tak kvalifikujú na poskytovanie vzdelávania na vysokej odbornej úrovni 

v súlade s trendmi v odbore. 

Škola reaguje na zmenené požiadavky trhu práce, ktoré vyvolávajú zmenené 

požiadavky  na kvalitu absolventa. Súčasní absolventi učebných a študijných odborov sú 

pripravovaní do malého alebo stredného podnikateľského prostredia a mnohí z nich 

pokračujú v štúdiu na vysokých školách. Veľká  pozornosť pri výchove a vzdelávaní sa kladie 

na adaptabilnosť absolventov, na komunikatívnosť, kreativitu, operatívnosť pri riešení 

technických a organizačných problémov, na schopnosť využívať IKT, CNC drevoobrábacie 

stroje a znalosť cudzích jazykov.   

Škola má dobré zázemie pre prehlbovanie rozvoja nielen v oblasti vedy a techniky: 

 pre technické predmety  konštrukcie, technológiu a iné (súťaže ZENIT, SOČ matematické, 

fyzikálne olympiády),  
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 kvalitnú základňu pre rozvoj umenia a umeleckých techník v predmetoch navrhovanie, 

výtvarná príprava (rôzne výtvarné, dizajnérske, sochárske súťaže i praktické realizácie 

návrhov), 

 pre výučbu drevárskych a nábytkárskych odborov v celoslovenskom meradle (ocenenia 

rôznych súťaží, výstav (Nábytok a bývanie Nitra, Mladý tvorca, Najzručnejší učeň, 

Najlepšia maturitná práca),  

 pre výučbu všeobecnovzdelávacích predmetov (literárne, matematické a veľmi úspešné 

športové súťaže, exkurzie v knižniciach v koncentračnom tábore Oswienčim, besedy s 

autormi). 

 pre zdravý životný štýl Týždeň zdravej výživy v škole a triedach. 

 

Vyhodnotenie:  

Podarilo sa : 

- účasť na rôznych súťažiach, SOČ a postupy do vyšších kôl -. miesto SKILLS Slovakia - 

stolár 

- starostlivosť o nadaných žiakov 

- udržať kontinuitu vzdelávania na vysokej úrovni, 

- schváliť a realizovať experimentálny študijný odbor - technik drevárskych CNC strojov -

nábytkársaj výroba 

- zúčastňovať sa v projektoch, výzvach - napr. ERASMUS+ 

- zapojiť pedagógov do procesu kontinuálneho vzdelávania. 

 

Ciele v školskom roku 2019/2020: 

 

Výchovno-vzdelávací proces je zložitý mechanizmus výučby a výchovy detí a mládeže pre 

budúcu existenciu a zmysluplný život v spoločnosti. Tento mechanizmus ovplyvňuje nielen 

výchova v škole, ale hlavne v rodine a je dôležité, aby všetky prvky tohto procesu tvorili 

jednotný celok a ich pôsobenie nebolo protirečivé. V škole pracuje výchovný poradca 

a koordinátor  prevencie  závislostí. 

Škola kladie dôraz na vyučovanie cudzích jazykov. Ich dotáciu pravidelne zvyšujeme 

voliteľným predmetom Konverzácia v cudzom jazyku a seminármi vo forme krúžkov. 

V príprave na vyučovanie sa zamerať na rozvoj vyšších poznávacích funkcií žiaka, 

nielen na pamäťovú reprodukciu, uprednostňovať divergentné úlohy (výsledkom je 

nachádzanie väčšieho počtu riešení, čím sa podporuje tvorivosť a nápaditosť).  

Telesná a športová výchova predstavuje základný článok jednotného systému telesnej 

kultúry a stáva sa organickou súčasťou zdravého životného štýlu človeka. Splnila hlavné 

úlohy:  

- výchova žiakov k starostlivosti o vlastné zdravie, 

- výchova pozitívneho vzťahu k telesnému pohybu a jeho pravidelnosti, 

- v študijnom odbore 3336 M drevárstvo a nábytkárstvo s rozšíreným vyučovaním 

športovej prípravy zapojiť žiakov do súťaží a cieľavedome rozvíjať ich talent, 

- v prístupe ku žiakom zohľadniť psychomotorické a somatické predpoklady na 

pohybovú činnosť. 

Škola zareagovala na zmenené požiadavky trhu práce, ktoré vyvolávajú zmenené 

požiadavky  na kvalitu absolventa. Súčasní absolventi učebných aj študijných odborov sú 

pripravovaní na obsluhu a programovanie CNC drevoobrábacích strojov, do malého alebo 

stredného podnikateľského prostredia a mnohí z nich pokračujú v štúdiu na vysokých školách. 

Veľká  pozornosť pri výchove a vzdelávaní sa kladie na adaptabilnosť absolventov, na 

komunikatívnosť, kreativitu, operatívnosť pri riešení technických a organizačných problémov, 

na schopnosť využívať IKT a ovládanie cudzích jazykov.  Plnili sme tieto  ciele: 
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- každý žiak získava základnú zručnosť v používaní počítačov, v technických 

zručnostiach. Pri navrhovaní konštrukcií nábytkových a stavebno-stolárskych 

predmetov žiaci využívajú  grafický  softvér AutoCAD, Sema, Woodwop, v umeleckých 

odboroch okrem toho využívajú grafický softvér CorellDraw, Photoshop 

- organizovanie exkurzií a odborných praxí do výrobných závodov, na výstavy, do 

drevárskych firiem, prehĺbili sme spoluprácu s firmami SANAS, a.s. Sabinov, 

Javorina, v.d. Spišská Belá, Oblastné reštaurátorské ateliéry Levoča, TOMIFA 

Iliašovce, PRO GRUP, Spišská Nová Ves, Strechy Tauber, Spišská Nová Ves, Fitzroi 

Spišská Nová Ves. 

- spolupracovali sme s výrobnými a obchodnými spoločnosťami, ktoré sa  podieľajú na 

výrobe stolárskych a nábytkárskych výrobkov, chceme organizovať v priestoroch školy 

firemné prezentácie ako veľmi dobrý zdroj najnovších informácií, 

- zapojili sme žiakov 4. ročníkov do činností súvisiacich s prácou pri realizácii 

praktickej časti odbornej zložke maturitnej skúšky formou „b“– obhajoba vlastného 

projektu, „e“ – predvedenie umeleckého výkonu 

- pevnou súčasťou vzdelávania sa stal  predmet informatika v odbore, aplikovaná 

informatika a v odboroch 82 počítačová grafika a umelecká prezentácia v záujme 

prehĺbenia odbornosti v moderných technológiách a zvýšenia užívateľskej gramotnosti 

žiakov, 

- zlepšovanie celkovej dochádzky školy a znižovanie počtu neospravedlnených hodín 

- zlepšenie priemerného prospechu školy 

- formovanie postojov a názorov žiakov vedúcich k ich príkladnému správaniu v škole aj 

mimo školy 

- postupné zlepšenie úspešnosti žiakov na maturitných skúškach a záverečných skúškach 

- zvýšenie úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach na vysoké školy 

- zvyšovanie záujmu žiakov o úspešné reprezentovanie školy na súťažiach 

- zvyšovanie spokojnosti žiakov s výberom školy a študijného odboru 

- zlepšovanie spokojnosti zamestnancov a podieľanie sa na zlepšovaní pracovnej klímy 

v pracovnom kolektíve. 

Hlavným výchovno-vzdelávacím cieľom predmetu prax a odborná prax je naučiť 

žiakov základným spôsobom ručného a strojového opracovania dreva, plastov, kovov 

a čalúnených materiálov v rozsahu určenom učebnými osnovami.  Kvalitná vybavenosť 

školských dielní potrebnou technikou, nástrojmi a náradím, ktoré sa sústavne dopĺňajú,  

v spojení s kvalitným personálnym zabezpečením vyučovacieho procesu pomohla  naplniť 

tento cieľ.  

 

Vyhodnotenie:  
 Všetky naše ciele boli oklieštené nutnosťou vzdelávať žiakov dištančne a hlavne 

v oblasti praktického vyučovania sa nepodarilo nahradiť plnohodnotne prezenčnú 

výuku. Hlavne žiaci maturitných ročníkov a žiaci absolvujúci záverečné skúšky odišli zo 

školy s deficitom praktickej prípravy. Žiaci prvých, druhých a tretích ročníkov si počas 

mesiacov september – október 2020  budú dopĺňať chýbajúce zručnosti, v niektorých 

prípadoch sa bude učivo dopĺňať priebežne. 

 

Opatrenia proti šíreniu legálnych aj nelegálnych drog v školskom prostredí:  

 sprísnenie postihov v Školskom poriadku,  

 informovanie rodičov a žiakov o škodlivosti drog a postihoch za ich šírenie 

 pokračovanie spolupráce s Policajným zborom, Úradom verejného 

zdravotníctva  a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 

 školenia PEER aktivistov 
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Napomáhať žiakom pri riešení ich osobného, vzdelávacieho a profesionálneho vývinu: 

 pomoc výchovnej poradkyne  žiakom pri výbere vysokých  škôl 

 pomoc školskej psychologičky pre zdravotne začlenených žiakov a žiakov 

s výchovnými problémami 

Vyučovanie cudzích jazykov:  

 zvýšenie dotácie voliteľných predmetov Konverzácia v cudzom jazyku 

a seminármi vo forme krúžkov 

Vyhľadávanie talentov: 

 v príprave na vyučovanie rozvíjame vyššie poznávacie funkcie žiaka, nielen na 

pamäťovú reprodukciu, uprednostňovať divergentné úlohy (výsledkom je 

nachádzanie väčšieho počtu riešení, čím sa podporuje tvorivosť a nápaditosť) 

 využitie PC učební pri výuke matematiky 

Podpora zdravého životného štýlu: 

 výchova žiakov k starostlivosti o vlastné zdravie 

 zaradenie týždňa/dňa zdravej výživy v školskej jedálni a v jednotlivých 

triedach 

 účasť na športových súťažiach 

 výchova pozitívneho vzťahu k telesnému pohybu a jeho pravidelnosti  

 v študijnom odbore 3336 M drevárstvo a nábytkárstvo s rozšíreným 

vyučovaním športovej prípravy sme zapojili žiakov do súťaží a cieľavedome 

rozvíjame ich talent 

 v prístupe ku žiakom zohľadňujeme psychomotorické a somatické predpoklady 

na pohybovú činnosť 

Opatrenia proti šíreniu legálnych aj nelegálnych drog v školskom prostredí:  

 sprísnenie postihov v Školskom poriadku,  

 informovanie rodičov a žiakov o škodlivosti drog a postihoch za ich šírenie 

 pokračovanie spolupráce s Policajným zborom, Úradom verejného 

zdravotníctva  a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 

 školenia PEER aktivistov 

Adaptabilnosť absolventov, komunikatívnosť, kreativita, operatívnosť pri riešení 

technických a organizačných problémov, schopnosť využívať IKT a moderné CNC 

drevoobrábacie stroje: 

 každý žiak získava základnú zručnosť v používaní počítačov 

 každý žiak v skupine odborov 33 získa vzdelanie v oblasti obsluhy 

a programovania CNC strojov 

 pri navrhovaní konštrukcií nábytkových a stavebno-stolárskych predmetov 

žiaci využívajú  grafický  softvér 

 vo výtvarných odboroch (ŠO 82) žiaci využívajú rôzny grafický softvér 

CorelDraw, Photoshop, špeciálny softvér pre videotvorbu 

 organizovanie exkurzií do drevárskych firiem, výstav Nábytok a bývanie Nitra, 

Mladý tvorca Nitra, Lignumexpo Nitra, Spišské výstavné trhy – nekonali sa 

 žiaci absolvovali súvislé odborné praxe vo výrobných a obchodných 

spoločnostiach, ktoré sa  podieľajú na výrobe stavebnostolárskych, 

nábytkárskych výrobkov a drevostavieb 

 naši žiaci Geletka a Ševčík sú víťazmi súťaže Skills Slovakia - celoslovenská 

súťaž stredných škôl o najšikovnejšieho stolára; chlapci postúpili na 

medzinárodné kolo do Prahy 

 zapojili sme žiakov 4. ročníkov do činností súvisiacich s prácou pri realizácii 

praktickej časti odbornej zložke maturitnej skúšky formou „b“– obhajoba 
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vlastného projektu a formou „e“ – predvedenie umeleckého výkonu – nekonala 

sa 

 udržanie priemerného prospechu školy  

 formovanie postojov a názorov žiakov zlepšilo správanie sa žiakov v škole aj 

mimo školy aj pôsobením žiackej školskej rady 

 postupné zlepšenie úspešnosti žiakov na maturitných skúškach a záverečných 

skúškach, úspešní sme hlavne pri forme „b“ a forme „e“ 

 zvýšenie úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach na vysoké školy 

 zvyšovanie záujmu žiakov o úspešné reprezentovanie školy na súťažiach 

 zvyšovanie spokojnosti žiakov s výberom školy a študijného odboru – menej 

prestupov na iné stredné školy 

V predmete odborná prax sme naučili žiakov základným spôsobom ručného 

a strojového opracovania dreva, plastov, kovu a čalúnených materiálov v rozsahu 

určenom učebnými osnovami zaradením vyučovania v druhom ročníku v školských 

dielňach aj pre žiakov umeleckých odborov: 

  prehĺbenie vybavenosti školských dielní potrebnou technikou, nástrojmi 

a náradím, v spojení s kvalitným personálnym zabezpečením vyučovacieho 

procesu 

 sme Centrum odborného vzdelávania a prípravy v nábytkárstve a drevárstve 

Projekty:  

 zapojili sme sa do projektu ERASMUS+  

 

- Od 1.9.2014 sme v našej škole úspešne ukončili experimentálne overovanie 

študijného odboru 3349 K technik drevostavieb. Pripravili sme aj nový 

experimentálny študijný odbor technik CNC drevoobrábacích strojov so 

zameraním na drevársku aj nábytkársku výrobu, ktorý sme začali overovať od 1. 

9. 2018 počínajúc prvým ročníkom. Obidva experimenty iniciovali zamestnávatelia 

združení v Zväze spracovateľov dreva SR. 

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

V škole je vytvorené podnetné pracovné prostredie, ktorom sa dbá na dodržiavanie mravných 

princípov, v ktorom vychovávame mládež k pluralite, humanizmu, tolerancii, k disciplíne, ku 

kultúre prejavu, k záujmu o veci spoločné. Dobré výsledky dosahujeme v týchto oblastiach: 

- moderné formy vzdelávania 

- implementácia projektov 

- úspechy na súťažiach 

- využívanie modernej techniky vo vyučovaní 

- podpora aktivít žiakov 

- spolupráca s mestom – rôzne kultúrne, spoločenské a športové aktivity 

- maximum odbornosti vo vzdelávaní 

- prax v závodoch 

- spolupráca s profesijnými organizáciami a VŠ 

- zavádzanie duálneho systému vzdelávania 

- prípady nevhodného správania sa riešia v spolupráci s rodičmi žiakov. V škole sa 

nevyskytol prípad šikanovania,  žiaci sa k učiteľom správajú s  rešpektom, nie však 

bojazlivo. Všetci žiaci školy sú na začiatku školského roka oboznámení so Školským 

poriadkom.   

- nevyskytli sa problémy s používaním drog a halucinogénnych látok v škole. Škola realizuje 

mnoho aktivít s protidrogovou problematikou, sú to hlavne športové podujatia, turistické 
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podujatia, besedy s pracovníkmi pedagogicko-psychologických poradní, podujatia na 

prevenciu kriminality, umelecké a výtvarné súťaže a iné.  

 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a je potrebné úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť 

vrátane   návrhov opatrení: 

 

Nie je možné porovnať dochádzku v školskom roku 2019/2020 s ktorýmkoľvek školským 

rokom. Od marca 2020 totiž vzdelávanie prebiehalo dištančnou formou.  

2. polrok školského roku 2019-2020 bol poznačený zatvorením škôl a dištančným 

vzdelávaním. Pre pedagógov i žiakov to bola nová situácia, priniesla nový okruh problémov 

ale i niektoré benefity. Všetci žiaci školy sa zapojili do dištančného vzdelávania, miera 

zapojenia však bola rôzna. Priemerným a slabším žiakom prinieslo dištančné vzdelávanie 

dostatok času na zvládnutie učiva a aj individuálny prístup učiteľov. Takmer všetci učitelia 

pracovali v prostredí edupage. Najväčším problémom zostáva dostupnosť internetu na 

vidieku a u žiakov absencia požadovaného softvéru v jednotlivých technických 

i umeleckých predmetoch. Najväčším úskalím je praktická príprava, v ktorej je nemožné 

pracovať z domu v tematických celkoch týkajúcich sa strojového opracovania dreva, i pri 

práci na CNC stroji. 

Nie je možné porovnať dochádzku v školskom roku 2019/2020 s ktorýmkoľvek školským 

rokom. Od marca 2020 vzdelávanie prebiehalo dištančnou formou.  

 

Úlohy pre ďalší školský rok: 

- zlepšiť dochádzku žiakov na vyučovanie – sprísnením odchodu žiakov z budovy školy 

a školských dielní počas vyučovania.  

- sprísnené výchovné opatrenia a kontroly zminimalizovali výskyt problémov s fajčením. Za 

bránou areálu žiaľ, vplyv školy končí. 

- zabrániť ničeniu školského majetku – prínosom je kamerový systém, ktorý v prípade 

potreby pomôže odhaliť porušenia vnútorného poriadku školy. 

- zlepšiť poskytovanie voľnočasových aktivít, zlepšiť vybavenie školy pre voľnočasové 

aktivity žiakov – ponukou krúžkov a záujmových činností, príjemným prostredím na 

trávenie voľného čas s, možnosťou využitia športovísk 

- spolupráca so základnými školami v regióne pri motivácii žiakov pre odborné vzdelávanie 

- spolupráca pri zabezpečovaní vyučovania technickej výchovy na ZŠ, informovanosť 

výchovných poradcov o možnostiach štúdia, možnosť sprostredkovať technickú výchovu 

v ZŠ účasťou našich učiteľov s príslušnou technikou v ZŠ. 
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II.  údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami (údaje sú uvádzané k 15.9.2019) 

 
 Počet žiakov školy spolu 359 

 Z toho dievčat 70 

 Počet tried spolu 18 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 334 

 Z toho dievčat 66 

 Počet tried denného štúdia 16 

 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia  25 

 Z toho dievčat 4 

 Počet tried nadstavbového štúdia 2 

 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried pomaturitného štúdia 0 

b) Počet žiakov v externej  forme štúdia 25 

 Z toho dievčat 4 

 Počet tried v externej forme štúdia 2 

 Počet žiakov vo večernej forme štúdia 25 

 Z toho dievčat 4 

 Počet tried večernej formy štúdia 2 

 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia  0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia 0 

 Počet žiakov  v dištančnej forme vzdelávania 0 

 Z toho dievčat 0 

 Počet tried diaľkovej formy štúdia 0 

c) Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako 

slovenským  z celkového počtu žiakov/ z toho 

dievčat 

0 

d) Počet žiakov so športovou prípravou z celkového 

počtu žiakov/ z toho dievčat 

26 / 0 

e) Počet začlenených žiakov spolu/z toho dievčat 40 / 5 

f) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 1 

g) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 0 

h) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 5 

i) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 5 

j) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu 

formu vzdelávania 

0 

k) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 0 

m) Iný dôvod zmeny 0 
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III. údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 
 

Kritériá na prijímaciu skúšku:  

 

- boli určené MŠVVaŠ na základe vzorcov 

 

 1.kolo PS 2.kolo PS Zapísaní 

žiaci 

Stav k 

15.9.201

9 
kód odbor plán Prihlásen

í  

Prijat

í 

Prihlásen

í 

Prijat

í 
2682 K mechanik 

počítačových 

sietí 

22 46 22 0 0 22 21 

3336 M 

02  

drevárstvo 

a nábytkárst

vo - 

nábytkárstvo 

12 17 12 0 0 8 9 

3341 K operátor 

drevárskej 

a nábytkársk

ej výroby 

0 0 0 0 0 0 0 

3345 K 

02 

technik 

drevárskych 

CNC 

zariadení – 

nábytkárska 

výroba 

12 9 9 0 0 6 7 

3349 K technik 

drevostavieb 

17 24 17 0 0 10 10 

3355 H stolár 12 25 12 0 0 11 7 

3370 H čalúnnik 10 5 5 0 0 5 8 

8221 M 

05 

dizajn – 

priemyselný 

dizajn 

8 29 8 0 0 8 8 

8269 M tvorba 

nábytku a 

interiéru 

8 13 8 0 0 8 8 

8279 M  dizajn 

a tvarovanie 

dreva 

8 15 8 0 0 8 8 

6403 L podnikanie 

v remeslách 

a službách 

20 15 15 0 0 15 15 

 
Opatrenia na zvýšenie záujmu o strednú školu: 

- účasť na burzách stredných škôl - Správna voľba povolania - v regióne Spišská Nová Ves, 

Levoča, Poprad, Gelnica, Kežmarok 

- účasť na rodičovských združeniach deviatych ročníkov ZŠ v meste i  okolí 

- propagačné letáky pre žiakov ZŠ a ich rodičov 

- propagácia v miestnej aj celoštátnej TV 

- účasť na výstavách v Spišskej Novej Vsi, Nitre, 

- účasť na prezentáciách organizovaných KSK 

- opakovaná prezentácia v Kultúrno-spoločenskom mesačníku mesta Spišská Nová Ves 

a iných médiách 

- organizovanie Dňa otvorených dverí v dvoch rôznych termínoch 

- organizovanie konzultácií pre uchádzačov do odborov 82 (umeleckých) - príprava pre 

prijímacie skúšky. 
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IV.  údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa 

poskytovaného stupňa vzdelania  

 
 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Priemerný prospech za školu: 

 

2,32 2,48 2,44 2,45 

Priemerný počet vymeškaných hodín 

na žiaka za školu: 

147,5 147,1 139,56 94,15 

Priemerný počet neospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za 

školu: 

9,6 8,37 8,33 5,57 

Priemerný počet ospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za 

školu: 

137,9 138,72 131,23 88,58 

  

 

2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017

 
 

0 50 100 150

2019/20…

2018/20…

2017/20…

2016/20…

priemerný počet neospravedlnených vymeškaných hodín na žiaka za školu

priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka za školu

priemerný počet ospravedlnených vymeškaných hodín na žiaka za školu
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Pozitívnym trendom v našej škole je stabilizácia prospechu a jeho mierne zlepšenie, 

dlhodobo sa pohybuje v rozpätí 2,32 – 2,48 a v tomto školskom roku redukcia zameškaných 

hodín, aj keď bola spôsobená dištančným vzdelávaním.  

Zdravotný stav má v tomto čase posúdiť rodič, prípadne plnoletý žiak a môžu opakovane 

ospravedlňovať jeden až trojdňovú neprítomnosť na vyučovaní počas celého školského roka.  

 V nasledujúcom období sa preto obávame výrazného zhoršenia dochádzky, ktoré môže 

viesť aj k zhoršeniu prospechu žiakov.  

 

 

1. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2019/20 

v študijných odboroch  s dĺžkou štúdia 4 roky v dennej forme štúdia 

 

 
prospech 

vymeškané hodiny na 

žiaka za šk. rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

ročník Počet 

žiakov 

spolu 

Počet 

žiakov 

% Počet 

žiakov 

% Počet 

žiakov 

% Počet 

žiakov 

% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1.  73 6 8,22 22 30,14 45 61,64 0 0 1003 13,74 23 0,3 

2.  76 6 7,89 18 10,53 52 68,42 0 0 1085 14,28 25 0,3 

3.  89 7 7,87 21 23,59 61 68,54 0 0 1761 19,79 198 2,2 

4.  54 4 7,41 7 12,96 43 79,63 0 0 1328 24,59 108 2,0 

Spolu 292 23 7,88 68 23,29 201 68,83 0 0 5177 17,73 354 1,2 

 

 

3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2019/20 

v učebných odboroch  s dĺžkou štúdia 3. roky v dennej forme štúdia 

 

 
prospech 

vymeškané hodiny na 

žiaka za šk. rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

ročník Počet 

žiakov 

spolu 

Počet 

žiakov 

% Počet 

žiakov 

% Počet 

žiakov 

% Počet 

žiakov 

% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1.  19 2 10,53 1 2,26 16 84,21 0 0 311 16,37 167 8,8 

2.  12 0 0 2 16,67 10 83,33 0 0 125 10,42 44 3,7 

3.  10 1 10,00 1 10,00 8 80,00 0 0 169 19,90 2 0,2 

Spolu 41 3 7,32 4 9,76 34 82,92 0 0 605 14,76 213 5,2 
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4. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v školskom roku 2019/20 

v iných formách štúdia externé štúdium 2-ročné (večerné) 

 
prospech 

vymeškané hodiny na 

žiaka za šk. rok 

s vyznamenaním 
veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli osprav. neosprav. 

Študijné odbory 

ročník Počet 

žiakov 

spolu 

Počet 

žiakov 

% Počet 

žiakov 

% Počet 

žiakov 

% Poče

t 

žiak
ov 

% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1.  7 1 14,26 1 14,26 5 71,48 0 0     

2.  10 2 20,00 4 40,00 4 40,00 0 0     

Spolu 17 3 17,65 5 29,41 9 52,94 0 0 nesledujú sa 

 

5. Výsledky záverečných skúšok  v riadnom skúšobnom období v šk. roku 2019/2020: 

 
Kód 

odboru 
Názov odboru PsV PVD P N Spolu 

konali ZS 
Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

3352 H stolár 1 0 0 0 6 0 0 0 7 0 

3370 H čalúnnik 0 0 1 0 2 0 0 0 3 0 

celkom  1 0 1 0 8 0 0 0 10 0 

 

 

6. Výsledky maturitných skúšok riadnom skúšobnom období v šk. roku 2019/2020 

 

6.1 Celkové hodnotenie 
Kód 

odboru 
Názov odboru P N Spolu 

Denní Ostatní Denní Ostatní Denní Ostatní 

2682 K mechanik počítačových sietí 28 0 0 0 28 0 

3349 K technik drevostavieb 11 0 0 0 11 0 
8221 M 

05 

dizajn – priemyselný dizajn 5 0 0 0 5 0 

8260 M propagačné výtvarníctvo 4 0 0 0 4 0 
8269 M tvorba nábytku a interiéru 6 0 0 0 6  
6403 L podnikanie v remeslách a 

službách 
0 10 0 0 0 10 

spolu  54 10 0 0 54 10 
 

MS v mimoriadnom termíne september 2019 sa nekonali 

 

 

6.2 Externá časť MS – nekonala sa 

 

 

6.3 Interná časť MS  

- písomná forma – nekonala sa 
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6.4 Interná časť MS  

- ústna časť – nekonala sa – výsledné známky boli vypočítané na základe vzorca 

určeného MŠVVaŠ 

 
Maturitný 
predmet 

Počet žiakov 
s prospechom 1 

Počet žiakov 
s prospechom 2 

Počet žiakov 
s prospechom 3 

Počet žiakov 
s prospechom 4 

Počet žiakov 
s prospechom 5 

Priemerná 
známka 

Slovenský jazyk 

a literatúra 
4 19 31 10 0 2,73 

Anglický jazyk 2 9 28 18 0 3,09 
Nemecký jazyk 0 4 0 2 0 2,67 
Ruský jazyk 1 0 0 0 0 1,00 

 

 

V.  zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v 

ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných 

učebných plánov 
 

Vzdelávacie  programy 

Školy 

  

Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch  

v školskom roku 2019/2020 

1. 2. 3. 4. Spolu 
Študijné odbory - 

denné štúdium  

ŠVP (uviesť rok 

aktualizácie) 
triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci 

 tried
y 

žiaci  triedy žiaci 

2682 K 2018 1 22 1 24 1 31 1 28 4 105 

3336 M 02 2018 0,33 9 1 17     1,33 26 

3345 K 02 2018 0,33 9 0,5 8     0,83 17 

3349 K 2014 0,33 9 0,5 10 1 24 1 11 2,83 54 

8221 M 05 2018 0,33 8   0,25 6 0,33 5 0,91 19 

8260 M 2018   0,5 11 0,25 6 0,33 4 1,08 21 

8269 M 2018 0,33 8     0,33 6 0,66 14 

8279 M 2018 0,33 8   0,25 8   0,58 16 

8297 M 2018   0,5 6 0,25 13   0,75 19 

Celkom 3 73 3 76 3 88 3 54 12 291 

 

 

 

Vzdelávacie  programy 

školy 

  

            Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých 

ročníkoch 

           v školskom roku 2018/2019 

1. 2. 3. Spolu 

Učebné odbory  
ŠVP (uviesť rok 

aktualizácie) 
triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci 

 triedy 
 

žiaci 

3355 H 2018 0,5 11 1 15 0,5 9 2 35 

3370 H 2018 0,5 8   0,5 3 1 11 

celkom 1 17 1 15 1 13 3 46 

 

 

Vzdelávacie  programy 

školy 

  

            Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých 

ročníkoch 

           v školskom roku 2018/2019 

1. 2. 3. 4. Spolu 
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externé - večerné 
ŠVP (uviesť rok 

aktualizácie) 
triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci 

 tried
y 

žiaci  triedy žiaci 

6403 L 2015 1 7 1 10     2 17 

Celkom 1 7 1 10     2 17 

 

 

VI.  výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie 

žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie 

štúdium. 

 
Z celkového počtu absolventov v školskom roku 2019/2020 podiel absolventov na trhu 

práce  

 

 pokračujú 

v štúdiu 

na VŠ 

pokračujú 

v štúdiu 

(iné druhy 

štúdia) 

vojenská 

služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 

k 30.9.2020 

nezamestnaní 

k 30.9.2020 

celkom 

počet žiakov v 

študijných 

odboroch 

8 - - 25 21 54 

 
počet žiakov 

v učebných  

odboroch 

- - - 5 5 10 

 
spolu 

počet žiakov 
8 - - 30 26 64 

 

 

Monitoring žiakov  – absolventov študijných a učebných odborov 

po ukončení školského roku 2019/2020 
Kód odboru s 

názvom 

pokračujú v 

štúdiu 

vojenská 

služba 

(profesionálna) 

zamestnaní 

k 30.9.2020 

Nezamestnaní 

k 30.9.2020 

celkom 

8221 M 05 

Dizajn – 

priemyselný 

dizajn 

 

1 

 

- 

 

1 

 

3 

 

5 

8260 M 

Propagačné 

výtvarníctvo 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3 

 

4 

8269 M 

Tvorba 

nábytku a 

interiéru 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

6 

2682 K 

Mechanik 

počítačových 

sieti 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

14 

 

 

10 

 

 

28 

3349 K      
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Technik 

drevostavieb 

1 - 7 3 11 

3355 H 

Stolár 

- - 2 5 7 

3370 H 

Čalúnnik 

- - 3 - 3 

 

 

VII. údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  

zamestnancov školy  
 

1. pedagogickí zamestnanci 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek: 
do 30 

rokov 
31- 40 41- 50 51- 60 60-65 

Nad 

66 

Spolu 

všetkých 

Priemerný 

vek 

Počet: 0 10 16 17 6 1 50 50 

z toho žien: 0 5 10 8 2 1 26  

Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov: 42 

z toho externých  

kvalifikovaných 42 

nekvalifikovaných  

doplňujúcich si kvalifikáciu  

s 1. kvalifikačnou skúškou 8 

s 2. kvalifikačnou skúškou 18 

s vedecko-akademickou hodnosťou 1 

Priemerný počet žiakov na učiteľa 8,8 

Počet majstrov 

odborného výcviku: 8 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 2 

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ 6 

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ  

Priemerný počet žiakov na majstra OV 9,33 

Počet  

vychovávateľov:  

(vyplní ŠI) 

z toho s vysokoškolským vzdelaním  

so stredoškolským vzdelaním a DPŠ  

so stredoškolským vzdelaním bez DPŠ  

Priemerný počet žiakov na vychovávateľa  

 

Nepedagogickí zamestnanci školy 

               Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Vek: do        nad 66 Spolu Priemerný 

  30 31-40 41-50 51-60 60-65 rokov všetkých vek 

Počet: 0 1 4 13 3 0 21 54 

z toho 

žien: 0 0 4 11 2 0 17 57 

11 

Počet 

nepedagogických 

zamestnancov:  

z toho s vysokoškolským vzdelaním 2 

so stredoškolským vzdelaním 6 
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Odbornosť odučených hodín v školskom roku 2019/2020 
 

Predmety 

 

 

Počet hodín 

týždenne 

 

Odborne odučené 

 

Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 

 

Spoločenskovedné 
79,5 79,5 100 0 0 

Cudzí jazyk 66 66 100 0 0 
Prírodovedné  67 59 88,06 8 11,94 
Odborné  714,5 701,5 98,18 13 1,82 
Spolu  

 
927 906 97,73 21 2,27 

   

 

VIII. údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
 

Vzdelávanie Vzdelávacia 

inštitúcia 

Názov  osvedčenie, 

certifikátu 

Počet 

učiteľov 

Počet získaných 

kreditov na 1 

učiteľa 

atestačné MPC Prešov Osvedčenie 1. atestácia 1  

 

 

Vyhodnotenie  Plánu kontinuálneho vzdelávania za školský rok 2019/2020.  
 

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u pedagogických 

a odborných zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s 

cieľom udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na 

výkon pedagogickej praxe a na výkon odbornej činnosti so zreteľom na premenu tradičnej 

školy na modernú. Zabezpečenie schopnosti inovovať obsah a metódy výučby, skvalitňovanie 

výstupov výchovno-vzdelávacieho procesu, pripravenosť reagovať na potreby trhu práce a 

zmeny vo vzdelávacej politike školy je súčasťou práce vedúceho pedagogického 

zamestnanca.                                                   

Z celkového počtu až 18 učiteľov absolvovalo II. atestáciu, 10 učiteľov absolvovalo I. 

atestáciu. Ostatní učitelia majú záujem vykonať po dosiahnutí požadovanej dĺžky praxe 

a získaní kreditov I., prípadne II. atestáciu. 

V školskom roku 2019/2020 sa vzdelávalo 100% učiteľov vďaka aktualizačnému 

vzdelávaniu. Témou vzdelávania bola elektronická triedna kniha – Edupage. Všetci 

vyučujúci si vďaka dištančnému vzdelávaniu tento spôsob osvojili a svoje vedomosti ďalej 

rozvíjali.  

Vzdelávanie mimo školy bolo zasiahnuté pandémiou a uzavretím vzdelávacích inštitúcií – 

v 2. polroku sa nerealizovalo. 
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IX. údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti,  
 

Názov prezentácie Dátum Miesto Organizátor 

Bez bariér Pribeník 18.9.2019 Pribeník KSK, SOŠD SNV 

Výstava maturitných 

prác odborov 82 

„20 zo 120“ 

11.11.2019 SOŠD SNV SOŠD SNV 

Správna voľba 

povolania 

26-27.11.2019 SNV  

Gelnica 

Kežmarok 

Poprad 

SOŠD,  

 

KSK, PSK 

Deň otvorených dverí 5.12.2019 

6.2.2020 

SOŠD SNV SOŠD SNV 

prezentácia odboru na 

ZŠ a ZUŠ – konzultácie 

k štúdiu TNI 

 

10.2.2020 SOŠD SNV SOŠD SNV 

expozícia školy na 

prezentačných 

aktivitách Mesta 

celoročne Mesto SNV Mesto SNV 

 

 

 

súťaže vyhlasované MŠ SR 

P.
Č 

názov súťaže 
pri individuálnych 
súťažiach meno žiaka a 
trieda súťaž konaná dňa 

krajská 
úroveň 

Celoslovenská 
úroveň 

medzinárodná 
úroveň 

1. 

Praha –

Medzinárodné 

finále SUSO – 

odbor stolár   Geletka, Ševčík, III.B 17. – 21.9.2019     1.  miesto 

2. 

Praha -

Medzinárodné 

finále SUSO – 

odbor stolár  - 

Víťaz disciplíny 

Konštrukčné spoje  Geletka, Ševčík, III.B 17. – 21.9.2019     1.  miesto 
 

 

 
Iné súťaže  

P.

Č 

názov súťaže 

pri 

individuálnych 

súťažiach meno 

žiaka a trieda 

súťaž 

konaná dňa 

krajská 

úroveň 

Celoslovenská 

úroveň 

medzinárodná 

úroveň 

1. Klasici v komikse Laura Suchá 21.9.2020  2. miesto  
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X. údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená,  

 
Názov projektu Číslo projektu Celkový finančný 

príspevok 

Príspevok školy (ak 

bol) 

Poznámka 

Erasmus + 

OVP 

Remeslo 2020 

2019-1-SK01-KA116-

060483 

49 740,-€ 0,-  

 
Miesto, partner zameranie počet účastníkov dĺžka pobytu 

SPŠ a VOŠ Volyne, ČR 

 

Školenie v programe 

statiky 

2 uč. 1 týždeň 

Júl 2019 

SUŠHN a N Hradec Králové, ČR Kurzy remeselných 

zručností, 

jobshadowing 

7 uč./majstrov 1 týždeň 

Júl 2019 

SŠNO Bystřice pod Hostýnem, ČR 

- škola 

Umenie -  rezbárstvo 6 +1 uč. 2 týždne 

September 2019 

Múzeum Fotografie, Janów – 

Lubelski, Poľsko – profesionálny 

múzejník, fotograf 

 Fotografovanie, 

spracovanie foto, 

príprava výstavy 

4+1uč. 2 týždne 

Október 2019 

VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo 

centras, Vilnius, Litva 

jobshadowing 2 uč + 1 THP 1 týždeň 

December 2019 

VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo 

centras, Vilnius, Litva 

Spracúvanie dreva – 

práca v školských 

dielňach 

6 uč. +1 uč. 2 týždne 

December 2019 

    

SPŠ a VOŠ Volyne, ČR 

PRELOŽENÉ - COVID 19 

Medzinárodný seminár 

Drevostavby  

4 uč Jar 2021 

 

 

 

XI. údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole v školskom roku 2019/2020.  
 

Nekonala sa. 
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XII. údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy.  
  

 V tomto školskom roku sme pokračovali v modernizácii počítačovej siete, škola je 

kompletne pokrytá wi-fi signálom.  

 Realizovali sme aktivity projektu s názvom Modernou praktickou prípravou k 

zamestnanosti v rámci IROP. Prebieha verejné obstarávanie na nákup ručného náradia a 

elektrického ručného náradia, drevoobrábacích strojov (jednostranná olepovačka hrán 

nábytkových dielcov, lis jednoetážový, formátovacia píla, frézka hrúbkovacia jednostranná, 

kmeňová pásová píla, odsávacie zariadenie pre CNC stroj, kmeňová pásová píla), IKT 

techniky, školského nábytku.  

Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 446 906, 76 € bez DPH (536 288,11 € s 

DPH). 
 

Rozpis hnuteľného majetku nadobudnutého v školskom roku 2019/2020 

 

Názov                    cena v € 

 

Kopírovací stroj Minolta                      800,- 

Kancelárske kreslo TEXAS      92,-  

Jedálenské stoly 15 ks           2 038,- 

Regál HACCP               364,- 

Mraznička truhlicová                          740,-  

 

 

XIII. údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy 
 

Vzdelávacie poukazy 

 

Počet vydaných VP – 359, počet prijatých VP – 332. 

 

Neodmysliteľnou súčasťou prípravy žiakov pre ich budúce povolanie bola popri plynulom 

vyučovacom procese aj práca v záujmových krúžkoch. Ponuka krúžkov v našej škole bola 

bohatá. V školskom roku 2019/2020 škola ponúkla 25 záujmových krúžkov. Prioritne bolo 

úlohou krúžkov rozvíjať kompetencie žiakov získavaných vo vyučovacom procese, a tak im 

pomôcť dosiahnuť požadovanú úroveň. Vzhľadom na pestrosť a zrozumiteľnosť metód 

a foriem práce, krúžková činnosť mala pozitívny vplyv na  koncentráciu a celkový výkon 

študenta. Odvedená práca odrážala kladný postoj študenta k oblasti záujmu a rozsah 

nadobudnutých vedomostí a zručností.  

Úlohou záujmových útvarov bolo: 

- rozvíjať schopnosti a športové predpoklady žiakov 

- rozvíjať umelecké sklony, talent a tvorivosť žiakov 

- prejavovať záujem o kultúru a umenie 

- rozvíjať praktické manuálne zručnosti 

- poznávať prírodu a stáť sa jej ochrancom 

- zvýšiť čitateľské povedomie žiakov, viesť ich k tvorivým písomným prejavom 

- lepšie poznať a ovládať CNC stroje – kľúčové vybavenie drevárskej školy 

- rozvíjať jazykové kompetencie 

- posilňovať národné povedomie, vlastenectvo, dobré medziľudské vzťahy a empatiu 
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- zvyšovanie vedomosti v oblasti informatiky a počítačových sietí 

Vzhľadom na skutočnosť, že sme v marci 2020 v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19 

prešli na dištančnú formu vzdelávania, sme krúžkovú činnosť ukončili a žiaci ju tak 

neabsolvovali v celom rozsahu.  

 

 

Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov – Občianske združenie ACER 

pri Strednej odbornej škole drevárskej: 

Zostatok finančných prostriedkov k 31. 12. 2019 v EUR 

      Pokladňa                                                           -     79                                           

Bankový účet                                                   -   333         

 

 Príjem 2 % dane            -  1570       

 Dary              -    720 

 Členské                                                           -      12           

 
 Účel použitia podielu zaplatenej dane Výška použitého podielu 

zaplatenej dane v EUR 

Spôsob použitia podielu 

zaplatenej dane 

1. Výchovno-vzdelávací proces, nákup materiálu 1352 Výchovno - vzdelávací 

proces 

 Ostatné – poplatky banke, notár  108 Výchovno- vzdelávací 

proces 

 ISIC poukazy 666 Výchovno- vzdelávací 

proces 

 Peňažný dar SOŠD - Výchovno- vzdelávací 

proces 

 VÝDAVKY SPOLU               2 126  

 

 

XIV. Aktivity súvisiace so schválenými  koncepciami KSK  
 

Stratégia  rozvoja výchovy a  vzdelávania v  stredných školách v KSK  

 
Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. 

nezáujem 

žiakov 

Týždeň zdravej 

životosprávy – beseda 

s Kpt. Petrom Langom 

– bezpečnosť 

a trestnoprávna 

zodpovednosť 

14.10.2019 SOŠ drevárska, 

SNV 

SOŠ drevárska, 

SNV 

62 záujem 

Herbalife – stretnutie 

s odborníkmi na 

zdravú výživu 

15.10.2019 SOŠ drevárska, 

SNV 

SOŠ drevárska, 

SNV 

48 záujem 

vzdelávacie poukazy PRÍJMY v EUR VÝDAVKY v EUR 

   

mzdy  4 151,- 

fondy  1 470,- 

prevádzka  4 753,- 

SPOLU 10 374,- 10 374,- 
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Stravujem sa správne? 

– beseda s vedúcou šk. 

jedálne s p. Alenou 

Jergovou 

15.10.2019 SOŠ drevárska, 

SNV 

SOŠ drevárska, 

SNV 

65 veľký záujem 

Fitness – cesta ku 

kvalitnému spôsobu 

života –ukážky fitness 

cvičení 

16.10.2019 SOŠ drevárska, 

SNV 

SOŠ drevárska, 

SNV 

v spolupráci 

s fitness centrom 

48 záujem 

Zdravá desiata – 

ochutnávka zdravých 

jedál 

17.10.2019 SOŠ drevárska, 

SNV 

SOŠ drevárska, 

SNV 

212 veľký záujem 

 4 aspekty zdravia – 

beseda s p. Michalec 

18.10.2019 SOŠ drevárska, 

SNV 

Regionálny úrad 

verejného 

zdravotníctva 

65 záujem 

100 slov o meste – 

účasť v literárnej 

súťaži 

4.11.2019 Mesto SNV Mesto SNV 3 záujem 

Vianočné pohladenie 20.12.2019 SOŠ drevárska, 

SNV 

SOŠ drevárska, 

SNV 

210 veľký záujem 

Medzinárodný deň 

pamiatky obetí 

holokaustu - beseda 

6.2.2020 SOŠ drevárska, 

SNV 

SOŠ drevárska, 

SNV 

28  záujem 

Medzinárodný deň 

materinského jazyka – 

beseda s Petrom 

Karpinským, 

spisovateľ, 

jazykovedec 

17.2.2020 SOŠ drevárska, 

SNV 

SOŠ drevárska, 

SNV 

52 záujem 

Literárny kvíz – 

Slovenčina naša, 

krásne ty, zvuky máš 

19.2.2020 SOŠ drevárska, 

SNV 

SOŠ drevárska, 

SNV 

35 záujem 

Peer aktivisti v akcii 21.2.2020 SOŠ drevárska, 

SNV 

OZ Mladí ľudia 

a život 

42 veľký záujem 

 
Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa konalo 6. decembra 2020. Zúčastnili sa ho 3 žiaci, boli 

zastúpené tretie a druhé ročníky. Olympiáda pozostávala z testu, kde žiaci preukázali svoje vedomosti 

z gramatiky, počúvania s porozumením a čítania s porozumením. V druhej časti na základe vyžrebovaného 

obrázka tvorili príbeh. 

Poradie bolo nasledovné : 1. miesto – Horváth Matúš ( III.C )  

                                           2. miesto – Hvizdošová Patrícia (II.A) 

                                           3. miesto – Vargová Valéria ( II.A ). 

 

 

Aktivity súvisiace s COVaP: 

  
Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. 

nezáujem 

žiakov 

ZENIT 40. ročník 

súťaže 

o najzručnejšieho 

žiaka 

24. – 27.2. 

2020 

SOŠ drevárska, 

SNV 

SOŠ drevárska, 

SNV 

13 záujem 
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Koncepcia rozvoja športu 

 
Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. 

nezáujem žiakov 

sústredenie 

športových 

tried 

23.9-27.9.2019 Štadión LB 

SNV 

SOŠD 27 rozvoj telesnej 

kondície 

výchovno-

vzdelávací 

lyžiarsky kurz 

27.1.-

31.1.2020 

3.2.-7.2.2020 

Plejsy 

Krompachy 

SOŠD 82 rozvoj 

a zdokonaľovanie 

lyžiarskych 

zručností 

a socializácia v 

kolektíve 

 

Aktivity súvisiace s Olympiádou  o pohár predsedu KSK 

 

September 2019: 

Obvodné kolo v cezpoľnom behu: 

  umiestnenie: chlapci – 5. miesto 

                       dievčatá – 7. miesto 

 

Október 2019: 

Obvodné kolo v bedmintone: 

  umiestnenie:  chlapci – 4. miesto 

             dievčatá – 4. miesto 

Obvodné kolo v stolnom tenise: 

  umiestnenie:    chlapci – 7. miesto 

 

   

Január 2020: 
Obvodné kolo vo futsale: 2. miesto 

 

Koncepcia rozvoja práce s mládežou 

 
Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. 

nezáujem 

žiakov 

Ľudské práva 3.10.2019 SOŠ drevárska, 

SNV 

SOŠ drevárska, 

SNV 

35 záujem 

Duf – art – Svoj 

oštep do srdca mi 

vraz- účasť na div. 

predstavení 

18.10.2019 Galéria 

umelcov Spiša 

Galéria umelcov 

Spiša 

42  záujem 

Klasici v komixe 21.9.2020 Piešťany SOŠ 

záhradnícka 

Piešťany 

3  záujem 

Kniha v mojom 

živote – beseda 

v Spišskej knižnici 

25.10.2019 Spišská 

knižnica 

Spišská knižnica 36 veľký záujem 

Fotenie Štrbské 

Pleso 

22.10.2019 Štrbské Pleso SOŠD SNV 9 záujem 

Divadlo Kontra – 

predstavenie Life 

6.11.2019 Divadlo Kontra Divadlo Kontra 50 záujem 
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Kauč 

Bojujme spoločne 

proti násiliu – 

prednáška v Matici 

slovenskej 

6.11.2019 Matica 

slovenská, 

SNV 

Matica 

slovenská,  

SNV 

50 záujem 

Deň boja za 

slobodu 

a demokraciu – 

kvíz pre žiakov 3. 

ročníkov 

15.11.2019 SOŠ drevárska, 

SNV 

SOŠ drevárska, 

SNV 

28 záujem 

30 rokov Nežnej 

revolúcie - beseda 

18.11.2019 Reduta, SNV Ústav pamäti 

národa 

65 záujem 

Workshop 

k výročiu Nežnej 

revolúcie 

18.11.2019 Košice Ústav pamäti 

národa 

10 záujem 

Staň sa policajtom 

– beseda s Kpt. 

Petrom Langom 

11.12.2019 SOŠ drevárska, 

SNV 

SOŠ drevárska, 

SNV 

56 veľký záujem 

Dotvorme svoj kraj 17.12.2019 Gymnázium 

Školská, SNV 

Účastníci 

projektu „ Hlas 

mladých 2019“ 

20 záujem 

Vianočné 

pohladenie 

20.12.2019 SOŠ drevárska, 

SNV 

SOŠ drevárska, 

SNV 

210 veľký záujem 

Vernisáž výstavy 

Ateliér Matz 

20.1.2020 Spišské 

Múzeum 

SOŠD SNV 9 záujem 

Marína Havranová 

- predstavenie 

4.2.2020 Spišské 

divadlo 

Spišské divadlo 220 veľký záujem 

Prednáška 

Obchodovanie s 

ľuďmi 

11.2.2020 SOŠ drevárska, 

SNV 

Ministerstvo 

vnútra SR 

32 záujem 

 

 
Štatistiky: 

 

 Kultúrne poukazy (počet, využitie kultúrnych poukazov) 

 

Kultúrny 

poukaz 

383 podujatia 

 žiaci 335 kino 

 učitelia 48 Spišské divadlo 

  výchovný koncert 

  Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves 

  Múzeum Spiša – kaštieľ Markušovce 

 

 

Žiacka rada 

 

      Žiacka školská rada sa riadi svojim štatútom. V šk. roku 2019/2020 mala 11 členov, 

stretávala sa raz mesačne, v prípade potreby aj častejšie (pomoc pri školských podujatiach). 

Na svojich zasadnutiach sa venovala aktuálnym problémom v škole, získavala názory 

študentov a svoje požiadavky tlmočila vedeniu školy. Požiadavky študentov boli zamerané na 

skvalitnenie stravovania, vylepšenie školského prostredia, realizovanie študentských aktivít 

rôzneho charakteru. Členovia ŽŠR sa snažili vytvárať pozitívnu atmosféru v škole. V rámci 
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komunikácie s inými žiakmi školy nadväzovali nové priateľské vzťahy, podieľali sa na boji 

proti šikanovaniu, hlavne u prvákov. 

ŽŠR si uvedomuje zodpovednosť a snaží sa pomáhať pri organizovaní rôznych školských 

podujatí. 

Z aktivít vyberáme napr.: 

- účasť na workshopoch 

- Študentská kvapka krvi 

- Imatrikulácia prvákov 2019 

- Mikuláš na Drevárke 

- Týždeň správnej životosprávy 

- Vianočné pohladenie 

- športové a iné podujatia 

 

ŽŠR má podporu riaditeľa školy. Spolupráca s celým vedením SOŠ drevárskej je veľmi 

dobrá. 

 

 

Vyhodnotenie dištančného vzdelávania v školskom roku 2019-2020 

 

 Dištančná forma vzdelávania bola veľkou zmenou pre celý školský systém, pre 

všetkých učiteľov a žiakov. Bola to nová situácia, na ktorú nikto nebol pripravený. Práca bola 

časovo náročná hlavne prvé týždne. Učitelia boli odkázaní na samoštúdium, konzultácie 

s kolegami, absolvovali rôzne online školenia, za pochodu sa učili ovládať systém EduPage a 

učili sa ako má prebiehať dištančné vyučovanie. Okrem toho sa  prioritne venovali 

vyučovaniu žiakov. Aj tvorba prezentácií, učebných materiálov, testov a previerok bola 

časovo veľmi náročná. Najťažšia situácia bola v rodinách učiteľov s maloletými deťmi, ktoré 

pri dištančnom vzdelávaní potrebujú asistenciu.  

Vyučovací  proces prebiehal hlavne cez školskú aplikáciu EduPage, prostredníctvom 

prezentácií, referátov, fotografií, projektov a odpovedí zadaných úloh - formou kariet a 

vytvorených testov. Materiály na vyučovacie hodiny učitelia čerpali z kníh, internetu a 

z portálov – www.ucimenadialku.sk a www.zborovňa.sk.  

 Škola na začiatku marca 2020 nemala informácie o tom, aké podmienky na štúdium 

majú naši žiaci v domácom prostredí,  či majú prístup k PC a či majú možnosť používať 

internet. Mnohí sa museli doma striedať so súrodencami, čo bolo náročné hlavne ak 

prebiehalo online vyučovanie. Niektorí používali len mobil, pretože inú možnosť nemali. 

Niektorí si nevedeli otvoriť a stiahnuť súbory s domácimi úlohami a zadaniami.  

 Spolupráca učiteľov so žiakmi počas celej doby dištančného vzdelávania bola veľmi 

náročná. Niektorí žiaci pracovali aktívne, tak ako v škole, ale boli aj takí, ktorí reagovali len 

sporadicky a vzájomná spolupráca bola v takom prípade veľmi ťažká. Bolo potrebné žiakom 

neustále pripomínať domáce úlohy a upozorňovať ich na nedodržané termíny pri 

odovzdávaní.  

 Hodnotenie žiakov počas mimoriadnej situácie bolo ťažké, a v niektorých prípadoch aj 

neobjektívne. Stretli sme aj s tým, že domáce úlohy robili rodičia, súrodenci alebo kamaráti. 

Javí sa nám, že pre slabších a zdravotne začlenených žiakov bola dištančná forma vyučovania 

výhodná, pretože mohli využiť pokoj domáceho prostredia a prácu si bez stresu časovo 

naplánovať, konzultovať a odstraňovať nedostatky vo vypracovaniach úloh. 

 Najväčším nedostatkom pri výučbe odborných predmetov dištančnou  formou, bola 

technická vybavenosť žiakov. V prezenčnej  forme používame na vyučovaní rôzny softvér, ku 

ktorému väčšina žiakov v domácom prostredí nemá prístup. Krátkodobo sa teda dá 

dištančná forma vyučovania zvládnuť, ale jednoznačne všetci učitelia uprednostňujú 

http://www.ucimenadialku.sk/
http://www.zborovňa.sk/
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formu prezenčnú. Vo všetkých predmetoch sa veľmi ťažko vysvetľuje učivo bez kontaktu so 

žiakmi. Je dôležité so žiakmi komunikovať, je nevyhnutný priamy výklad učiva a sledovanie 

spätnej väzby žiakov. Technická predstavivosť je u niektorých žiakov, hlavne v prvých 

ročníkoch, na nízkej úrovni a je nutné ju ešte intenzívne rozvíjať.  

 Ďalším problémom je nedostatok kvalitných učebníc i odbornej literatúry. 

V slovenskom jazyku je minimálne množstvo odborných textov alebo obrázkov s popisom. 

Učitelia museli aj s pomocou internetu spracovávať učebné texty, ktoré následne mohli 

aplikovať v dištančnom vyučovaní. Výhodou bolo, že pre odbory 33 sme niektoré odborné 

texty a ukážky praktických činností už mali spracované, niektoré tvorili priebežne. 

Príprava vyučujúcich cudzích jazykov spočívala v písaní príloh ku gramatike, 

maturitným témam, preklade slovnej zásoby, príprave testov na overenie pochopenia učiva, 

podkladov k slohovým prácam. Učitelia pracovali aj s youtube kanálom, kde žiakom 

sprístupnili vysvetlenie gramatiky. Poskytli články, s ktorými žiaci pracovali. Po celý čas 

učitelia pracovali s príslušnými učebnicami pre daný ročník. Využívali pracovné zošity na 

overenie učiva. Podľa odozvy žiakov, vysvetlenie učiva pomocou youtube kanálu bolo pre 

nich zrozumiteľné a zábavné. Na komunikáciu so žiakmi používali aj aplikáciu Messenger, e-

mail a iné formy. Je však dôležité komunikovať so žiakmi, vidieť ich ako pracujú na hodine, 

konverzovať s nimi v cudzom jazyku, dať im hneď spätnú väzbu, upozorniť ich na chyby. 

Výučba cudzieho jazyka nevyhnutne potrebuje konverzáciu a tá je intenzívnejšia pri 

prezenčnej forme. 

 Žiaci, ktorí študujú podľa individuálneho učebného plánu sa tiež zapojili do 

dištančného vzdelávania.  

 Počas celej doby sa učitelia snažili plniť TVVP, čo sa vo väčšine prípadov podarilo. 

Vieme však, že pri dištančnom vyučovaní bola  kvalitatívna úroveň vedomostí žiakov nižšia 

ako pri forme prezenčnej. Získané vedomosti žiakov budeme preverovať v školskom roku 

2020/2021, a to formou písomnou alebo ústnymi odpoveďami.  

 

Medzi klady dištančného vzdelávania pre žiakov považujeme : 

- možnosť pracovať a vykonávať úlohy v čase, ktorý žiakovi vyhovuje, 

- každý žiak môže pracovať  vlastným tempom, žiaci mali dostatok času na 

vypracovanie úloh, 

- zníženie psychickej záťaže (menší stres pri komunikácii a vypracovaní úloh, hlavne 

u žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami), 

- možnosť individuálneho prístupu učiteľa ku každému žiakovi, opakované konzultácie 

pri problémoch s učivom, 

- väčšia samostatnosť pri realizácii úloh, 

- zvyšovanie morálno-vôľových vlastností. 

 

Zápory dištančného vzdelávania: 

- niektorí  žiaci  nemajú prístup k internetu, zariadenia a programy pre prácu z domu, 

- veľmi problematické dištančné vzdelávanie vyučovacích predmetov odborný výcvik 

a odborná prax (učebné odbory: stolár, čalúnnik, študijné odbory: technik 

drevostavieb, technik drevárskych CNC zariadení, drevárstvo a nábytkárstvo, tvorba 

nábytku a interiéru, dizajn a tvarovanie dreva, mechanik počítačových sietí) 

- rôzny rozsah vedomostí a schopností žiakov a z toho vyplývajúce nerovnaké plnenie 

úloh u jednotlivých žiakov, 

- napriek  opatreniam možnosť kopírovania domácich úloh medzi žiakmi, 

- pokiaľ žiaci nepracovali systematicky, strácali prehľad o zadaných úlohách, potreba 

opakovania zadávaní úloh, 
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- časť žiakov nepracovala v dištančnom vzdelávaní bezdôvodne a bolo nutné 

informovať triednych učiteľov a rodičov, 

- problém  s dostupnosťou počítačovej techniky, pokiaľ je v dištančnom vzdelávaní viac 

členov rodiny, 

- učitelia so školopovinnými deťmi museli často venovať čas príprave svojich detí 

v dištančnom vzdelávaní počas najexponovanejších hodín, 

- potreba  špeciálnych, často platených programov pre odborné predmety, 

- chýbajúca socializácia žiakov. 

 

Pre zlepšenie a skvalitnenie dištančného vyučovania je potrebné:  

- zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých žiakov - bezplatné pripojenie na internet, 

výpočtovú techniku, 

- pripraviť učiteľov a žiakov na dištančné vyučovanie, 

- zabezpečiť jednoduchý softvér pre online vyučovanie, 

- zlepšiť komunikáciu žiak – vyučujúci učiteľ – triedny učiteľ, 

- vyučovací proces zamerať na prácu s informáciami, aby žiaci mali možnosť vytvárať 

projekty a realizovať sa, 

- tvorba online hodín s možnosťou diskusie, 

- v prípade žiakov, ktorí sa majú problém pripojiť sa k online výučbe – poslať im 

vzdelávacie videá alebo nahrať časť hodiny. 

 

Čo hovoria odborníci? 

 

Digitálne rozdiely v pripojení a v prístupe k elektronickým zariadeniam predstavujú 

riziko, že sa zväčšia nerovnosti medzi mladými ľuďmi. Napríklad študenti z ekonomicky či zo 

sociálne slabšieho prostredia majú obmedzený prístup k digitálnemu vzdelávaniu a nedostáva 

sa im ani rodičovskej podpory. V krajinách OECD viac ako jeden z desiatich 15-ročných 

nemá doma miesto, kde by sa mohol nerušene učiť, alebo nemá internet. Jeden z piatich nemá 

počítač, na ktorom by si mohol urobiť domáce úlohy. 

OECD zároveň uvádza, že jeden vynechaný školský rok má potenciál znížiť budúci 

príjem dnešného tínedžera o sedem až desať percent. 

Aký vplyv však bude mať dištančné vzdelávanie, ktoré na mnohých miestach funguje 

s ťažkosťami a často aj v absurdných podobách? 

 

Učitelia sa veľmi snažia, zapájajú žiakov, vymýšľajú si formy ako hodiny spestriť. 

Lenže stačí to takto? Je naozaj toto vzdelávanie až také inovatívne a dá sa takto učiť aj 

dlhodobo? Má byť učiteľ osobou v „okienku“ Teamsu, Zoomu, či inej aplikácie? Je 

takáto komunikácia vhodná pre tínedžerov, od ktorých sa vyžaduje, aby sa s dospelými 

vedeli rozprávať na istej úrovni a pracovali na kontrole svojich emócií? 

 

„Aj keď sú tieto obmedzenia len dočasné, netreba zabúdať, že aj niekoľko mesiacov 

reprezentuje veľkú časť života mladého človeka,“ hovorí profesorka Sarah-Jayne 

Blakemore z Katedry psychológie Cambridgeskej univerzity. 

 

Niekoľko štúdií OECD a akademických inštitúcií poukazuje na to, že tínedžerom sa pre 

rôzne lockdowny, karantény a ďalšie opatrenia skomplikoval študijný, osobný aj spoločenský 

život. Ťažkosti, obmedzenia, stratu kontroly nad vlastnými životmi, pociťujú aj iné skupiny, 

ale tínedžerov to zasiahlo v kritickom momente. 

Tínedžeri sa ocitli v citlivom období života a môže tým utrpieť ich mozgový vývoj, 

správanie aj duševné zdravie. Adolescenti sú v zraniteľnom štádiu, keď chcú tráviť viac času 

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/youth-and-covid-19-response-recovery-and-resilience-c40e61c6/
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s priateľmi ako s rodinou, pretože sa pripravujú na dospelý život. Spolu s veľkými 

hormonálnymi a biologickými zmenami je to kľúčový moment rozvoja ich mozgu. Je to aj 

obdobie života, keď je najviac pravdepodobné, že sa rozvinú problémy s duševným zdravím. 

Mnohí tínedžeri, špeciálne tí, ktorým sa nedarí akademicky, prišli po obmedzení 

voľnočasových aktivít aj o šancu v niečom vyniknúť, robiť niečo, čo ich naozaj baví a v čom 

vidia zmysel. To môže viesť aj k „poflakovaniu“ a vyháňa mnohých tínedžerov do izolácie, 

samoty, straty kontaktov s rovesníkmi a z toho plynúcej úzkosti.  

Nevieme, čo to urobí s ich spoločenským životom, s kamarátstvami, s faktom, že práve vo 

fáze, v ktorej by sa mali začať odpútavať od rodičov, sú dlhé týždne zavretí v jednom byte. 

Zaiste, vďaka tomu, že väčšina má notebook, tablet, telefón, prístup na internet, sa môže 

stretávať s priateľmi virtuálne. Lenže má to aj nevýhody. Komunikácia cez aplikácie vedie aj 

k tomu, že okruh detí, ktoré spolu komunikujú, sa zužuje. V škole cez prestávky, na krúžkoch 

či na tréningoch sa nedá vyhnúť napríklad nesympatickým či zádrapčivým spolužiakom, ale 

ani novým žiakom v kolektíve, ktorým sa treba predstaviť, či starším deťom alebo niekomu, 

voči komu tínedžer či tínedžerka prechovávajú prvé platonické city. 

V karanténe či počas lockdownu však k takýmto stretnutiam „naživo“ neprichádza, čo je 

škoda. Život totiž nie je aplikácia, v ktorej môžeme niekoho len tak ľahko vymazať či 

zablokovať, a nič sa nedeje. 

Prečo odsudzovať 18-ročné dievča, že je nešťastné z toho, že zrušili stužkovú, čo mala 

byť rozlúčkou so školou a so spolužiakmi, ktorých možno roky neuvidí? Aj o toto pandémia 

tínedžerov a ich rodiny pripravila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Spišskej Novej Vsi, 14.10.2020                  Ing. Vladimír Jančík 

                                                riaditeľ školy 
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Príloha č. 1: Vyjadrenie Rady školy:  
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Príloha č. 2: 
Vyhodnotenie vzdelávacích aktivít COVaP pre nábytkárstvo a drevárstvo pre žiakov 

a učiteľov na školský rok 2019/2020 

 
Názov aktivity Dátum Miesto Organizátor Počet 

zúčastnených 

žiakov 

Prínos resp. 

nezáujem 

žiakov 

ZENIT 40. ročník 

súťaže 

o najzručnejšieho 

žiaka 

24. – 27.2. 

2020 

SOŠ drevárska, 

SNV 

SOŠ drevárska, 

SNV 

13 záujem 

 

 – dištančné vzdelávanie (zatvorenie škôl) neumožnilo realizovať ďalšie plánované aktivity 

v tomto školskom roku. 
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Príloha č. 3: 
Zoznam firiem spolupracujúcich s SOŠ drevárskou v Spišskej Novej 
 

 Názov a sídlo firmy Predmet činnosti Spolupracujúci odbor 
1. SANAS, a.s., Hollého 37, 083 01 

Sabinov 

Výroba nábytku z veľkoplošných 

materiálov 

Drevárstvo a nábytkárstvo - nábytkárstvo, 

Operátor drevárskej a náb. výroby, 

Stolár, 

Tvorba nábytku a interiéru 

2. Javorina v.d. Továrenská 29, 

059 01 Spišská Belá 

Výroba nábytku z masívneho 

dreva 

Drevárstvo a nábytkárstvo- nábytkárstvo, 

Operátor drevárskej a náb. výroby, 

Tvorba nábytku a interiéru 

3. TOMIFA-PLUS s.r.o., Iliašovce 

69, 053 11 Spišská Nová Ves 

Porez guľatiny, výroba súčastí 

nábytku z masívu 

Drevárstvo a nábytkárstvo 

Operátor drevárskej a náb. výroby, 

Stolár, 

 

4. Tandem plus crc s.r.o. 

Markušovská cesta 14 

052 01 SP. N. Ves 

Výroba a predaj zariadenia 

obchodných interiérov 

Drevárstvo a nábytkárstvo - nábytkárstvo, 

Operátor drevárskej a náb. výroby, 

Stolár, 

 

5. Tauber s.r.o., 

Tepličská cesta 12, 052 01 

Spišská Nová Ves 

Výroba drevených konštrukcií 

a drevostavieb 

Drevárstvo a nábytkárstvo - drevárstvo,  

Operátor drevárskej a náb. výroby, 

Stolár 

Technik drevostavieb 

6. BELHOLZ s.r.o. 

Malý Šariš 377 

080 01 Prešov 

Výroba a sušenie reziva, 

stolárska výroba, predaj nábytku 

Drevárstvo a nábytkárstvo - drevárstvo,  

Operátor drevárskej a náb. výroby, 

Stolár 

7. JAF HOLZ Slovakia, s.r.o., 

Ličartovce 300, 082 03 

Ličartovce 

Predaj nábytkárskych materiálov 

a polotovarov, výroba zosadeniek 

Drevárstvo a nábytkárstvo - drevárstvo,  

Operátor drevárskej a náb. výroby, 

Stolár 

8. Ndh Atyp s.r.o., Drevárska 2, 

052 01 Spišská Nová Ves 

Výroba nábytku  

Drevárstvo a nábytkárstvo- drevárstvo,  

Operátor drevárskej a náb. výroby, 

Stolár 

 

 

9. Jozef Korba – COBRA  PLUS 

SNP  269/25  05301  

Harichovce 

 

Výroba nábytku, porez 

veľkoplošných materiálov 

 

Drevárstvo a nábytkárstvo- drevárstvo,  

Operátor drevárskej a náb. výroby, 

Stolár 

 

10. Ing. Marek Kollárik - 

DREVOMAD 

Jamník 159, 053 22 Jamník 

 

Výroba stavebnostolárskych 

výrobkov, drevené konštrukcie 

Technik drevostavieb, stolár, Operátor 

11. Fitzroi, s.r.o. 

Kováčska 3433/1, 052 01 Spišská 

Nová ves 

 

Výroba čalúneného nábytku Čalúnnik 

12. PLC, s.r.o. 

Hutnícka 1/32, 052 01 Sp.N.Ves 

 

Výroba drevených konštrukcií a 

drevostavieb 

Technik drevostavieb 
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13. Ndh NÁBYTOK s.r.o., 

Drevárska 944/4, 052 01 Spišská 

Nová Ves 

Výroba a predaj čalúneného 

nábytku 

Drevárstvo a nábytkárstvo 

Operátor drevárskej a náb. výroby, 

Stolár 

14. BWE, spol s.r.o., Tatranská 126, 

053 11 Smižany 

Porez guľatiny Drevárstvo a nábytkárstvo- drevárstvo,  

Operátor drevárskej a náb. výroby 

15. Centroglob, Kežmarok, prev. 

Radlinského 17, 052 01 SNV 

IČO: 36 761 249 

Predaj nábytkárskych 

materiálov a polotovarov 

 

16. Jozef Kežmarský, Obrancov 

mieru 491/87, 053 14 Spišský 

štvrtok 

IČO: 33 851 859 

Stolárska výroba Drevárstvo a nábytkárstvo 

Operátor drevárskej a náb. výroby, 

Stolár 

17. Pavol Gonda, Obrancov mieru 5, 

052 01 Spišská Nová Ves 

IČO: 34 528 318 

Výroba nábytku Drevárstvo a nábytkárstvo 

Operátor drevárskej a náb. výroby, 

Stolár 

18. Drevostav, s.r.o., Odborárov 22, 

052 01 Spišská Nová Ves 

IČO: 43 869 343 

Stavebno-stolárske výrobky Drevárstvo a nábytkárstvo 

Operátor drevárskej a náb. výroby, 

Stolár 

19. Stolárstvo- Jozef Šimko, Okolie 

4, , Spišské Vlachy 

Stolárstvo Drevárstvo a nábytkárstvo 

Operátor drevárskej a náb. výroby, 

Stolár 

20.  Jozef Jendrál, Obchodná 78, 

Hrabušice 

IČO: 30 670 730 

Stolárstvo - nábytkárstvo Drevárstvo a nábytkárstvo 

Operátor drevárskej a náb. výroby, 

Stolár 

21. ATYP Oto Fargaš 

Staničná 6, 053 11 Smižany 

IČO: 33 059 969 

Výroba nábytku Drevárstvo a nábytkárstvo 

Operátor drevárskej a náb. výroby, 

Stolár 

22. Stolárstvo MIPA, Michal 

Pacák, Markušovská cesta 4, 052 

01 Spišská Nová Ves 

IČO: 30 273 978 

Stolárstvo Drevárstvo a nábytkárstvo 

Operátor drevárskej a náb. výroby, 

Stolár 

23. Anton Brajerčík- Stolárstvo, 

Tatranská 126, 053 11 Smižany 

IČO: 44 065 141 

Výroba nábytku Drevárstvo a nábytkárstvo 

Operátor drevárskej a náb. výroby, 

Stolár 

24. ndh atyp - SNV -  Drevárska 2 

052 01 Spišská Nová Ves      

Výroba okien, dverí, nábytku Drevárstvo a nábytkárstvo 

Operátor drevárskej a náb. výroby, 

Stolár 

25. drevointerier KK s.r.o. -   

Gaštanová 28, 061 01 Kežmarok, 

info@drevointerier.com    

Zariadenie hotelov, reštaurácií, 

rodinných domov. Kuchyne, 

šuplíky, interiérové dvere, 

drevené schody. 

Drevárstvo a nábytkárstvo 

Operátor drevárskej a náb. výroby, 

Stolár 

Tvorba nábytku a interiéru 

26. Drevovýroba Kočiš, s.r.o. Žehra 

45, 053 61, drevovýroba 

@slovanet.sk  

Výroba okien, dverí, posuvných 

stien, interiérový dizajn 

Drevárstvo a nábytkárstvo 

Operátor drevárskej a náb. výroby, 

Stolár 

Tvorba nábytku a interiéru 
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Príloha č. 4: 
Správa o hospodárení za rok 2019 
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