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„Nadácia Kronospan a jej podpora  prispieva k udržaniu a zvyšovaniu záujmu o štúdium 
v oblasti spracúvania dreva v rámci konkurencie ponuky štúdia na stredných školách 
s rovnakým alebo aj iným odborným zameraním na Slovensku. Pomáha zvyšovať kvalitu 
odborného vzdelávania a prípravy, odborný kredit školy a vytvárať úzke partnerstvo so 
zamestnávateľom firmou/spoločnosťou Bučina DDD spol. s r. o. Zvolen na princípe 
obojstranne výhodnej vzájomnej spolupráce. Cez podporu Nadácie Kronospan je umožnené 
študovať na škole aj žiakom zo vzdialenejších regiónov Slovenska a tým rozvíjať regionálny 
resp. nadregionálny potenciál a pôsobnosť školy. 
 
Poskytnutím učební v rámci teoretického vzdelávania a sprístupnením ostatných priestorov 
napr. formou exkurzií vo firme/spoločnosti Bučina DDD spol. s r. o. Zvolen pomáha žiakom 
(hlavne v prvom a druhom roku štúdia) vnímať a osvojovať si firemnú kultúru, prináša pre 
žiakov väčší a hlavne bližší kontakt so zamestnancami firmy v rámci sociálnej komunikácie, 
kde majú žiaci možnosť rozvíjať svoje sociálne a komunikačné zručnosti, prístup k práci, a to 
aj podľa vzoru jednotlivých zamestnancov firmy/spoločnosti.  
Nadväzujúce praktické vyučovanie (v poradí v treťom a štvrtom roku štúdia) či už vo forme 
praktických cvičení alebo odbornej praxe resp. stáží umožní žiakom osvojenie si zručností a 
návykov nevyhnutných pre výkon povolania a odborných činností. Ak sa to realizuje priamo v 
prevádzkach firmy/spoločnosti, je to ten najlepší spôsob ako si overiť a aplikovať získané 
teoretické vedomosti a tiež, ako si osvojiť v požadovanej kvalite, efektívne a natrvalo praktické 
zručnosti. Prax žiakov u zamestnávateľa priamo vo firme/spoločnosti je veľkým prínosom pre 
žiakov aj pre školu vo všetkých oblastiach, najmä pre lepšie spoznanie reálnej situácie vo 
výrobnom procese, nových technológií, materiálov a výrobných postupov.  
Priebežné oceňovanie žiakov na základe ich študijných výsledkov podľa stanovených kritérií 
Nadácie Kronospan podporuje u žiakov ich motiváciu, súťaživosť a snahu zlepšovať sa počas 
celého priebehu štúdia. 
 
Rámcová sponzorská zmluva uzavretá medzi Nadáciou Kronospan a Strednou odbornou 
školou drevárskou Zvolen/Slovensko o podpore študijného programu drevárstvo 
a nábytkárstvo vytvára a podporuje nové príležitosti pre odborný rast budúcich absolventov 
školy, ich pokračujúce celoživotné vzdelávanie a uplatnenie sa na trhu práce hlavne v oblasti 
spracúvania dreva. 
 
Stredná odborná škola drevárska vyjadruje poďakovanie za podporu odborného vzdelávania 
a prípravy v materiálnej, finančnej alebo inej forme, ktorú Nadácia Kronospan poskytuje pre 
mladých ľudí na Slovensku“. 
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