
 

 

Učebný odbor 2433 H obrábač kovov – 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 Absolvent učebného odboru obrábač kovov je kvalifikovaný 

pracovník, schopný uplatniť sa na rôznych postoch strojárskej 

výroby, na ktoré je potrebné stredné odborné vzdelanie, je 

schopný pracovať na konvenčných strojoch, pozná základné 

princípy nekonvenčných technológií a dokáže pružne reagovať 
na meniace sa podmienky, je sú pripravovaný tak, aby sa mohol 

uplatniť pri obsluhe konvenčných obrábacích strojov a pri 

obsluhe CNC strojov. 

Uplatnenie absolventa Po ukončení prípravy v učebnom odbore obrábač kovov a po 

úspešnom vykonaní ZS je absolvent pripravený na výkon práce 

pri strojnom obrábaní materiálov sústružením, frézovaním, 

brúsením a vŕtaním. Úspešný absolvent je pripravený na 

dvojročné nadstavbové štúdium končiace maturitnou skúškou. 

Profil absolventa Absolvent učebného odboru: 

 pozná základnú odbornú terminológiu pre strojárstvo a 

ostatnú kovospracujúcu výrobu,  

 pozná základy technického zobrazovania a kreslenia v 

strojárstve, základné informácie o strojných súčiastkach 

mechanizmoch používaných v strojárstve, 

 ovláda základné výpočty v strojárstve s použitím 

technických tabuliek, 

 pozná základné druhy materiálov a polotovarov 

používaných v strojárstve, ich technologické vlastnosti, 

metódy tepelného spracovania a povrchových úprav, 

 pozná základné technologické postupy ručného a strojného 

spracovania, strojného obrábania, tvárnenia, zlievania, 

zvárania, montáže a funkčných skúšok strojárskych 

polotovarov a výrobkov, 

 pozná základné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci 

 vie vykonávať pracovné činnosti spojené s obsluhou a 

riadením konvenčných sústruhov, frézovačiek, brúsiek 

a vŕtačiek v rozsahu zvoleného zamerania ( univerzálne - 

všetky stroje, alebo len sústruh, len frézovačka, len vŕtačka 

alebo brúska) 

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, strojárska technológia, 

strojníctvo, technológia, technológia obrábania, technické 

merania, programovanie CNC strojov, manažment osobných 

financií, úvod do sveta práce a odborný výcvik 



 

 

 


