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3678 H INŠTALATÉR    3 - ročný učebný odbor  

 

 

Celková charakteristika absolventa 

Učebný odbor 36 78 H inštalatér pripravuje žiakov na kvalifikované vykonávanie odborných činností spojených s 

montážou, údržbou a opravami vodovodných, odpadových, plynovodných a vykurovacích rozvodov a zariadení a 

poskytuje stredné odborné vzdelanie. 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.  

Štúdium je zamerané na prípravu najmä na povolanie inštalatér, zvárač (po vykonaní zváračského kurzu) a 

vykonávanie niektorých činností potrubára, stavebného zámočníka, montéra izolácií potrubí a kotlov. Absolventi sa 

uplatňujú v stavebných dodávateľských firmách, v prevádzkach kotolní a výmenníkových staníc, v plynárenskom 

priemysle, v chemickom priemysle a v službách obyvateľom. 

Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný odborný zamestnanec schopný samostatne pracovať a má príslušné 

vedomosti a zručnosti v danom odbore. 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  inými technikami, ovláda tvarovanie rozvodov, 

osadzovanie a pripájanie rôznych zariadení podľa predpísanej technickej dokumentácie a vie vykonať predpísané 

skúšky. Ďalej je oboznámený so základmi murárskych, maliarskych a betonárskych prác, ručným opracovaním dreva, 

plastov a sadrokartónu.  

Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností má absolvent široký odborný profil s potrebným všeobecným 

vzdelaním, je adaptabilný aj v príbuzných stavebných odboroch, schopný nadobudnuté vedomosti a praktické zručnosti 

aplikovať pri riešení úloh a problémov, vie sa flexibilne adaptovať v stavebných odboroch, po doplnení vzdelania vie 

pracovať samostatne aj v tíme, vie si organizovať vlastnú prácu. 

Nadobudnuté poznatky dávajú absolventovi predpoklady konať normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, 

humanizmu a demokracie pri výkone uvedených činností.  

Ďalší rozvoj absolventov je možný vzdelávaním v nadstavbovom štúdiu pre absolventov stredných odborných 

učilíšť vykonávaním maturitnej skúšky. 

 

 


