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Vyjadrenia žiakov študijného odboru 3336 M drevárstvo a nábytkárstvo a učiteľov 

k podpore štúdia Nadáciou Kronospan: 

Matúš VILHAN, žiak 2. ročníka: „Myslím si, že podpora od Bučiny je dobrá vec preto, lebo 

nám ponúka veľa užitočných výhod, napr.: angličtina mi dosť pomáha sa zlepšovať alebo aj 

50 EUR za prospech poteší“. 

Tatiana KRASNIČANOVÁ, žiačka 2. ročníka: „Podpora z Bučiny je pre mňa a moju rodinu 

veľké odľahčenie a je to veľmi skvelý nápad podporiť rodiny finančne. Jazyk si myslím, že je 

tiež dobrý nápad, aby sme sa naučili z angličtiny niečo navyše“. 

Andrej KEČKÉŠ, žiak 2. ročníka: „Podľa mňa je spolupráca dobrá a trochu motivačná. Dosť 

finančne pomáha aj platenie internátu a dostávame štipendium za polrok. Máme aj 

doučovanie 3 hodiny týždenne jazyka, ktoré nám môže pomôcť zlepšiť sa v cudzom jazyku“. 

Kristián HRIŇ, žiak 2. ročníka: „Všetko v spolupráci s Bučinou je super. Internát a strava 

zadarmo a taktiež kurzy angličtiny sú úžasné, veľa sme sa naučili. Taktiež možnosť získať 

štipendium je super motivácia až na jednu podmienku, a to je najviac 50 vymeškaných hodín 

za polrok“. 

Anna Mária HAŠKOVÁ, žiačka 2. ročníka: „Myslím si, že Bučina nám pomáha hlavne 

finančne tým, že nám prepláca internát a stravu. Jazyk mi vyhovuje, pretože sa môžem 

lepšie vzdelať aj mimo vyučovacích hodín“. 

Radka BALÁŽOVÁ, žiačka 2. ročníka: „Myslím si, že keď podporuje veľká firma školu je 

veľmi motivačné, aspoň by pre nás žiakov malo byť. Ponúkať za výborný prospech peniaze 

je na túto dobu super. Nie každý má možnosť získať odmenu na strednej škole. Iba škoda tej 

absencie, ktorá vychádza, že si nemôžem dovoliť byť chorá viac ako dva týždne. Taktiež je 

super financovať internát pre dochádzajúcich. Angličtina, respektíve doučovanie je super 

možnosť, ako sa v dnešnom rýchlom svete napr. aj zamestnať. Opakujeme si slovíčka atď.... 

Je super, že z 15 žiakov nás tam chodí o niečo menej, naučíme sa preto viac ako v triede, 

kde sme všetci“. 

Ing. Danka RAČKOVÁ, učiteľka odborných predmetov a triedna učiteľka žiakov 2. ročníka: 

„Spolupráca našej školy s Nadáciou Kronospan spoločnosti Bučina DDD sa u rodičov 

a študentov stretla s pozitívnym ohlasom. Už druhý rok sú žiaci podporovaní vo vzdelávaní 

a to úhradou ubytovania a celodennej stravy. Zároveň študenti dostali možnosť získať 

jazykové zručnosti, i keď z ich strany to nie je 100%-ne využitá príležitosť, pretože ešte 

uvedomenie si potreby cudzieho jazyka v praxi je pre niektorých z nich ďaleká budúcnosť. 

Výbornou motiváciou je finančné ohodnotenie žiakov, ktoré je podmienené výborným 

prospechom a dochádzkou na vyučovanie. Vo vyšších ročníkoch štúdia (v 3.a 4. ročníku) by 

rodičia žiakov a samotní žiaci uvítali možnosť vykonávať prax v spoločnosti Bučina DDD, aby 

sa oboznámili bližšie s výrobnou prevádzkou a fungovaním spoločnosti a vytvorili si tak 

lepšiu väzbu s ich potenciálne možným zamestnávateľom“. 
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