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 Absolvent učebného odboru 3661 H murár je 
kvalifikovaný odborný zamestnanec schopný samostatne 
pracovať a má príslušné vedomosti a zručnosti v danom 

odbore. Je schopný orientovať sa v projektovej dokumentácii, 
pozná vlastnosti stavebných materiálov a vie správne voliť 

technologické postupy prác, murovať nosné a výplňové murivo, 
zhotovovať vnútorné a vonkajšie omietky, jednoduché obklady a 

dlažby, vykonávať betonárske práce, zhotovovať izolácie proti 
vode a zemnej vlhkosti, tepelné a zvukové izolácie, vykonávať 

údržbu, opravy a rekonštrukcie stavieb, osadzovať výrobky 
pridruženej stavebnej výroby a vykonávať jednoduché 

stavebno-montážne práce .

Pre kvalifikovaný výkon odborných činností má potrebné 
všeobecné vzdelanie a široký odborný profil, ktorý sa zakladá 

na solídnej báze široko orientovaného všeobecného vzdelania s 
prepojením na integrovaný základ budúcej profesie.

Cieľom štúdia je zvýšiť objem všeobecnovzdelávacej zložky 
vzdelania a intenzitu odbornej prípravy.

Absolvent má byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných 
odboroch, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a 

zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov, 
cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať. Má byť schopný 

pracovať v tíme, aktívne sa podieľať na organizácii a riadení 
pracoviska, sústavne sa vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj 

stavebných materiálov a technológii, poznať dôležité manuálne 
zručnosti, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, 

zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Je schopný v 
práci uplatňovať moderné metódy, technológie a štýl práce, 
logické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívu.

Absolvent učebného odboru je pripravený na nadstavbové 
štúdium v študijnom odbore 3659 L stavebníctvo, dennou  alebo 

externou formou,

Absolvent je po niekoľkomesačnej praxi pripravený samostatne 
vykonávať činnosti v povolaniach murár, omietkár, betonár, 

izolatér a montér suchých stavieb.

Učebný odbor : 3661 H Murár
Forma štúdia: 

 pre absolventov základnej školy

Denné štúdiumSpôsob ukončenia vzdelávania: záverečná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: Výučný list
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Teoretické vzdelávanie
 eho cieľom je poskytnúť žiakom odborné vedomosti o 
základných stavebných konštrukciách a stavebných objektoch, získať 
zručnosti v kreslení náčrtov častí stavebných konštrukcií, v ich 
zobrazovaní v stavebných výkresoch podľa platných noriem v rámci 
odboru. Žiaci získajú predstavivosť o budúcej konštrukcii stavby, 
schopnosť orientovať sa v projektovej dokumentácii, porozumieť 
technickému výkresu a podľa toho si uvedomiť postup pracovných 
činností potrebných na zhotovenie stavebných konštrukcií, vrátane 
prípravy materiálov. Naučia sa pracovať s technickými podkladmi a 
využívať pritom prostriedky informačných a komunikačných 
technológií.

 Technologické vzdelávanie poskytuje žiakom vedomosti o 
technologických procesoch pri vykonávaní murárskych prác. Žiaci 
získajú prehľad o druhoch materiálov a stavebných hmôt, ich 
fyzikálnych a chemických vlastnostiach, technológii ich spracovania 
pri zhotovení stavebných objektov murovaním a betónovaním. Získajú 
prehľad o druhoch, náradia i ich nástrojov, pomôcok, prístrojov, strojov 
a zariadení, ich použití, údržbe a obsluhe pri výrobe murovaných a 
betónových konštrukcií alebo montáži prefabrikovaných stavebných 
konštrukcií. Oboznámia sa s konkrétnymi technologickými postupmi, 
predpismi a normami v oblasti zhotovenia monolitických aj 
montovaných konštrukcií, ich opráv aj rekonštrukcií, s problematikou 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami hygieny práce, 
ochrany pred požiarmi, so zaistením bezpečnosti technických zariadení 
a životného prostredia v rozsahu daného odboru. Technologické 
vzdelávanie rozvíja technické a ekonomické myslenie, odborné 
vyjadrovanie, organizačné schopnosti a tvorí podstatnú časť odbornej 
kvalifikácie absolventov.

Praktická príprava
 Dodržiavanie požiadaviek na bezpečnosť a hygienu práce a 
ochrany pred požiarom je súčasťou obsahu celej praktickej prípravy 
žiakov v odbore. Je to bezpečnosť pri obsluhe mechanického náradia, 
výrobných zariadení a pri všetkých činnostiach v odbore. Žiaci musia 
nevyhnutne poznať a vedieť používať ochranné zariadenia na všetkých 
technických zariadeniach, ktoré sa v technologických procesoch 
využívajú, ale aj osobné ochranné pracovné prostriedky pri praktických 
činnostiach v odbore.

 Žiaci získajú základné zručnosti v príprave, používaní a 
udržiavaní pracovných prostriedkov a drobnej mechanizácie, pri 
obsluhe technických a technologických zariadení pri murárskych 
prácach. Osvoja si praktické uplatňovanie príslušných technických a 
technologických noriem a predpisov v odbore, zobrazovanie a čítanie 
technickej dokumentácie. Získajú manuálne zručnosti v oblasti výroby 
a montáže murovaných aj betónových konštrukcií, pričom zohľadňujú 
hľadisko kvality, ekonomické, bezpečnosti práce aj ochrany životného 
prostredia. Podľa potreby využívajú technológie IKT a aplikačné 
programy na PC v danom odbore.

Hlavné oblasti vzdelávania:
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