
Skupina voliteľných predmetov TYPOLÓGIA (NÁVRHÁR INTERIÉROV) 

Toto zameranie je zostavené tak, aby žiaci získali nielen teoretické poznatky (v predmetoch 

TYPOLÓGIA, INTERIÉR, ARCHITEKTÚRA), ale aj praktické zručnosti pre prácu návrhára interiérov 

(predmety GRAFICKÉ A INFORMAČNÉ SYSTÉMY, KONŠTRUKČNÉ CVIČENIA, 

ARCHITEKTONICKÉ CVIČENIA). 

Žiak sa naučí zariaďovať interiéry obytných priestorov ako aj priestorov služieb, obchodu a iných 

verejných priestorov. Naučí sa pracovať v programe SketchUp (grafický program pre zariaďovanie 

interiérov), dozvie sa viac o farbách a ich vplyve na človeka a priestor, bude sa vedieť orientovať na 

trhu s nábytkom, osvetľovacími telesami, textíliami, farbami, tapetami. Naučí sa komunikácii 

s klientom. Okrem toho pokračuje v získavaní vedomostí z oblasti pozemného staviteľstva (viď 

skupina voliteľných predmetov POZEMNÉ STAVITEĽSTVO). 

Zameranie – skupina voliteľných predmetov TYPOLÓGIA (NÁVRHÁR INTERIÉROV BUDOV) je 

určené hlavne pre tých z Vás: 

 ktorí sú kreatívni (tvoriví) 

 ktorých nadchýna dizajn interiérov 

 ktorí vidia svoju budúcnosť v profesii návrhár interiérov 

 ktorí si chcú rozšíriť možnosti uplatnenia sa na trhu práce v interiérových, kuchynských 

a kúpeľňových štúdiách 

 ktorí sa chcú naučiť okrem ArchiCADu, AutoCADu, CENKROSu ďalší grafický program 

(SketchUp), zdokonaliť sa vo svojej práci a rozšíriť si obzor z oblasti staviteľstva 

o interiérový dizajn 

 ktorí máte estetické cítenie a cit pre detail a farby 

 ktorí vnímate svet cez priestor 

Štúdium skupiny voliteľných predmetov TYPOLÓGIA (NÁVRHÁR INTERIÉROV BUDOV) vám 

prinesie: 

 vedomosti o kombinovaní materiálov v rôznych interiéroch 

 vedomosti o farbách, odtieňoch, jase a ich aplikácii v interiéri 

 informácie o tom, čo je štýl, aké druhy štýlov existovali a aké sú dnešné moderné štýly 

v zariaďovaní interiérov 

 naučíte sa, ako rozmiestniť nábytok a dekoračné prvky v priestore 

 oboznámite sa s najnovšími trendmi materiálov používaných na výrobu nábytku a bytových 

doplnkov 

 získate informácie a prehľad o našom trhu 

 získate vedomosti z oblasti histórie nábytku 

 budete vedieť pracovať so svetlom a osvetľovaním priestorov v interiéri 

 stanete sa užívateľom programu SketchUp, ArchiCAD, AutoCAD a Cenkros 

 budete vedieť spracovať kompletný návrh jednotlivých priestorov interiéru podľa požiadaviek 

klienta  

 

 


