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Wydział Pedagogiczny Katolickiego
Uniwersytetu w Ružomberku na Słowacji rozpoczął swój XIII rok akademicki po upadku totalitaryzmu oraz VIII
rok akademicki w ramach Katolickiego
Uniwersytetu w Ružomberku. Od roku
akademickiego 1819/1920, kiedy w Spiskiej Kapitule został otwarty Instytut
Pedagogiczny dla mężczyzn, a później
w Lewoczy Instytut Pedagogiczny dla
kobiet, jest to już 189 rok, kiedy w regionach Spiszu, Orawy, Liptowa i Turca
jest wykładana i studiowana pedagogika w duchu chrześcijańskim. Wydział
Pedagogiczny Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku nawiązał w 1995r.
do działalności tego Instytutu Pedagogicznego w Spiskiej Kapitule i w Lewoczy, ponieważ działalność tego historycznego Instytutu Pedagogicznego

została w 1955 r. przymusowo ukończona.
Celem Wydziału Pedagogicznego Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku
jest to, by jego absolwenci byli dobrymi fachowcami w swojej dziedzinie, by
byli przygotowani do pełnienia swoich
obowiązków w społeczeństwie, a także
by byli świadkami wiary we współczesnym świecie1. Na naszym wydziale pragniemy realizować gaudium de veritate,
czyli poszukiwać, znajdować, a także dalej przekazywać radość z prawdy, która
została poprzez studium i badanie odnaleziona we wszystkich dziedzinach poznania ludzkiego2. Jako pedagogowie, a
przede wszystkim jako ludzie wierzący,
chcemy czuwać nad tym, by zdobycze
nauki i techniki były wykorzystywane
dla prawdziwego dobra człowieka i całej

1

Por. Druhny Vatikánsky Koncil: Gravissimum educationis. Vatikán 1965, cl. 10.

2

Por. Ján Pavol II. Ex Corde Ecclesiae. Vatikán 1990, cl. 10.

145

ARTICLES
społeczności ludzkiej3. Szczególnie w Lewoczy pragniemy w naszym Instytucie
Pedagogiki Specjalnej kontynuować bogatą tradycję terapii pedagogicznej przy
rewalidacji osób z upośledzeniem wzrokowym, słuchowym, umysłowym bądź
osób z wielostronnym upośledzeniem.
Z historii bowiem wiemy, że 5 lutego
1694 roku biskup ostrzyhomski Juraj
Széchényi darował 80 000 złotych ryńskich z dochodów swojej posiadłości na
Orawie na konwikt jezuicki w Lewoczy i
Trenczynie. Pieniądze miały być rozdzielone na pół pomiędzy dwoma zakładami
szkolnymi4. Studiowali tam dzieci szlacheckie z regionów Spisza i Szarisza 5.
Wspomniany Instytut Pedagogiczny w
Lewoczy – pierwotnie klasztor oo. Kartuzów i kościół pw. św. Wawrzyńca pochodzący z XV wieku – po jego przebudowie w 1724 r. wyglądał następująco:

złotych ryńskich. Pierwszym rektorem
tej szkoły stał się w r. 1969 P. Henrich Berzeviczy6. Wnętrze danego konwiktu pozostało niezmienione od czasu jego zbudowania w latach 1694-1704. Aktualnie
w tych pomieszczeniach znajduje się Instytut Pedagogiki Specjalnej w Lewoczy,
będący placówką Wydziału Pedagogicznego Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku. Obecnie trwa rekonstrukcja
wspomnianego budynku, której celem
jest nadanie mu następującego wyglądu:

Rycina Instytutu Pedagogicznego z 1724 r.

Aby ten Instytut Pedagogiczny mógł
normalnie funkcjonować, cesarz austro-węgierski Leopold I nakazał hrabiemu
Izby Bańsko-Bystrzyckiej coroczne wypłacanie 6% dochodu ze sumy 80 000
3

A. Akimjak. Vstupné slovo. [w:] Košc, S.: Informácie o štúdiu. Ružomberok: Pedagogická fa-

kulta KU v Ružomberku 2007, s. 3-4.
4

I. Chalupecký. Budova jezuitského konviktu v Levoci. [w:] Disputationes Scientificae Universi-

tatis Catholicae in Ružomberok. Ružomberok: KU, 2007, roc. VII, c. 4.
5

Tenże. Z dejín levocského školstva. [w:] L. Gajdoš, L. a kol. 70 rokov Základnej školy internát-

nej pre nevidiacich v Levoci. Levoca 1992, s. 3-4.

146

6

I. Chalupecký. Budova jezuitského konviktu v Levoci. [w:] Disputationes Scientificae Universi-

tatis Cathilcae in Ružomberok. Ružomberok: KU, 2007, roc. VII, c. 4.
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Na podstawie wyżej przedstawionych faktów możemy twierdzić, że początki opieki wychowawczej i zdrowotnej nad młodzieżą niepełnosprawną
na Słowacji sięgają okresu renesansu,
czyli XIV-XVI wieku7. Pierwszy zakład
dla ślepych powstał w Bratysławie w
1825 r. Jego założycielem był Jozef Rafael Beitl. Niestety po roku działalności
dany zakład został przeniesiony do Budapesztu. Następnie w 1913 r. został na
Słowacji - w Preszowie -otwarty zakład
rzemieślniczy dla niewidomych, który
w r. 1923 został przeniesiony do Lewoczy. W międzyczasie - dnia 25 stycznia
1922 r. - został rozporządzeniem Ministerstwa Szkolnictwa i Oświaty Narodowej powołany Państwowy Zakład dla
Niewidomych w Lewoczy, który istnieje
tam do dnia dzisiejszego. Pierwszym
dyrektorem tego zakładu stał się Adolf
Fryc, były kierownik Deilowego Zakładu dla Niewidomych w Pradze. Dla
rozwinięcia swojej działalności zakład
otrzymał subwencję państwową w
wysokości 40 000 koron czechosłowackich. Do stałych dobroczyńców zakładu
należał między innymi ówczesny prezydent Republiki Czesko-Słowackiej T.
G. Masaryk 8 . Po drugiej wojnie światowej wspomniana szkoła zyskała nową
nazwę – Państwowa Szkoła Zawodowa
dla Niewidomych w Lewoczy. Nieco
później dana szkoła została rozszerzona o salę gimnastyczną, basen, średnią szkołę zawodową dla młodzieży
z problemami wzrokowymi, Muzeum
Niewidomych, centrum rehabilitacyjne
dla osób z upośledzeniem wzroku, dru7

karnię dla niewidomych i bibliotekę. W
tej szkole specjalnej były organizowane konferencje UNESCO, seminaria międzynarodowe Studia Academica Slovaca
i inne przedsięwzięcia. Gromadziła ona
przedstawicieli takich państw, jak Polska, Węgry, Czechy, ale także Japonia,
Brazylia, USA i in. Od roku 1951 funkcjonuje w Lewoczy przedszkole stacjonarne oraz szkoła typu internatowego
dla słabo słyszących, upośledzonych
umysłowo, a także dla osób z wielostronnym upośledzeniem, która aktualnie nosi nazwę Złączona Szkoła Internatowa im. Jana Vojtaššáka w Lewoczy.
Z tymi szkołami oraz zakładami specjalnymi ściśle współpracuje Wydział
Pedagogiczny Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku oraz działająca w jego
ramach Katedra Pedagogiki Specjalnej.
Wydział Pedagogiczny przygotowuje
dla tych szkół przyszłych pedagogów
specjalnych oraz prowadzi w nich specjalną praktykę pedagogiczną, a także
uczestniczy w badaniu naukowym w
dziedzinie pedagogiki specjalnej. Troska naszej uczelni o niepełnosprawne
dzieci i młodzież przejawia się w tym,
że po ukończeniu szkoły podstawowej
oraz średniej szkoły zawodowej daje
się osobom niepełnosprawnym możliwość dalszego kształcenia w duchu bolońskiego procesu, przede wszystkim
zaś możliwość uzyskania akademickiego wykształcenia licencjackiego dla
osób niewidomych, niesłyszących bądź
upośledzonych w inny sposób. Osoby
niepełnosprawne mają możliwość zdobycia następujących zawodów: pielę-

Por. O. Tinajová. Dejiny špeciálneho školstva na Slovensku: Múzeum špeciálneho školstva

v Levoci. Bratislava: Ústav informácií a prognóz školstva, mládeže a telovýchovy, 1992, s. 2.
8

S. Duncko 50 rokov prípravy na povolanie zrakovo postihnutej mládeže v Levoci. Levoca:

Pollypress 1997, s. 8-9.
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gniarz-masażysta, rehabilitacyjny pracownik służby zdrowia, wychowawca
bądź nauczyciel szkoły specjalnej bądź
specjalnej placówki szkolnej. Duża liczba dzieci niepełnosprawnych mieszka
we wspomnianych specjalnych placówkach szkolnych, a po ukończeniu szkoły
nie ma dokąd pójść, dlatego też pomagamy im w zdobyciu pewnego zawodu
rzemieślniczego. W zależności od typu
osobowości i poziomu upośledzenia
mogą to być następujące zawody:
Pracownik technicznoadministracyjny
Na ten kierunek są przyjmowane osoby, które mają ukończoną klasę IX szkoły
podstawowej. Nauka trwa 3 lata. Uczniowie uczą się pisania na maszynie do pisania i na komputerze metodą bezwzrokową dziesięciopalcową. Zdobywają także
umiejętność rzeczowego, stylistycznego,
graficznego oraz formalnie poprawnego
wypracowywania dokumentów. Zyskują wiadomości o sposobach i procesach
księgowości w systemie prostej i podwójnej księgowości. Zdobywają umiejętność obsługi komputera.
Introligator
Na ten kierunek studiów przyjmowani są uczniowie, który mają ukończony
klasę IX szkoły podstawowej. Nauka
trwa 4 lata. Kierunek jest przeznaczony
dla uczniów słabo widzących. Uczniowie zdobędą umiejętności optymalnego
określenia procesu pracy przy poszczególnych wyrobach książkowych (normalne typy opraw książkowych, paspartu,
tubusy, futerały, pudełka i in.). Potrafią
wyrobić albumy, diary, notesy, różnego
kształtu pamiętniki z wykorzystaniem
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materiałów nietradycyjnych, biorąc pod
uwagę wykorzystanie urządzeń produkcyjnych, wykorzystywanego papieru,
kartonu, tektury, płótna, materiału do
szycia, kleju itd.
Tapicer
Na ten kierunek są przyjmowane osoby, które ukończyły klasę IX szkoły podstawowej. Nauka trwa 4 lata. Uczniowie
nauczą się pracować szeroką skalą wyrobów tapicerowanych oraz materiałów
tapicerskich. Przechodzą od wytwarzania prostych rodzajów wyrobów (krzesła, fotele itd.) do wyrobów złożonych
(komplety wypoczynkowe, kanapy, łóżka
francuskie, obicia tapicerskie na drzwi).
Po zakończeniu nauki absolwent będzie
umiał pracować z materiałem tapicerskim, potrafi wypracować poprawny
proces pracy przy naprawie i produkcji
mebli tapicerowanych.
Mechanik maszynowy
Na ten kierunek są przyjmowane osoby, które mają ukończony klasę IX szkoły
podstawowej. Nauka trwa 4 lata. Przygotowanie w ramach tego kierunku
stwarza możliwości ku temu, by absolwent po odpowiedniej praktyce okazał
się zdolny samodzielnie orientować się
w dokumentacji technicznej wydanej na
produkcję i montaż maszyn. Absolwenci
mogą być zatrudnieni przy pracy z narzędziem ręcznym i narzędziami mechanicznymi przy ręcznej obróbce metali w
produkcji jednostkowej i seryjnej.
Wikliniarz
Na ten kierunek są przyjmowane osoby, które ukończyły klasę IX szkoły podstawowej. Nauka trwa 4 lata. Uczniowie
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są przygotowywani do produkcji wyrobów wiklinowych, uczą się umiejętności
plecienia koszy, kloszy, wytwarzania
kombinowanych plecionek z różnych
materiałów, wyplatania mebli rattanowych do korytarza i t. d. Absolwenci mogą być zatrudnieni we wszystkich gałęziach przemysłu drzewnego z orientacją
na produkcję dodatków dekoracyjnych
z wikliny i innych rodzajów plecionek
i wyrobów koszykowych.
Koszykarz-plecionkarz
Na ten kierunek studiów są przyjmowane uczniowie upośledzeni wzrokowo i mentalnie, którzy mają ukończoną
klasę IX specjalnej szkoły podstawowej,
mają ukończoną specjalną szkołę podstawową bądź mają ukończoną klasę IX
szkoły podstawowej, do której uczęszczali do klas integracyjnych. Studium
trwa 3 lata. Absolwent potrafi wybrać
prosty proces technologiczny oraz odpowiednie narzędzia i pomoce, a także zastosować je przy przetwarzaniu wikliny
i innych materiałów. Jest w stanie wytworzyć proste wyroby plecione, potrafi
pleść koszyki, oplatać wikliną drewniane szkielety itd.
Hotelarstwo
Na dany kierunek przyjmowani są
uczniowie upośledzeni wzrokowo i mentalnie, którzy mają ukończoną klasę IX
specjalnej szkoły podstawowej, mają
ukończoną specjalną szkołę podstawową bądź mają ukończoną klasę IX szkoły podstawowej, do której uczęszczali
do klas integracyjnych. Studium trwa
3 lata. Absolwent potrafi pracować na
maszynie do szycia, jest w stanie samodzielnie przygotować proste dania. W

ośrodkach wypoczynkowych są w stanie
zatroszczyć się o sprzątanie pokoi oraz
pomieszczeń wspólnych, potrafią wykonywać prace pomocnicze przy nakrywaniu stołów, potrafią prać i prasować.
Pracownik technicznoekonomiczny
Ten kierunek jest przeznaczony dla
absolwentów kierunku pracownik techniczno-administracyjny. Studium trwa
2 lata, kończy się egzaminem maturalnym. Ten kierunek jest orientowany na
podstawę relacji ekonomicznych, sposób
ich aplikowania w praktyce ekonomicznej, podstawę i zasady prowadzenia
przedsiębiorstwa, finansowania podmiotów przedsiębiorczych. Absolwenci
danego kierunku samodzielnie wykonują zadania administracyjne w sektorze
prywatnym i państwowym.
Meblarz
Dany kierunek jest przeznaczony dla
absolwentów kierunku tapicer. Studium
trwa dwa lata i kończy się egzaminem
maturalnym. Absolwent potrafi pracować z dokumentacją techniczną w
danej specjalizacji oraz dysponuje obszerną wiedzą w sferze produkcji mebli
tapicerskich. Może być zatrudniony przy
produkcji, sprawdzaniu i ocenianiu produkcji. Jest w stanie zapewnić płynność
produkcji.
Pracownik zakładu
poligraficznego
Ten kierunek jest przeznaczony dla
absolwentów kierunku introligator. Nauka trwa 2 lata, a jest zakończona egzaminem maturalnym. Absolwent danego
kierunku zna podstawowe rodzaje ma-
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szyn i urządzeń, które są wykorzystywane we wszystkich fazach produkcji poligraficznej. Absolwent danego kierunku
może być zatrudniony przy zapewnianiu

płynności produkcji w przemyśle poligraficznym w sferze średnich i techniczno-gospodarczych funkcji o charakterze
eksploatacyjnym.

Špeciálna pedagogika na pedagogickej
fakulte Katolíckej Univerzity
v Ružomberku a na Inštitúte špeciálnej
Pedagogiky v Levoci na Slovensku
(tłumaczenie)
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku na Slovensku zacala svoj 13. akademický rok pôsobenia
po páde totality a 8. akademický rok
na Katolíckej univerzite v Ružomberku.
Od akademického roku 1819/1820, kedy
vznikol Pedagogický inštitút v Spišskej
Kapitule pre mužov a neskôr v Levoci pre
ženy, je to už 189 rok, co sa v regiónoch
Spiš, Orava, Liptov a Turiec ucí a študuje
pedagogika v krest‘anskom duchu. Naša
Pedagogická fakulta totiž v roku 1995
nadviazala na cinnost‘ tohto pedagogického inštitútu v Spišskej Kapitule a v Levoci, nakol‘ko cinnost‘ tohto starobylého pedagogického inštitútu bola v roku
1955 násilne pozastavená.
Ciel‘om Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku je, aby naši
absolventi boli znalí vo svojom odbore,
pripravení na nárocné povinnosti v spo1
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locnosti, a zároven aby boli aj svedkami
viery vo svete1. Chceme na našej fakulte uskutocnovat‘ gaudium de veritate, to
jest hl‘adat‘, objavovat‘ a d‘alej odovzdávat‘ radost‘ z pravdy, ktorú sme štúdiom
a výskumom našli vo všetkých oblastiach l‘udského poznania 2. Ako pedagógovia, a najmä ako veriaci l‘udia, chceme
bdiet‘ nad tým, aby sa nové výdobytky
vedy a techniky využívali pre ozajstné
blaho cloveka a celého l‘udského spolocenstva 3. Osobitne v Levoci chceme na
našom Inštitúte špeciálnej pedagogiky
pokracovat‘ v bohatej tradícii pedagogickej terapie pri revalidácii osôb zrakovo, sluchovo, mentálne i viacnásobne
postihnutých. Z dejín totiž vieme, že 5.
februára 1694, ostrihomský arcibiskup
Juraj Széchény založil základinu 80 000
Rýnskych zlatých na založenie jezuitského konviktu v Levoci a v Trencíne. Penia-

Por. Druhý Vatikánsky Koncil. Gravissimum educationis. Vatikán 1965, cl. 10.

2

Por. Jan Pavol II. Ex Corde Ecclesiae. Vatikán 1990, cl. 10.

3

A. Akimjak. Vstupné slovo. In: Košc, S. Informácie o štúdiu. Ružomberok: Pedagogická fakulta

KU v Ružomberku 2007, s. 3-4.
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ze pochádzali z výnosu jeho oravských
majetkov a mali sa rozdelit‘ na poly pre
oba školské ústavy4. Študovali tu deti
spišskej a šarišskej šl‘achty5. Tento pedagogický inštitút v Levoci – pôvodne
kartuziánsky kláštor a kostol sv. Vavrinca z 15. storocia - po jeho prebudovaní
v roku 1724 vyzeral takto:
Dobová rytina Pedagogického
inštitútu z roku 1724.
Aby mohol tento pedagogický inštitút
riadne existovat‘, rakúsko-uhorský panovník Leopold I. nariadil komorskému
grófovi Banskobystrickej komory vyplácat‘ každorocne 6 % úrok z výnosu vyššie uvedenej základiny 80 000 rýn. zlatých. Prvým rektorom tejto školy v roku
1969 bol P. Henrich Berzeviczy6. Dnes
sú interiéry tohto konviktu zachované
v takom stave, v akom sa postavili v rokoch 1694-1704. Dnes v týchto priestoroch sídli Inštitút špeciálnej pedagogiky
v Levoci, Pedagogickej fakulty Katolíckej
univerzity v Ružomberku a prebiehajú
v nom rekonštrukcné práce a upravuje
sa do takejto podoby:
Z vyššie uvedených skutocnosti môžeme tvrdit‘, že zaciatky výchovnej a zdravotnej starostlivosti o postihnutú mládež
aj na Slovensku siahajú do obdobia renesancie, do 14. – 16. storocia7. Prvý ústav

4

pre slepých bol založený v Bratislave v roku 1825. Jeho zakladatel‘om bol Jozef Rafael Beitl. Škoda, že po rocnom pôsobení bol
prest‘ahovaný do Budapešti v dnešnom
Mad‘arsku. Remeselný ústav pre slepých
bol potom na Slovensku založený v roku 1913 v Prešove a v roku 1923 bol premiestnený do Levoce. Medzitým Výnosom
Ministerstva školstva a národnej osvety
bol dna 25. januára 1922 zriadený Štátny
ústav pre slepých v Levoci a existuje tu až
dodnes. Prvým riaditel‘om tohto ústavu
sa stal Adolf Fryc, bývalý správca Deilovho ústavu pre slepých v Prahe. Na svoju
pociatocnú cinnost‘ ústav dostal 40 000
korún csl. štátnej subvencie. Medzi stálych dobrodincov ústavu patril i vtedajší
prezident T. G. Masaryk 8. Po druhej svetovej vojne bola táto škola premenovaná na
Štátnu odbornú školu pre slepcov v Levoci. Neskôr tu pribudla telocvicna, bazén,
Stredné odborné ucilište zdravotnícke pre
mládež s chybami zraku, Slepecké múzeum, Rehabilitacné stredisko pre zrakovo
postihnutých, slepecká tlaciaren a knižnica. Na tejto špeciálnej škole sa usporiadali
návštevy konferencie UNESCO, medzinárodné semináre Studia Academica Slovaca a d‘alšie. Boli tu zástupcovia štátov Pol‘ska, Mad‘arska, Ceska, ale aj z Japonska,
Brazílie, USA a z d‘alších krajín. Od roku
1951 je v Levoci Materská škola internát-
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ARTICLES
na a Základná škola internátna pre nedoslýchavých, mentálne postihnutých ale
aj viacnásobne postihnutých, ktorá má
dnes názov Spojená špeciálna internátna
škola Jána Vojtaššáka v Levoci. S týmito
špeciálnymi školami a špeciálnymi zariadeniami naša Pedagogická fakulta a jej
Inštitút špeciálnej pedagogiky v Levoci
dnes úzko spolupracuje, vychováva pre
tieto školy budúcich špeciálnych pedagógov a uskutocnuje v nich nielen špeciálnu
pedagogickú prax, ale spolu s odborníkmi z praxe sa podiel‘a aj na vedeckom
výskume v oblasti špeciálnej pedagogiky.
O postihnuté deti a neskôr mládež sa naša
škola stará tak, že po ukoncení základnej
a strednej odbornej školy poskytuje pre
týchto postihnutých d‘alšie vzdelanie,
v duchu bolonského procesu vzdelávania
v Európe, predovšetkým bakalárske vysokoškolské vzdelanie - pre slepcov, pre
hluchých a inác postihnutých - napríklad
povolanie: ošetrovatel‘ – masér, rehabilitacný zdravotník, ale aj vychovávatel‘ ci
ucitel‘ pre špeciálne školy, alebo pre špeciálne školské zariadenia. Mnohé tieto postihnuté deti v týchto školských zariadeniach bývajú a po ukoncení školy nemajú
kam íst‘, nemajú sa kam zaradit‘, preto im
pomáhame nadobudnút‘ aj remeselnícke
povolanie. Podl‘a povahy a stupna postihnutia to môžu byt‘:
Technicko-administratívny
pracovník
Do ucebného odboru sa prijímajú žiaci,
ktorí ukoncili 9. rocník základnej školy.
Dižka prípravy trvá 3 roky. Žiaci sa naucia písat‘ na mechanickom písacom stroji
a pocítaci desat‘prstovou hmatovou metódou. Naucia sa vecne, štylisticky, graficky
a formálne správne vyhotovovat‘ obchod-
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né písomnosti. Získajú poznatky o spôsoboch a postupoch úctovania v sústave
jednoduchého aj podvojného úctovníctva.
Osvoja si základy práce s pocítacom.
Knihár
Do ucebného odboru sa prijímajú žiaci,
ktorí ukoncili 9. rocník základnej školy.
Dižka prípravy trvá 4 roky. Odbor je urcený pre slabozrakých žiakov. Žiaci sa
naucia optimálne urcit‘ pracovný postup
pri jednotlivých knihárskych výrobkoch
(bežné typy väzieb, pasparty, tubusy,
puzdrá, krabice a pod). Vedia vyhotovit‘
albumy, diáre, notesy, pamätníky rôznych tvarov, s použitím netradicných
materiálov, so zretel‘om na využitie výrobných zariadení, používaného papiera, kartónu, lepenky, plátna, šijacieho
materiálu, lepidla a podobne.
Calúnnik
Do ucebného odboru sa prijímajú žiaci, ktorí ukoncili 9. rocník základnej
školy. Dižka prípravy trvá 4 roky. Žiaci
sa naucia pracovat‘ so širokou škálou
calúnnických výrobkov a calúnnických
materiálov. Prechádzajú od vyhotovenia
jednoduchých druhov výrobkov (stolicky, sedacky, l‘ahké kreslá) k zložitým
výrobkom (sedacie súpravy, vál‘andy,
francúzske postele, calúnenie dverí). Po
ukoncení prípravy absolvent ovláda prácu s calúnnickým materiálom, vie zvolit‘
správny pracovný postup pri opravách
i výrobe calúneného nábytku.
Strojový mechanik
Do ucebného odboru sa prijímajú žiaci, ktorí ukoncili 9. rocník základnej školy. Dižka prípravy trvá 4 roky. Príprava
v tomto ucebnom odbore vytvára pred-

ARTYKUŁY
poklady na to, aby absolvent po príslušnej
praxi bol schopný sa samostatne orientovat‘ v technickej dokumentácii vydanej
na výrobu a montáž stroja. Absolventi sa
uplatnia pri práci s rucným náradím a mechanickými nástrojmi pri rucnom opracovávaní kovov v kusovej a sériovej výrobe.

ZŠ ako integrovaní. Dižka prípravy trvá
3 roky. Absolvent vie pracovat‘ so šijacím
strojom, samostatne zvláda prípravu jednoduchých jedál. V rekreacných zariadeniach dokáže zvládnut‘ upratovanie izieb
a spolocných priestorov, pomocné práce
pri prestieraní stolov, pranie a žehlenie.

Spracovanie prírodných pletív
Do ucebného odboru sa prijímajú žiaci,
ktorí ukoncili 9. rocník základnej školy.
Dižka prípravy trvá 4 roky. Žiaci sa ucia vypletat‘ výrobky z vrbového prútia, pliest‘
koše, tienidlá, zhotovovat‘ kombinované
výplety z rôznych materiálov, vypletat‘
predsienové steny a podobne. Absolventi sa uplatnia vo všetkých odvetviach pri
spracovaní dreva, so zameraním na výrobu
dekoracných doplnkov z prútia a rôznych
druhov výpletu a košikárskych výrobkov.

Technicko-ekonomický pracovník
Odbor je urcený pre absolventov ucebného odboru technicko-administratívny
pracovník. Štúdium trvá 2 roky a koncí
maturitnou skúškou. Študijný odbor sa
zameriava na podstatu ekonomických
vzt‘ahov, spôsob ich aplikácie v ekonomickej praxi, podstatu a princípy podnikania, financovania podnikatel‘ských
subjektov. Absolventi tohto odboru samostatne riešia administratívne úlohy
v súkromnom a štátnom sektore.

Košikárska výroba
Do ucebného odboru sa prijímajú žiaci so zrakovým a mentálnym postihnutím, ktorí ukoncili 9. rocník špeciálnej
ZŠ, ukoncili povinnú školskú dochádzku
v špeciálnej ZŠ, alebo ukoncili 9. rocník
ZŠ ako integrovaní. Dižka prípravy trvá
3 roky. Absolvent vie zvolit‘ jednoduchý
technologický postup, vybrat‘ vhodné
nástroje a pomôcky, použit‘ ich pri spracovaní prútia a iných výpletových materiálov. Vie urobit‘ jednoduché výplety,
pliest‘ koše z prútia, opletat‘ výrobky na
drevenej kostre a podobne.

Nábytkárska výroba
Odbor je urcený pre absolventov ucebného odboru calúnnik. Štúdium trvá 2 roky
a koncí maturitnou skúškou. Absolvent vie
používat‘ technickú dokumentáciu v odbore a má široké vedomosti v oblasti výroby calúneného nábytku. Uplatní sa pri
výrobe, skúšaní a hodnotení výrobkov. Je
pripravený zabezpecit‘ plynulost‘ výroby.

Obchodná prevádzka
Do ucebného odboru sa prijímajú žiaci so zrakovým a mentálnym postihnutím, ktorí ukoncili 9. rocník špeciálnej
ZŠ, ukoncili povinnú školskú dochádzku
v špeciálnej ZŠ, alebo ukoncili 9. rocník

Polygrafický priemysel
Odbor je urcený pre absolventov ucebného odboru knihár. Dižka prípravy trvá
2 roky a koncí maturitnou skúškou Absolvent pozná základné druhy strojov a zariadení, ktoré sa používajú vo všetkých
fázach polygrafickej výroby. Uplatní
sa pri zabezpecovaní plynulosti výroby v polygrafickom priemysle v oblasti
stredných a technicko-hospodárskych
funkcií prevádzkového charakteru.
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