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Jozefa Dekreta Matejovie Liptovský  Hrádok
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Študijné programy školy

V školskom roku 2022 / 2023 ponúkame záujemcom:

Odbor Číslo 
Počet 

žiakov

Počet 

tried
UO/ŠO

Lesníctvo, lesnícka prevádzka 42 19 M 01 60 2 ŠO 4r.

Technik drevostavieb 33 49 K 00 14

1

ŠO 4.r

Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 33 41 K 00 8 ŠO 4.r



ŠO LESNÍCTVO – lesnícka prevádzka

Kód odboru 42 19 M 01

Dĺžka štúdia 4 roky

Spôsob ukončenia maturitná skúška

Doklad o vzdelaní vysvedčenie o maturitnej skúške

Stupeň vzdelania ISCED 3A

Pracovné uplatnenie Odborne kvalifikovaný pracovník v manažmente štátnych a súkromných 

lesov. Ovláda zákonitosti starostlivosti o les a životné prostredie. Absolvent 

nachádza uplatnenie aj v mnohých príbuzných oboroch ako je napríklad 

ochrana a tvorba životného prostredia, vodné hospodárstvo, drevársky 

priemysel, služby v lesnom hospodárstve, či strojníctvo. 

Možnosť ďalšieho vzdelávania vysoká škola 



Teoretické vyučovanie Praktické vyučovanie



ŠO TECHNIK DREVOSTAVIEB
Kód odboru 33 49 K 00

Dĺžka štúdia 4 roky

Spôsob ukončenia maturitná skúška

Doklad o vzdelaní vysvedčenie o maturitnej skúške

výučný list

Stupeň vzdelania ISCED 3A

Pracovné uplatnenie Odborne kvalifikovaný pracovník pre navrhovanie, konštruovanie a realizáciu drevostavieb 

z hľadiska tepelnej, zvukovej a protipožiarnej ochrany. Má znalosti spojov drevených 

konštrukcií a ich výroby, kreslenia a čítania výkresov. Je kvalifikovaný v oblasti 

konštrukcie drevostavieb pomocou CAD kresliacich programov a výroby komponentov 

drevostavieb s podporou CNC technológií. Poznajú fázy investičného procesu od prípravy 

stavby, tvorby rozpočtu stavby a jej komplexnej realizácie

Možnosť ďalšieho vzdelávania vysoká škola 



ŠO OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBY

Kód odboru 33 41 K 00

Dĺžka štúdia 4 roky

Spôsob ukončenia maturitná skúška

Doklad o vzdelaní vysvedčenie o maturitnej skúške

výučný list

Stupeň vzdelania ISCED 3A

Pracovné uplatnenie Odborne kvalifikovaný pracovník v štátnych aj súkromných drevárskych podnikoch, 

prípadne ako samostatný podnikateľ v drevárskom a nábytkárskom odvetví. Ovláda 

technologické, konštrukčné, hospodárske a obchodné činnosti v drevárstve. Zabezpečuje 

výrobu, montáž alebo osadzovanie a obnovu výrobkov a konštrukcií v drevárskom a 

nábytkárskom odvetví. Ovláda programovanie a obsluha CNC strojov a ostatných strojov 

používaných v drevárskom odvetví

Možnosť ďalšieho vzdelávania vysoká škola 





 Vodičské oprávnenie

 Preukaz na obsluhu motorových 
píl 

 Preukaz na obsluhu krovinorezov

 Poľovný lístok (ŠO lesníctvo)

 Rybársky lístok (ŠO lesníctvo)

 Zbrojný preukaz (ŠO lesníctvo)

Možnosti získania certifikátov a oprávnení počas štúdia na škole



Možnosti získania certifikátov a oprávnení počas štúdia na škole

Certifikát medzinárodnej 

vzdelávacej inštitúcie IES 

na úrovni „A“



Mimoškolská činnosť-

krúžky
 Vábenie zveri,

 Fotografický,

 Lesničiarsky, 

 Včelársky, 

 Športovej streľby, 

 Poľovnícky, 

 Florbalový

 Kulturistický, 

 Loptové hry, 

 Architektúry drevostavieb 

 Konverzácia v anglickom a nemeckom jazyku, 

 Čitateľský, 

 AQUA Klub - akvaristický a teraristický

 CNC stroje pre každého

 Stolný tenis



Školský internát a školská jedáleň



17.12.2021

14.1.2022

Po vzájomnej dohode s výchovným poradcom je možná aj individuálna 
prehliadka priestorov školy.

Tel: 0907 290 338

Dni otvorených dverí



Kde nás nájdete?



Dobrý zdravotný stav potvrdený lekárom, bez telesného a 
duševného postihnutia, dobrý zrak, sluch, koordinácia pohybov, 

bez silných alergií, chronických chorôb dýchacích ciest, bez 
epilepsií a srdcových chorôb. 

Prijímacie konanie zohľadňuje prospech žiaka na ZŠ, výsledky 
testovania žiakov 9, úspechy na olympiádach a výsledky 

prijímacích skúšok 

Prijímacie skúšky: SJL a BIO (lesníctvo)

SJL a MAT ( drevárske odbory)

Podmienky prijatia





Hradná 534, 033 14  Liptovský Hrádok

tel:044/5222 147, 5222 005 , fax:044/5221 700

e-mail: tatianacuzyova@gmail.com, 

tel: 0907 290 338 

web: www.slslhr.sk

Ďakujeme za pozornosť

http://www.slslhr.sk/

