
Učebný odbor 8555 H umelecký rezbár – 3 ročný 

Určený pre  chlapcov  

Spôsob ukončenia štúdia záverečná skúška ( písomná, praktická a ústna časť) 

Doklady o nadobudnutom vzdelaní výučný list 

Stupeň poskytnutého vzdelania stredné odborné vzdelanie ISCED 3C 

Stručný opis odboru Umelecko-remeselné spracovanie dreva rezaním, hobľovaním, 

štiepaním, dlabaním, sústružením, vyrezávaním a inými 

technikami spracovania dreva a povrchového dokončovania 

výrobkov; rezbárske práce rôznymi technikami vyrezávania 

a zdobenia dreva, výroba intarzie, úžitkových a dekoratívnych 

predmetov, výroba voľných replík slohových výrobkov. 

Uplatnenie absolventa rezbárska malovýroba, alebo umelecko-remeselná výroba 

nábytku, oprava, rekonštrukcia starožitného nábytku. 

Profil absolventa Absolvent učebného odboru: 

 pozná stavbu dreva, jeho fyzikálno-mechanické vlastnosti, chyby 

a známych škodcov dreva, je schopný posúdiť vlastnosti ostatných 

používaných materiálov a spracovať ich. 

 pozná podstatu a význam správnej technológie, vie sledovať a 

hodnotiť kvalitu výrobku, inovovať výrobky s charakteristickým 

zameraním na rezbársku výrobu. 

 vie obsluhovať stroje a zariadenia v dielňach, vykonávať bežnú 

údržbu strojov, nástrojov a zariadení. 

 vie merať, kresliť, čítať nielen technické, ale aj výtvarné výkresy, 

prenášať nákresy na materiál, prenášať výtvarný návrh do 

technického výkresu, skladať jednotlivé druhy materiálov 

používaných v odbore, ručne rezať pílou a hobľovať materiál 

všetkými druhmi hoblíkov, glejiť materiál a pripraviť materiál na 

glejenie vrátane prípravy lepidiel na báze disperzie, pripraviť 

dvojzložkové lepidlá, prírodné gleje, uskutočňovať konštrukčné 

spoje dreva (spojenie na ozub, čap, spojenie kolíkmi apod.), rezať 

rezbárskymi dlátami, brúsiť nástroje a náradia, prenášať body z 

modelu pri realizácii, vyrezať kópiu barokového alebo 

rokokového rámčeka, zhotoviť jednoduchú plastiku alebo 

jednoduchý reliéf, zhotoviť reprodukciu umeleckého predmetu, 

kópiu jednoduchej, plastiky atď.  

 ovláda rezbárske techniky, techniky výzdoby dreva, ornamentálne 

tvary používané v odbore, je schopný zhotoviť reliéf, sochu, 

dekoratívne a úžitkové drevené predmety, intarzie, kópie 

slohových prác, 

 ovláda rôzne spôsoby povrchových úprav výrobkov,  

 je schopný obsiahnuť základné požiadavky na reštaurátorské 

práce. 

Vyučovacie predmety   všeobecno-vzdelávacie: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk 

(možnosť výberu - anglický, nemecký, ruský), občianska náuka, 

etická alebo náboženská výchova, matematika, fyzika, telesná 

výchova, informatika; 

 odborné: ekonomika, technické kreslenie, materiály, technológia, 

výtvarná príprava, odborné kreslenie a modelovanie, dejiny 

umenia a remesla, manažment osobných financií, úvod do sveta 

práce a odborný výcvik. 

 


