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Tvorivé dielne v Dome Matice Slovenskej Rožňava 
 

Milí rodičia, milé deti, 

Dom Matice Slovenskej v Rožňave organizuje v roku 2015 Tvorivé dielne zamerané na 

prácu s drevom a kovom. Tvorivé dielne povedie Ondrej Bašták Ďurán z Gemerskej Polomy, ktorý 

sa práci s drevom a kovom venuje v rámci svojich podnikateľských aktivít v oblasti športu zdravotne 

postihnutých boccia. 

Niektorí z vás už mali možnosť zúčastniť sa v minulom roku tvorivých dielní pod jeho 

vedením v Brdárke, Čiernej Lehote a v Rožňave. Aj vzhľadom na vaše pozitívne reakcie na tieto 

aktivity sme sa rozhodli usporiadať podobný typ tvorivých dielní pre deti v roku 2015 v priestoroch 

Domu Matice Slovenskej v Rožňave. 

Ako budú dielne prebiehať? 

Dielne sa budú konať každý mesiac, posledný štvrtok v mesiaci v čase od 16:00 do 18:00 

v miestnosti Domu Matice Slovenskej Rožňava na 2. poschodí na Letnej 42 v Rožňave. 

Jednotlivé dielne budú tematicky ladené – buď na zoznámenie sa s istým pracovným 

nástrojom (pílka, vŕtačka, dláto,...), alebo na zoznámenie sa s konkrétnym materiálom (mäkké/tvrdé 

drevo, oceľ, hliník), alebo na určitú technologickú činnosť (vyrezávanie rôznych tvarov, 

morenie/lakovanie dreva, spájanie dielov rôznym spojovacím materiálom). 

Tu je kalendár tvorivých dielní s konkrétnymi témami: 

1. 29.1.2015 Zoznámte sa s nástrojom PILKA 

2. 26.2.2015 Zoznámte sa s nástrojom VŔTAČKA 

3. 26.3.2015 Zoznámte sa s nástrojmi HOBLÍK/ DLÁTO 

4. 23.4.2015 Zoznámte sa s nástrojom BRÚSKA 

5. 29.5.2015 Vytvorte z POLIENKA sošku 

6. 25.6.2015 Práca s MASÍVOM – smrek/dub a PREGLEJKOU – borovica/buk 

7. 30.7.2015 Nepoddajná OCEĽ 

8. 27.8.2015 Mäkký HLINÍK 

9. 24.9.2015 Vyrezávanie tvarov pomocou HORNEJ FRÉZY 

10. 29.10.2015 Rôzne NÁTEROVÉ HMOTY na drevo/kov 

11. 26.11.2015 SPÁJACÍ MATERIÁL – metrické skrutky, samorezky, lepidlo 

12. 17.12.2015 Vyrobte si vlastné VIANOČNÉ OZDOBY 

Dielne bude materiálovo a technicky zabezpečovať organizátor. 

Poplatok za účasť na tvorivej dielni je 3,50€ na dieťa. V prípade predplatenia si účasti na 6 

mesiacov dopredu sa poplatok znižuje na 3€ na dieťa. Maximálny počet detí na jednom stretnutí je 12, 

čo je obmedzenie nutné na dodržanie bezpečnosti práce. Účasť rodičov alebo doprovodu je vítaná. 

Výrobky, ktoré deti vytvoria počas tvorivých dielní si budú môcť vziať so sebou. 

V prípade vášho záujmu o tvorivé dielne nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom na 

kontaktoch: 

Ondrej Bašták Ďurán (vedenie dielní):   0949 737 543, ondrejbastak@gmail.com 

Dom Matice Slovenskej:    0918 904 935, dms.roznava@matica.sk 

 

S pozdravom, 

Ondrej Bašták Ďurán 
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