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2464 H STROJNÝ MECHANIK 

 
Forma štúdia   : denné štúdium 

Dĺžka prípravy  : 3 roky 

Odbor je určený pre : chlapcov 

Podmienky pre prijatie do odboru : úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť 

Spôsob ukončenia vzdelávania :  záverečná skúška 

Doklad o dosiahnutom vzdelávaní : - výučný list 

- vysvedčenie o záverečnej skúške 

Poskytnutý stupeň vzdelávania : stredné odborné vzdelanie ISCEDD 3 C 

Nadväzná odborná príprava : po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky môže absolvent pokračovať 

v nadstavbovom študijnom odbore 2414 4 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby a získať úplné stredné odborné 

vzdelanie s maturitou 

Profil absolventa : absolvent učebného odboru je kvalifikovaný pracovník pripravovaný na výkon povolania 

v oblasti strojov a zariadení, ovláda práce spojené s ručným a strojovým opracovaním súčiastok. pozná podstatu 

a ovláda organizáciu prác spojených s montážou a demontážou, skúšaním a opravou strojov a zariadení. Ovláda 

technologické postupy na kontrolu funkčnosti strojov a zariadení, je dostatočne adaptabilný, logický a mysliaci 

a schopný pracovať samostatne alebo v tíme. Vie uplatňovať racionálne metódy práce,  tvorivo, rozvážne 

a rozhodne konať v súlade s právnymi a bezpečnostnými normami spoločnosti, zásadami humanizmu 

a demokracie. 

Teoretická príprava : pozostáva z všeobecnovzdelávacích predmetov a odborných predmetov zameraných na 

základnú odbornú terminológiu pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu  výrobu, na technické zobrazovanie 

a kreslenie v strojárstve, na základné technologické postupy ručného a strojného spracovania materiálov, 

montážnych a demontážnych prác, pozná stroje, náradie, meradlá a mechanizačné prostriedky aj stroje  

používané v odbore a ich bežnú údržbu. 

Praktická príprava : je zameraná na vykonávanie základných činností pri strojnom a ručnom spracovaní 

kovov, voliť vhodné technologické postupy a organizáciu odborných a pomocných prác, urobiť kontrolu 

rozmerov a tvarov výrobkov, obsluhovať zariadenia na zváranie plameňom a elektrickým oblúkom, taktiež 

vykonávať zváračské práce na úrovni základného kurzu zvárania. 

Pracovné uplatnenie absolventa : po ukončení prípravy v učebnom odbore a po úspešnom vykonaní záverečnej 

skúšky je absolvent pripravený na kvalifikované  vykonávanie odborných činností spojených s výrobou, 

montážou, údržbou a opravami strojov a zariadení vo všetkých strojárskych firmách, poprípade založenia si 

vlastného druhu podnikania. 

   


