
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves  
(víťaz medzinárodnej súťaže odbornej zručnosti SUSO – PRAHA 2018) 

 
ponúka v školskom roku 2019/2020 nasledujúce študijné, resp. učebné odbory: 

 
 

ŠTUDIJNÉ ODBORY: 
INTERIÉROVÝ DIZAJN 
ŠTUDIJNÝ ODBOR 3348 M TVORBA NÁBYTKU A INTERIÉRU - talentová skúška  
Odborné zameranie:   
- dizajn nábytku a prvkov bytového, verejného a mestského interiéru,  
- dizajn bytového, verejného a mestského interiéru, čalúnnictvo a dekoratérstvo, 
- počítačová 2D a 3D vizualizácia, dizajn produktovej fotografie. 
 
ÚŽITKOVÝ A DEKORATÍVNY DIZAJN 
ŠTUDIJNÝ ODBOR 8279 M DIZAJN A TVAROVANIE DREVA - talentová skúška  
Odborné zameranie: 
- dizajn úžitkových a dekoratívnych objektov pre interiér a exteriér, väzba na históriu a regionálnu výtvarnú kultúru, 
- dizajn fantazijno-koncepčných štúdií, vytváranie diela z dreva ručnými nástrojmi a počítačom riadenými technológiami, 
- počítačová 2D a 3D vizualizácia, dizajn produktovej fotografie, tvorba virtuálnej reality. 
 
DIZAJN A PROPAGÁCIA PRODUKTU 
ŠTUDIJNÝ ODBOR 8221 M 05  DIZAJN – PRIEMYSELNÝ DIZAJN - talentová skúška  
Odborné zameranie: 
- dizajn a propagáciu produktu, dizajn obalu a hračky, dizajn interiérového a exteriérového prvku, dizajn kinetických objektov, 
inovácie a redizajn predmetu, 
- dizajn výstavných, propagačných a reklamných objektov, 
- počítačová 2D a 3D vizualizácia, grafický dizajn propagačných produktov. 
 
2682 K MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ  
Odborné zameranie: stavba a konfigurácia PC sietí, programovanie a tvorba www stránok 
3336 M 02 DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO - NÁBYTKÁRSTVO (s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy - zameranie na 
futbal, hokej a iné športy) 
Odborné zameranie:  technik v nábytkárskej výrobe, navrhovanie, konštrukcia a výroba nábytku 
3345 K TECHNIK DREVÁRSKYCH CNC ZARIADENÍ – NÁBYTKÁRSKA VÝROBA  
Odborné zameranie: automatizácia a robotizácia vo výrobe, programovanie a obsluha CNC zariadení  
3349 K TECHNIK DREVOSTAVIEB  
Odborné zameranie: konštrukcia moderných nízkoenergetických drevostavieb 
 
UČEBNÉ ODBORY 
3355 H STOLÁR (duálne vzdelávanie, 3-ročné štúdium, výučný list) 
3370 H ČALÚNNIK (duálne vzdelávanie, 3-ročné štúdium, výučný list) 
 
Na študijné odbory kde sa vyžaduje talentová skúška  je potrebné podať prihlášku riaditeľovi ZŠ v termíne do 20. 2. 2019.  
Bližšie informácie uvedené na www.sosdsnv.sk, resp. tel.č. 053/4424246, mobil 0902904810 
 
 
 
 

http://www.sosdsnv.sk/

