
Učebný odbor 3678 H inštalatér – 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 Učebný odbor pripravuje žiakov na kvalifikované vykonávanie 

odborných činností spojených s montážou, údržbou a opravami 

vodovodných, odpadových, plynovodných a vykurovacích rozvodov 

a zariadení. Počas prípravy na povolanie žiaci postupne získavajú 

vedomosti, zručnosti a návyky pri spájaní rôznych materiálov 

zváraním, lepením a inými technikami, pri tvarovaní rozvodov, 

osadzovaní a pripájaní rôznych zariadení, vykonávaní skúšok tesnosti 

a poskytuje stredné odborné vzdelanie. 

Uplatnenie absolventa Pracovná náplň zahŕňa prípravu najmä na povolanie inštalatér, zvárač 

a vykonávanie niektorých činností potrubára, stavebného zámočníka, 

klampiara. Absolventi sa uplatňujú v stavebných dodávateľských 

firmách, v prevádzkach kotolní a výmenníkových staníc, v 

plynárenskom priemysle, v chemickom priemysle a v službách 

obyvateľom. 

Profil absolventa Absolvent učebného odboru: 

 je schopný vykonávať montáž, údržbu a opravy jednotlivých 

rozvodných systémov inžinierskych sietí miestneho, ústredného a 

diaľkového charakteru a všetkých zariadení, ktoré priamo súvisia 

s týmito systémami.  

 vie spájať rôzne materiály zváraním, lepením a s inými 

technikami, ovláda tvarovanie rozvodov, osadzovanie a pripájanie 

rôznych zariadení a vie vykonať predpísané skúšky. 

 pozná funkciu rôznych vodoinštalačných vykurovacích, 

klimatizačných zariaďovacích predmetov a systémov. 

 vie vykonať montáž a demontáž domovej kanalizácie, vymerať a 

klásť kanalizačné potrubie, montovať vodovodné rozvody, klásť 

potrubie pre studenú a teplú vodu, zhotovovať tepelné izolácie a 

izolácie proti korózii, vykonať tlakové skúšky tesnosti, osadzovať 

hydranty všetkých druhov, montovať vodárne, klásť požiarne 

vodovody.  

 dokáže inštalovať všetky druhy ohrievačov vody, montovať 

armatúry zdravotno-technických zariadení, montovať ústredné 

vykurovanie, osadzovať vykurovacie telesá, expanzné nádoby.  

 vie podľa STN montovať domové plynovody, vykonať skúšky 

tesnosti a reguláciu plynových spotrebičov.  

 je samostatne schopný vykonať montáž v kotolniach, čerpacích a 

výmenníkových staniciach.  

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, odborné kreslenie, materiály, strojníctvo, 

stavebné konštrukcie, vykurovanie, plynárenstvo, technológia, 

odborný výcvik. 

 

 


