
PRACOVNÍ STÁŽ ErasmusPro 

SLOVENSKO 

23. 8. - 20. 12. 2021 



 
 

Doba stáže: 4 měsíce 
 

Účastníci: Tomáš Vejmělka 
                   Vít Vejvoda 
                   Jan Plánka 

Ubytování: Spišská Nová Ves 
 
 



Penzion RESA Firma Tandem 

Firma Tomifa 



Stredná 
odborná škola 
drevárska 

• DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO 

• TECHNIK DREVÁRSKYCH CNC ZARIADENÍ 

• TECHNIK DREVOSTAVIEB 

• MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ 

• OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBY 

• DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO 

• PODNIKANIE V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH 
 

 

STUDIJNÍ OBORY - TECHNICKÉ 

UČEBNÍ OBORY 

• STOLÁR 
• ČALÚNNIK 



Firma TOMIFA 
 Firma TOMIFA 

Účastníci: 
 
 Tomáš Vejmělka 
 Vít Vejvoda 



 
 

• Prvních pár dní jsme se 
seznamovali s firmou, 
jejím prostředí a lidmi v 
ní. 

• K tomu nám dopomohli 
kluci z místní Dřevařské 
školy, kteří tam byli na 
brigádě. 



 
Firma Tomifa se 
zaměřuje na 
výrobu šuplíků z masivního 
dřeva, 
denně vyrobí 650 kusů. 



 

Mohou zaručit výbornou kvalitu, 
starají se o celý průběh výroby. 

 
- Shání kvalitní dřeviny, 
- kontrolují nařezání a celkové 
zpracování, 
- pečlivě dodržují všechny požadavky 
zákazníka,  
- důkladně kontrolují a opravují 
všechny vady, 
- bezpečně balí a expedují šuplíky po 
celém světě, 
- zpracují každý kousíček dřeva. 



• Začátek výrobního 
procesu je u 
Gathereru 
= pracovna, kde 
stroj za pomocí 
laserového měření 
řeže na požadované 
tloušťky celé 
kulatiny dřeva. 



• Ve stejné pracovně je pila, 
pro 
nařezávání nepoužitelných 
desek, 
které se skládají na paletu 
pro prodej palivového dříví. 

• + stroj na výrobu briket, kde 
se z drtiče vhání piliny 
a za pomocí tlaku a tepla 
tlačí brikety. 



• Desky z Gatheru  
putují v balících do 
sušáren, 
ze sušáren do skladů 
a poté, jak jsou 
potřeba, na 
osámování. 



• Některé z nařezaných 
nových prken putují 
přímo do egalizační 
brusky, pak 
jsou ukládány na 
skladné místo a 
nařezány na 
požadovanou délku, 
některé zase nejprve 
slepeny do spárovky, ty 
do egalizačky a až pak 
na nařezání. 



• Prkna se řežou na 
Cutteru ("katovačce"), 
kde si je stroj laserem 
změří a podle 
předem zadaných 
hodnot v něm, je 
schopný nařezat celé 
prkno sám a vynechat 
vyznačené vady. 



• Z nařezaných prken se pomocí 
ozubů udělají šuplíky, na které se 
pak následně připevňují dna. 



• Šuplíky s nově přidělanými 
dny putují rovnou do 
lakovny. 

• Po první lakovací vrstvě se 
šuplíky obrousí a pošlou na 
nalakování druhé vrstvy. 

• Po nalakování jsou zařazeny 
jako hotové pro expedici. 



• Pracovna na dýhování, kde 
se dýhy řežou, sešívají a pod 
tlakem se lepí na desky 
dřeva. 

• Ruční výroba přihrádek do 
šuplíků, zákazníci 
mají  možnost nechat si od 
firmy vypálit jakýkoliv 
vlastní obrázek na šuplík. 



• Viděli 
jsme stavbu nové 
sušárny, od 
hloubení 
základů až po 
finalizaci. 











Volný čas - turistika 



• Firma Tandem se zaměřuje 
na komereční interiéry, které 
vyrábí již 28 let. 

• Nabízí interiéry přímo na 
míru, vypracují přesný 
rozpočet. 

 

• Účastníci: Jan Plánka 



• Skleněné vitríny, 
obchodní regály, 
prodejní pulty, interiéry 
hotelů 



Sklad 



Strojní dílna 
Macmazza 



Olepovačka hran CNC stroj 



Ruční dílna 

Sklad 

Kancelář 









Volný čas - turistika 



Pozitivní aspekty 

Negativní aspekty 
• Daleko od domova 
• Dálkové učení se do školy 
• Dojíždění do práce 

• Poznání nových lidí 
• Postarat se sám o sebe (nakupovaní jídla, vaření) 
• Zlepšení se v odborných dovednostech 
• Turistické výlety, poznávání krajiny  
• Rozdělování peněz a jejich management  



Loučení ve firmách 



Ing. Vladimír Jančík / ředitel 
Ing. Hana Čekovská / učitelka 



Děkujeme za  POZORNOST, 
 

škole a Erasmu+ děkujeme za  
PŘÍLEŽITOST. 


