
 Školský internát ako súčasť SOŠ drevárskej vo Zvolene 
 

v školskom roku 2019/2020 
 
 
 

  
 
 
§ 2 (1) 
a) Základné identifikačné údaje 
 
1 názov školského zariadenia Školský internát  SOŠ drevárska 
2 adresa školského zariadenia Lučenecká cesta 8873/ 17, 960 01 Zvolen 
3 telefónne  čísla 045/5242 122, 0911/052 997 
4 internetová a elektron. komunikácia www.skolskyinternat.sk     si@skolskyinternat.sk 
5 zriaďovateľ BBSK 
6 mená vedúcich zamestnancov Ing. Pavel Klimo, zástupca riad.školy pre ŠI 
7 údaje o rade školy samostatná Rada školy pri ŠI nie je zriadená 
 
b) Počet ubytovaných žiakov / spolu v šk.r. 2019/2020:  186, z toho 48 dievčat 
 
Ubytovaní žiaci z iných SŠ z okresu Zvolen : 
SOŠ hotelových služieb a obchodu, Súkromná SUŠ 
 
 
Výchovná skupina 

 
Vychovávateľ 

 
Počet žiakov 

Prvá Ing Klimo Pavel 31 
Druhá Paučová Anna 32 
Tretia Bc. Chovancová Anna 30 
Štvrtá Mgr. Chovancová Alena 31 
Piata Mgr. Chamulová Lívia 30 
Šiesta Melichová Anna 32 

http://www.domovmladeze.sk/
mailto:si@skolskyinternat.sk


 
d) Počet prijatých žiakov do ŠI, ktorí boli žiakmi prvého ročníka 
v šk.r.2019/2020:   56 
 
 
g) Počet zamestnancov ŠI: 
 
 
Pedagogickí 
zamestnanci 

 
Pracovné 
zaradenie 

 
Kvalifikácia 

 
Odbornosť 

 
Iné zapojenie 

Mgr. Lívia Chamulová vychovávateľka VŠ - II.stupeň 1.atestácia knihovníčka 
Ing. Pavel Klimo zástupca RŠ VŠ - II.stupeň  2. atestácia prevencia 

drog.záv. 
Anna Paučová vychovávateľka USO  kultúrne aktivity 
Bc. Anna Chovancová Vychovávatelka VŠ - I. stupeň   
Mgr. Chovancová 
Alena 

vychovávateľka VŠ – II. stupeň   

Melichová Anna vychovávateľka USO   
 
                                                                                 Kvalifikovanosť: 
Nepedagogickí zamestnanci  6 Splnené kvalifikačné predpoklady 

 
 
 
 
 
i) Prezentácia ŠI na verejnosti: 
 
- prepožičiavanie priestorov so stravou a ubytovaním pre organizovanie podujatí Mesta 

Zvolen,   občianskych združení s celoslovenskou pôsobnosťou 
- zubná ambulancia so zameraním na deti 
 
j) Zapojenie do projektov:  
 
  názov projektu      vyzývateľ       realizácia    výška dotácie        zapojených              
úspešnosť 
                                                                                                 žiakov- pedagógov 

- - - - - - 
 
 
k) Štátna školská inšpekcia  
 
nevykonala v školskom roku 2019/2020 v priestoroch ŠI žiadnu inšpekčnú činnosť 
 
 
 
l) Údaje o priestorových a materiálno- technických podmienkach ŠI: 
 
Sedemposchodová skeletová budova odovzdaná do prevádzky v roku 1974. 
 
Kapacita pre ubytovanie žiakov 211 
Počet izieb  
bez vlastného sociálneho zariadenia 

26 trojposteľových 64 dvojposteľových 



 
 
           Názov priestoru               Kapacita Počet   Vybavenie 

 
Centrálny klub ŠI 70 1 Kompletné audio a video zariadenie, 

osvetlenie 
Klubovne na vých.skupinách 30 5 Farebné TV,DVD prehr.,sat.televízia, 

sedačky 
Posilňovňa 14 1 8 zariadených stanovíšť 
Stolný tenis 2 1 Stôl na stolný tenis 
Herňa I. 4 1 Profesionálny biliardový stôl, rádio 
Herňa II 4 1 Profesionálny stolný futbal 
Herňa III 4 1 Elektronické šipky 
Herňa IV 2 1 Boxerské vrece 
Vonkajší relaxačný areál 100 1 Ohnisko,altánok,jazierko,lavičky,basket.kôš 
Sauna 10 1 Podľa požiadaviek hygien.predpisov 
Strelnica 20 1 Vzduchovková, dva stanovištia 
Stolárska dielňa 4 1 Elektrické náradie na opracovanie dreva 
Rezbárska dielňa 2 1 Ručná práca s drevom + elektrotechnika 
Knižnica 30 1 2 000 kníh 
Počítačový klub 6 2 17 počítačov s pripojením na 

internet,tlačiarne 
Kuchynka 4 4 Varič, mikrovlnka, rýchlovar. kanvica, ner. 

drez 
TREND multifunkčná miest. 20 1 Domáce kino, počítač, televízne štúdio 
Vestibul 20 1 Potrav.a nápojový 

automat,akvárium,zim.záhrada 
Miestnosť na izoláciu 
chorých 

3 1 Starostlivosť o chorých žiakov, 
dig.tlakomer 

Kadernícky salón 2 1 Svojpomocná úprava vlasov, masáže 
Fitnes centrum 10 1 Miestnosť na tanec, cvičenie pri hudbe 
Katakomby 20 1 Výcvikový podzemný trenažér dĺžky 200 m 
Múzeum techniky  1 História technického vybavenia internátu 
Čajovňa 20 1 Príprava čaju, hifi veža, špeciálne sedenie 
Klubovňa na streche 30 1 3D LCD TV, bufet,projektor 
Workoutové ihrisko 15 1 Konštrukcie na vonk.cvičenie,lano,katelbel 
minigolf 4 1 Dráha s prekážkami pre golf 
Kardiofit 3 1 Stac.bicykel,elipt.trenažér,veslovací trenaž 
 
 
m) Finančné a hmotné zabezpečenie ŠI v šk.r.2019/2020: 
 
 
1 dotácia z daňových príjmov BBSK 248 042 
2 príspevky od rodičov na náklady 44 402 
3 vzdelávacie poukazy 1920 
4 dary od rodičov, sponzorov nefinančné 0 
5 iné fin. prostriedky: prenájom, služby 18 612 
6 kapitálové výdavky 0 
 
 
 



Použitie fin. prostriedkov za vzdel.poukazy: 
Pripojenie na internet 850 
Vybavenie posilňovne 1070 
 
n) Koncepčný zámer ŠI pre šk.r. 2019/2020: 
 
Cieľ č. 1:  
Spolupráca s Komunitou Ľudovítov- resocializačné stredisko 
Realizácia: 3 x spoločné športové akcie 
 
Cieľ č.2 :  
Zlepšenie podmienok na voľnočasové aktivity žiakov 
Realizácia: modernizácia posilňovne  
 
Cieľ č. 3: Zabezpečiť vyrovnaný ročný hospodársky výsledok ŠI   
Realizácia: Po lehote splatnosti k 31.12.2019 nemal ŠI žiadne finančné záväzky.  
Zároveň do opráv a nákupu nového vybavenia sa investovalo cca 20 000 €. 
 
 
o) SWOT analýza 

Silné stránky 
 

Slabé stránky 

- kvalifikovanosť vychovávateľov 
- materialno  - technické podmienky na 

výchovno - vzdelávaciu činnosť 
- ochota vychovávateľov k ďalšiemu 

vzdelávaniu 
- činnosť psychologičky ŠI 
- propagácia ŠI na verejnosti 
- spolupráca s ostatnými ŠI v meste 
- tradícia ŠI (od roku 1974) 
- zlepšovanie priestorových podmienok 
- naplnenosť kapacity ŠI 
- dispozičné riešenie budovy, okrem izieb 
- aktívne zapojenie žiakov do krúžkov 
- spolurozhodovanie žiakov o smerovaní 

školského internátu 
 

- rozdielna inteligenčná a sociálna úroveň 
ubytovaných žiakov 

- absencia bunkového systému izieb 
- nezáujem rodičov o správanie ich detí 
 

 
 

Príležitosti 
 

Riziká 

- záujem zamestnancov o trvalo 
udržateľný rozvoj ŠI 

- stúpajúce náklady na dennú dochádzku 
do školy 

- vzdelávanie vychovávateľov 
v priestoroch ŠI – cez akcie MPC 

- neistota vo výške finančného príspevku 
na žiaka od zriaďovateľa 

- nepriaznivý demografický vývoj 
- zlá ekonomická situácia v rodinách 
- starnutie budovy –možnosť havárií 
- zvyšovanie problémového správania 

žiakov (napr. drogy, násilie…) 
 
 
 



 
 
 
§ 2 (2) 
a) psychohygienické podmienky 
 
- v režime dňa je vyčlenený čas na spánok od 21,45 do 6,30 hod. 
- študijný kľud od 16,00 do 17,30 hod. 
- izby majú neónové osvetlenie, ktoré je dostačujúce. Každý žiak má nočnú lampu 
- osvetlenie denným svetlom je dostačujúce 
- internát spĺňa všetky požiadavky podľa príslušnej platnej vyhlášky MZ SR 
- sociálne zariadenia sú vo vyhovujúcom stave. Sú spoločné pre jedno poschodie 
 
b) voľnočasové aktivity v ŠI 
Školský internát má vytvorené výborné podmienky na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej 
činnosti. 
 

Čo Kedy Kde Kto 
Počítače + internet denne od 15,00 do 21,00 311 Ing. Klimo 
Vzduch. strelnica pondelok 19,00 do 19,40 suterén Paučová 
Rezbárska dielňa denne od 15,00 do 21,00 suterén Ing. Klimo 
Vrece na boxovanie denne od 14,00 do 21,00 suterén recepcia 
Stolárska dielňa denne od 15,00 do 21,00 suterén Ing. Klimo 
Stolný futbal denne od 13,00 do 21,00 suterén recepcia 
Centrálny klub ŠI denne od 18.10 do 19.00  II. posch. vychovávateľ 
Biliard denne od 14.00 do 21.00 suterén recepcia 
Posilňovňa denne od 15.00 do 17.30 205 vychovávateľ 
Elektronické šípky denne od 14.00 do 21.00 suterén recepcia 
Šach, spoloč.hry denne podľa záujmu izba vychovávateľ 
Stolný tenis denne od 13.00  do 21.00 201 recepcia 
Video a DVD filmy podľa záujmu od 19.do 21.00 klubovne vychovávateľ 
Virtuálna realita Denne od 14.00 do 21.00 suterén recepcia 
Krúžok varenia utorok od 19.00  418 Paučová 
Knižnica denne od 16.00 do 21.00 522 Mgr. 

Chamulová 
Sauna - chlapci pondelok, štvrtok od 20.00 suterén  Ing. Klimo 
Sauna - dievčatá utorok od 19.00 suterén Mgr. 

Chamulová 
Kadernícky salón denne od 16.00 do 21.00 suterén recepcia 
TREND-relaxačná 
miest. 

denne od 16.00 do 21.00 suterén recepcia 

Fitnes centrum denne od 14.00 do 21.00 suterén recepcia 
Katakomby -trenažér podľa záujmy suterén Ing. Klimo 
Čajovňa denne od 14.00 do 21.00 202 recepcia 
Vyhliadka na streche podľa záujmu strecha vychovávateľ 
Minigolf denne od 13.00 do 21.00 suterén recepcia 
Kardiofit denne od 13.00 do 21.00 suterén recepcia 
 
 
 


