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 Úlohou Centra odborného vzdelávania (COV) pre nábytkárstvo a drevárstvo pri SOŠ 
drevárskej, Filinského 7, Spišská Nová Ves je poskytnúť vzdelávanie v oblasti moderných 
technológií v drevárskom a nábytkárskom priemysle nielen žiakom SOŠ drevárskej 
a ostatným klientom. Prehlbovať si vedomosti, návyky a zručnosti spojené s výkonom 
profesie môžu aj žiaci ostatných stredných škôl, pedagogickí pracovníci a zamestnanci firiem. 
Je možná aj spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pri prehlbovaní kvalifikácie 
i pri rekvalifikácii nezamestnaných. 
 
Štruktúra COV: 
 
 Oddelenie konštrukcie stavebnostolárskych výrobkov 
 

Pracovisko tvorby technickej dokumentácie pomocou výpočtovej techniky 
ponúka možnosť vzdelávania v oblasti tvorby a spracovania technickej dokumentácie            
pomocou výpočtovej techniky v drevárskom priemysle 
 Kurz projektovania konštrukcie stavebnostolárskych výrobkov pomocou výpočtovej 

techniky1 
 
 Oddelenie konštrukcie nábytku 
 

Pracovisko tvorby technickej dokumentácie pomocou výpočtovej techniky 
ponúka možnosť vzdelávania v oblasti tvorby a spracovania technickej dokumentácie            
pomocou výpočtovej techniky v nábytkárskom priemysle 
 Kurz projektovania konštrukcie nábytku pomocou výpočtovej techniky1 

 
 Oddelenie informačných technológií 
 
       Pracovisko aplikačného softvéru 
       ponúka vzdelávanie v oblasti získania zručností pri práci s aplikačným softvérom 
       AutoCAD 
 

       
 
 

                                                 
1
 Absolvovanie týchto kurzov je podmienené ovládaním grafického systému AutoCAD, alebo absolvovaním    

kurzu „2D projektovanie pomocou CAD“ 
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 Oddelenie kreatívnej ekonomiky 
 
Ateliér figurálneho kreslenia 
ponúka študentom možnosť naučiť sa zobrazovať ľudské telo v prepojení teoretických 

a praktických znalostí o vonkajších formách ľudského tela, skúmať anatómiu z hľadiska tvarov, 

proporcií, polohy tela a jeho pohybu. Štúdium figúry slúţi ako záznam pre opracovanie plochy 

a tvarovanie plastických materiálov a dreva technologickými postupmi, pomocou ktorých 

zhmotňujú  reálnu skutočnosť, historické predlohy a svoje výtvarné návrhy. Tie tvoria základ pre 

ich odborný rast v umeleckoremeselnej činnosti, v oblasti dizajnu a umelecko-výtvarnej tvorby. 

Nadobudnuté kompetencie podporujú rozvoj výtvarného a estetického myslenia. 

 
Ateliér dejín výtvarnej kultúry 

poskytuje ţiakom celkové vzdelanie z histórie výtvarného umenia, rozvíja estetické cítenie ţiakov 

a podnecuje ich k vlastnej tvorivej činnosti. Ţiaci získajú poznatky o historickom vývoji, 

o vzájomných súvislostiach medzi jednotlivými vývojovými etapami spoločnosti. Dokáţu 

identifikovať výtvarný prejav jednotlivých historických období podľa jeho základných znakov. Ţiaci 

vedia zaradiť umelcov do obdobia na základe ich výtvarnej tvorby, dokáţu urobiť rozbor 

umeleckého diela (forma, obsah, kompozícia, dobový štýl). 

 
Ateliér umeleckoremeselného tvarovania dreva 

Praktické cvičenia sú zamerané na podporu osvojenia špecifických zručností, ktoré sú potrebné 

pri delení, tvarovaní, modelovaní tých materiálov, ktoré budú ţiaci vyuţívať pri svojej neskoršej 

výtvarno-technickej tvorivej činnosti. Zároveň spoznávajú fyzikálno-mechanické vlastnosti 

základných drevných a iných materiálov pouţívaných pri realizácii návrhov.  

V základnom kurze sa ţiaci oboznamujú so širokým sortimentom ručných náradí na obrábanie 

dreva. Učia sa ich správne a bezpečne pouţívať a na cvičných prácach získavajú základné 

zručnosti pri práci s týmto náradím. Osvojujú si správne návyky, postoje a správanie sa na 

pracovisku, oboznamujú so základnými rezbárskymi nástrojmi – dlátami a učia sa základné 

techniky pri tvarovaní dreva pomocou týchto nástrojov. 

V kurze pre pokročilých sa ţiaci zaoberajú technikou tvarovania dreva rezbárskymi technológiami, 

sústruţením, výtvarným vykladaním plochy predovšetkým drevnými materiálmi, rezbou písma. Je 

zameraný predovšetkým na remeselno-výtvarné spracovanie plochy, pri ktorej sa ţiaci učia 

aplikovať svoje výtvarné návrhy. 
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 Oddelenie praktickej prípravy 
 
       Pohľad na školu a školské dielne situované v areáli školy 
 

       
  
 
       Pracovisko sušiareň 
       ponúka vzdelávanie a získanie zručností v oblasti sušenia vysúšania dreva 
 

       
 
     Pracovisko strojové dielne 
       ponúka vzdelávanie a získanie zručností v oblasti opracovania masívnych a plošných  
       dielcov 
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Pracovisko povrchová úprava 
       ponúka vzdelávanie a získanie zručností v oblasti nanášania povrchových úprav 
  

       
  
Pracovisko CNC 
      ponúka vzdelávanie a získanie zručností v oblasti opracovania masívnych a plošných  
       dielcov na CNC zariadení. 
 

 
 

                                   PONUKA KURZOV COV 

 

Názov kurzu Počet  
hodín 

Obsah vzdelávania Počet 
študentov 

 
„Projektovanie 
konštrukcie nábytku 
pomocou výpočtovej 
techniky“ 

 
45 

Úložný nábytok 
→ konštrukcia korpusu 
→ konštrukcia podstavenia 
→ konštrukcia vnútorného 
       vybavenia korpusu 
→ konštrukcia uzatvárania 
       korpusu 

Stolový nábytok 
→ konštrukcia nosnej časti 
→ konštrukcia spojenia nosnej 

 
15 
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       časti so stolovou doskou 
→ konštrukcia zväčšovania  
      stolovej dosky 

Sedací nábytok 
→ konštrukcia nosnej časti 
→ konštrukcia sedadla  
→ konštrukcia operadla 
→ čalúnený sedací nábytok 

Lôžkový nábytok 
→ konštrukcia ležadiel 
→ konštrukcia posteli 
→ konštrukcia rozkladacích 

      pohoviek 

 
„Projektovania  
konštrukcie 
stavebnostolárskych 
výrobkov pomocou 
výpočtovej techniky“ 

 
45 

Dvere 
→ konštrukcia zárubní 
→ konštrukcie dverných krídiel 

Okná 
→ konštrukcia jednoduchých okien 
→   konštrukcia dvojitých okien 
→   konštrukcia zdvojených okien 
→   konštrukcia euro okien 

Schody 
→ konštrukcia drevených  
      schodov 
→ obloženie schodov 

Obloženie stien a stropov 
→ konštrukcia obloženia stien 
→ konštrukcia obloženia stropov  

 
15 

„2D projektovanie 
pomocou CAD“ 

20 → výkres, zásady práce so súbormi 
→ základy kreslenia 
→ súradnicové systémy 
→ kreslenie objektov 
→ presné kreslenie 
→ uchopovacie metódy 
→ práca s hladinami 
→ úprava objektov 
→ kótovanie 
→ šrafovanie 
→ tvorba tlačových zostáv 

15 

„3D projektovanie 
pomocou CAD“ 

20 → vytváranie 3D z 2D objektov 
→ používanie USS v priestore 
→ kreslenie 3D plôch 
→ vytváranie 3D telies 
→ boolovské operácie v 3D 
→ editačné príkazy v 3D 

15 
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→ práca na 3D modeli 
→ priradzovanie materiálu 
→ tvorba textúr 
→ rendovanie 
→ svetlá 
→ luminancia a nastavenie 

„Vysúšanie dreva“ 40 → účel vysúšania 
→ zisťovanie vlhkosti dreva 

hmotnostnou metódou 
a vlhkomerom 

→ stavba klietky 
→ prirodzené vysúšanie 
→ umelé vysúšanie  

12 

„Základné 
opracovanie 
masívneho materiálu“ 

16 → základné opracovanie 
(skracovanie, rozrezávanie, 
zrovnávanie, hrúbkovanie, 
egalizácia) 

12 

„Ručné opracovanie 
dreva“ 

34 → organizácia dielenského 
vyučovania                                                                       

→ BOZP, požiarna ochrana, prvá 
pomoc, hygiena a fyziológia práce                         

→ ručné nástroje a náradie, práca 
s meracím a rysovacím náradím                            

→ rezanie pozdĺžne a priečne                                                                                      
→ hobľovanie plôch do uhla                                                                                        
→ dlabanie                                                                                                                   
→ vŕtanie                                                                                                                      
→ pilovanie a rašpľovanie                                                                                            
→ tvarové vyrezávanie a brúsenie                                                                                
→ údržba nástrojov a náradia                                                                                     
→ základné stolárske rámové spoje – 

preplátovanie, čap a rozčap 
→ spájanie plošných dielcov – 

kolíkový spoj                                                            

8 

„Umeleckoremeselné 
tvarovanie dreva –
slohová 
ornamentálna rezba“ 

26 → organizácia dielenského 
vyučovania                                                                    

→ BOZP, požiarna ochrana, prvá 
pomoc, hygiena a fyziológia práce                      

→ slohová ornamentálna rezba 
o vývoj a typy 
o príprava materiálu a kresba 

na materiál 
o rezba ornamentu 
o povrchová úprava, 

zušľachtenie povrchu                                                                                                                              

8 
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Umeleckoremeselné 
tvarovanie dreva – 
rezba písma“ 

22 → organizácia dielenského 
vyučovania                                                                    

→ BOZP, požiarna ochrana, prvá 
pomoc, hygiena a fyziológia práce                      

→ rezba písma 
o príprava materiálu  
o  konštrukcia a prekreslenie 

textu 
o  rezba klasického písma 

8 

Umeleckoremeselné 
tvarovanie dreva – 
sústruženie dreva“ 

26 → organizácia dielenského 
vyučovania                                                                    

→ BOZP, požiarna ochrana, prvá 
pomoc, hygiena a fyziológia práce                      

→ sústruženie dreva 
o typy sústruhov a nástrojov 

pri sústružení 
o príprava materiálu  
o  práca so suportom, 

okružovanie 
o  sústruženia ručnými 

dlátami – tvarovanie 
povrchu 

o  povrchová úprava 

8 

„Umeleckoremeselné 
tvarovanie dreva –
slohová 
ornamentálna rezba“ 

25 → organizácia dielenského 
vyučovania                                                                    

→ BOZP, požiarna ochrana, prvá 
pomoc, hygiena a fyziológia práce                      

→ slohová ornamentálna rezba 
o príprava a spracovanie 

návrhu a materiálu  
o  rezanie intarzným nožom 

o  lepenie na podklad 

o povrchová úprava  

8 

„Tvarové opracovanie 
masívneho materiálu“ 

24 → tvarové opracovanie (sústruženie) 12 

„Výroba 
konštrukčných 
spojov“ 

24 → výroba konštrukčných spojov 12 

„Opracovanie 
plošných dielcov  
z LDTD“ 

48 → formátovanie 
→ olepenie bočných plôch 
→ výroba konštrukčných spojov 
→ montáž 

12 

„Opracovanie 
plošných dielcov 
dyhovaných“ 

48 → formátovanie  
→ egalizácia 
→ výroba zosadenky 

12 
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→ príprava lepidla 
→ dyhovanie v hydraulickom lise 
→ výroba konštrukčných spojov 

„Povrchová úprava“ 40 → príprava povrchu pred nanášaním 
náterovej látky 

→ morenie 
→ nanášanie náterovej látky 

7 

„Čalúnnictvo“ 24 → organizácia dielenského 
vyučovania                                                                    

→ BOZP, požiarna ochrana, prvá 
pomoc, hygiena a fyziológia práce                      

→ nástroje, náradie, a pomôcky                                                                                
→ meranie a zakresľovanie                                                                                       
→ strihanie a rezanie                                                                                                 
→ spájanie lepením, pribíjaním, 

sponkovaním                                                         
→ spájanie šitím – rôzne stehy                                                                                  
→ zhotovenie jednoduchého 

výrobku                                                                       

8 

„Programovanie CNC 
strojov“ 

30 → Počítačovo riadená fréza Venture 

08M- technické parametre stroja- 

úvod 

→ Počítačovo riadená fréza Venture 

08M- technické parametre stroja- 

praktické ukážky 

→ Počítačovo riadená fréza Venture 

08M- technické parametre stroja- 

technologické schémy 

→ Softvérové vybavenie CNC frézy- 

úvod základné informácie 

→ WoodWop Type 6,0- vysvetlenie 

základných funkcií 

→ WoodWop Type 6,0- práca so 

softvérom 

→ WoodWop Type 6,0- spracovanie 

zadania- samostatná práca so 

softvérom 

→ WoodWop Type 6,0- spracovanie 

zadania- samostatná práca so 

softvérom- konzultácie 

10 

„ Obsluha CNC 
strojov“ 

30 → 3D CNC simulácia- práca so 

softvérom 

10 
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→ 3D CNC simulácia- spracovanie 

zadania - samostatná práca so 

softvérom 

→ 3D CNC simulácia- praktické 

tréningy a odladenie zadania- 

priamo na zariadení 

→ výroba konkrétneho výrobku na 

CNC drevoobrábacej fréze  

„Dejiny výtvarnej 
kultúry – 1. stupeň“ 

30 → umenie praveku 
→ umenie staroveku 
→ umenie stredoveku 
→ umenie novoveku 

30 

„Dejiny výtvarnej 
kultúry – 2. stupeň“ 

15 → umenie 20. storočia 
→ dizajn 

30 

„Figurálne kreslenie – 
1. stupeň“ 

40 → štúdia zátišia 
→ štúdia drapérie 
→ štúdia hlavy 
→ štúdia portrétu 

12 

„Figurálne kreslenie – 
2. stupeň“ 

40 → pohybová štúdia figúry 
→ štúdia polfigúry 
→ štúdia celej figúry 

12 

 
 
Záujem o aktivity: 
Ing. Vladimír Jančík – riaditeľ školy 
Ing. Katarína Benkovičová – zástupkyňa riaditeľa školy 
číslo telefónu: 053/4424246 
e-mail: sosd@sosdsnv.sk 


