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absolvent učebného odboru 3355 H stolár je kvalifikovaný 
odborný zamestnanec schopný uplatňovať získané vedomosti a 

zručnosti v danom odbore. Je pripravený uplatniť sa nielen v 
individuálnej, ale aj sériovej výrobe nábytku a stavebno-

stolárskych výrobkov a ďalších výrobkov z dreva. 

Vie zhotoviť jednoduché nábytkárske a stavebnostolárske 
výrobky, dodržiavať a uplatňovať pracovné a technologické 
postupy výroby a montáže, zásady bezpečnosti a ochrany 

zdravia, hygieny práce o ochrany pred požiarom, 

orientovať sa v základných vzťahoch odvetvia výroby k 
životnému prostrediu a zásadách ochrany pred možnými 

negatívnymi vplyvmi, 

pre kvalifikovaný výkon odborných činností má potrebné 
všeobecné vzdelanie a široký odborný profil, ktorý sa zakladá 

na solídnej báze široko orientovaného všeobecného vzdelania s 
prepojením na integrovaný základ budúcej profesie,

- absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté 
vedomosti a zručnosti pri riešení pracovných problémov, 

cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať,

- je schopný pracovať v týme a aktívne sa podieľať na 
organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať, trvalo 

sa zaujímať o vývoj nových materiálov, technológií a konať v 
súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, 

humanizmu a demokracie.

- absolvent učebného odboru  je pripravený na 
nadstavbové štúdium v študijnom odbore 3347 L drevárska a 

nábytkárska výroba dennou, večernou alebo externou formou,

- absolvent je po niekoľkomesačnej praxi pripravený 
samostatne vykonávať činnosti v povolaniach stolár.

Učebný odbor : 3355 H Stolár
Forma štúdia: 

 pre absolventov základnej školy

Denné štúdiumSpôsob ukončenia vzdelávania: záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: Výučný list

Učíme pre život! 

Stredná odborná škola 

polytechnická 

Ul. SNP2 Zlaté Moravce 

Absolvent učebného 

odboru stolár môže po 

ukončení trojročného 

štúdia pokračovať v 

dvojročnom nadstavbovom 

štúdiu na našej škole v 

odbore drevárska a 

nábytkárska výroba
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SoŠ polytechnická

Všeobecné vzdelávanie
 Obsahový štandard umožňuje žiakom získať poznatky o dreve, jeho 
stavbe, vlastnostiach, znakoch, spôsoboch ochrany a povrchovej úpravy. Žiaci sa 
naučia poznávať druhy konštrukčných veľkoplošných a ostatných materiálov, 
ich technické vlastnosti a použitie v stolárskej výrobe. Obsah učiva vytvára u 
žiakov schopnosť orientovať sa v sortimente materiálov, navrhovať a zvoliť 
optimálne riešenia pre použitie konkrétnych základných a pomocných 
materiálov pre rôzne stolárske výrobky.

 Žiaci získajú odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre správne 
čítanie a vypracovanie technickej dokumentácie stolárskych výrobkov. Naučia 
sa uplatňovať pravidlá technickej normalizácie a štandardizácie, druhy a 
náležitosti technických výkresov, spôsoby zobrazovania stolárskych výrobkov a 
ich jednotlivých častí v mierke, rezoch a detailoch, vypracovať nárezový plán a 
kusovník. Získajú vedomosti o spôsoboch výpočtu spotreby materiálov na 
zhotovenie výrobku, vrátane jednotlivých pracovných operácií. Učivo rozvíja 
predstavivosť žiakov, ich technické a estetické cítenie a odborné vyjadrovanie, 
vedie ich ku samostatnosti a presnosti. 

 Obsahový štandard umožňuje žiakom poznať druhy, konštrukciu a 
použitie náradia, pomôcok, nástrojov, prípravkov, drevoobrábacích strojov a 
zariadení používaných pri výrobe, montáži, manipulácii a doprave v drevárskej, 
nábytkárskej a stavebnostolárskej výrobe. Žiaci sa naučia zásady ich správneho 
používania, ošetrovania a údržby v súlade s požiadavkami na bezpečnosť a 
ochranu zdravia pri práci, ochranu pred požiarom a bezpečnosti technických 
zariadení. Obsah učiva umožní žiakom orientovať sa v uvedenej problematike, 
navrhovať a zvoliť optimálne riešenia pre použitie jednotlivých výrobných 
zariadení v konkrétnych výrobných podmienkach. 

 Žiaci sa oboznámia s pracovnými, výrobnými a technologickými 
postupmi pri výrobe nábytkársku a stavebnostolárskych výrobkov. Naučia sa 
zásady práce s pomôckami, náradím, prípravkami, nástrojmi a výrobnými 
zariadeniami pri ručnom a strojom opracovaní dreva, materiálov na báze dreva a 
ostatných materiálov, v úzkej nadväznosti na príslušnú technickú dokumentáciu 
v súvislosti s technologickými procesmi výroby. Žiaci získajú prehľad o 
spôsoboch kontroly kvality vykonaných prác z technického a technologického 
hľadiska. Oboznámia sa so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
hygieny práce, ochrany pred požiarom, bezpečnosti technických zariadení a 
životného prostredia v odbore.

Praktická príprava
 Ručné opracovanie a strojové obrábanie dreva. Žiaci sa 
naučia pripraviť si a používať svoje pracovisko, vybrať a správnym 
spôsobom používať

vhodné pomôcky, prípravky, náradie alebo nástroje, vykonávať 
pracovné operácie pri ručnom opracovaní dreva a zhotovení 
konštrukčných spojov. Žiaci získajú praktické skúsenosti s 
vlastnosťami dreva, s požiadavkami pre presnú, kvalitnú a bezpečnú 
prácu, s dodržiavaním zásad ochrany pred požiarom a ochrany 
životného prostredia. Žiaci sa oboznámia s technickými parametrami, 
nastavením, obsluhou a údržbou drevoobrábacích strojov a zariadení v 
stolárskej výrobe. Naučia sa ich správne obsluhovať, vykonávať ich 
nastavenie a údržbu. Žiaci sa naučia aplikovať pracovné, výrobné a 
technologické postupy pri manipulácii a strojovom obrábaní dreva a 
materiálov na báze dreva, pri výrobe konštrukčných spojov, dielcov a

stolárskych výrobkov. Osvoja si tiež praktické uplatňovanie 
technických a bezpečnostných predpisov a noriem v odbore, 
požiadaviek na ochranu pred požiarom a ochranu životného prostredia. 

Zvládnutie týchto pracovných postupov umožňuje žiakom pochopiť 
súvislosti jednotlivých pracovných operácií od vstupného materiálu po 
hotový výrobok a zhotoviť v technologickej postupnosti jednoduchý 
stolársky výrobok. Vzdelávacia oblasť ďalej prehlbuje požiadavky a 
návyky žiakov na organizáciu práce, pre kvalitnú a bezpečnú prácu v 
súlade so zodpovednosťou za zverené materiálne a technické 
prostriedky a ich hospodárne využívanie.

 Žiaci získajú praktické zručnosti v technologickej 
postupnosti, ktoré sú potrebné pre výrobu, montáž, povrchovú úpravu a 
ochranu dielcov alebo stolárskych výrobkov vo výrobných alebo 
nevýrobných priestoroch, získajú návyky pracovnej a technologickej 
disciplíny vo vzťahu ku kvalite svojej práce a kvalite stolárskych 
výrobkov. Žiaci sa učia kontrolovať, posudzovať a hodnotiť kvalitu 
práce a stolárskych výrobkov, ich správne balenie, skladovanie a 
expedíciu. 

Hlavné oblasti vzdelávania:

Ul. SNP č. 2 Zlaté Moravce

Stolár


