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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

Republiková únia zamestnávateľov (ďalej len „RÚZ“) ako profesijná organizácia podľa § 28 ods. 2 písm. c) Zákona č. 

61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave v znení neskorších predpisov vydáva jednotné zadania pre záverečné 

skúšky v učebnom odbore 3661 H murár, ktoré sú spracované v súlade s § 18 a § 19 vyhlášky č. 224/2022 Z. z. o strednej 

škole.   

 

Jednotné zadanie záverečnej skúšky obsahuje : 

 Jednotnú formu zadania pre praktickú časť záverečnej skúšky 

 Jednotnú formu zadania pre teoretickú časť záverečnej skúšky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktná osoba v RÚZ 

Meno a priezvisko Pracovné zaradenie Kontakt 

Ing. Viliam Osuský expert RÚZ pre sektor - stavebníctvo osusky@ruzsr.sk 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

1. Praktická časť záverečnej skúšky 

(1) V praktickej časti záverečnej skúšky sa overujú zručnosti a schopnosti žiaka vo vyžrebovanej téme.  

(2) Žiak v praktickej časti záverečnej skúšky preukazuje, že je spôsobilý pracovnú úlohu analyzovať, zaobstarať 

informácie, vyhodnotiť a aplikovať vhodný postup spracovania úloh. Určuje si čiastkové úlohy a zostavuje pod-

klady k spracovaniu úlohy. Žiak preukazuje schopnosť zdokumentovať a otestovať funkčnosť a bezpečnosť pro-

duktu. Žiak počas celého procesu dodržiava technické normy a pravidlá BOZP. Poslednou fázou je odovzdanie 

výsledkov práce, poskytovanie odborných informácií, môže zostavovať preberací protokol, zhodnotenie a zdo-

kumentovanie výsledkov práce. 

(3) Organizácia praktickej časti záverečnej skúšky: 

 Téma praktickej časti záverečnej skúšky je komplexného charakteru so zameraním na „vyhotovenie jedno-

duchého typu stavebnej konštrukcie“. 

 Skúška trvá 12 hodín (1h = 60 min), v jednom vyučovacom dni najviac 8 hodín. Na začiatku skúšky je čas 

určený na prípravu pracoviska a v priebehu skúšky je prestávka. Rozsah času na prípravu a rozsah prestávky 

určí škola v organizačných pokynoch záverečnej skúšky. Rozsah prípravy a prestávky sa nezapočítava do 

celkovej dĺžky skúšky. 

 Čas trvania záverečnej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením možno so súhlasom predsedu skú-

šobnej komisie pre záverečnú skúšku primerane predĺžiť. 

 Praktická časť záverečnej skúšky sa vykonáva ako individuálna alebo skupinová.  

 Hodnotenie praktickej časti záverečnej skúšky sa rozdeľuje na 3 časti: 

- príprava a plánovanie – 20 %; 

- realizácia pracovnej činnosti – 60 %; 

- riadenie kvality, dodržiavanie BOZP – 20 %. 

 Ak sa praktická časť záverečnej skúšky koná na pracovisku praktického vyučovania, priebeh záverečnej 

skúšky môže byť na žiadosť zamestnávateľa neverejný. 

(4) Žiak v praktickej časti záverečnej skúšky preukazuje, že je spôsobilý: 

- vyžrebovanú tému analyzovať, zaobstarať si informácie, vyhodnotiť a vybrať postup spracovania úloh z tech-

nologického, hospodárneho, bezpečnostného a ekologického pohľadu, 

- naplánovať fázy realizácie úlohy, určiť čiastkové úlohy, zostaviť podklady k plánovaniu spracovania úlohy,  

- zohľadniť danosti zariadení a miesta realizácie úloh, 

- zdokumentovať a otestovať funkčnosť a bezpečnosť produktu, 

- dodržiavať technické a iné normy a štandardy kvality a bezpečnosti systému ako aj systematicky vyhľadávať 

chyby v procesoch a tieto odstraňovať, 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

- odovzdať výsledok práce, poskytnúť odborné informácie, zostaviť preberací protokol, zhodnotiť a zdokumen-

tovať výsledky práce.  

(5) Téma praktickej časti záverečnej skúšky sa má rozložiť na pracovné úlohy vrátane pracovného plánu, bezpeč-

nostných opatrení a na ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci, na opatrenia na ochranu životného prostredia 

a na kontrolu a riadenie kvality.  

(6) Jednotlivé pracovné úlohy musia byť pri realizácii praktickej časti záverečnej skúšky ručne alebo počítačovo 

zaznamenané. Skúšobná komisia môže dať skúšanému žiakovi pri zadaní úlohy k dispozícii príslušné podklady 

pre praktickú časť záverečnej skúšky ako aj pre evidenciu jednotlivých činností, meraní a pod. 

(7) V rámci praktickej časti záverečnej skúšky musia byť preukázané predovšetkým nasledovné zručnosti: 

- pracovnú úlohu analyzovať; 

- vyhodnotiť a vybrať postup spracovania úloh z technologického, hospodárneho, bezpečnostného a ekolo-

gického pohľadu z hľadiska montáže; 

- správnosť organizovania a plánovania prác na skúšobnej úlohe; 

- akosť vykonanej práce, súlad s platnými normami; 

- odbornosť vypracovania úloh, dodržanie vhodného technologického postupu; 

- zručnosť a pohotovosť pri použití zariadení a materiálov; 

- množstvo vykonanej práce; 

- hospodárnosť pri manipulácii s materiálmi, surovinami, energiou a výrobnými zariadeniami. 

(8) Na hodnotenie praktickej časti záverečnej skúšky sú smerodajné nasledovné kritériá:  

- príprava pracovného náradia, použitých pracovných pomôcok a zariadení; 

- príprava materiálov; 

- príprava pokladu; 

- realizácia prác; 

- riadenie a kontrola kvality; 

- ukončenie pracovného procesu a iné. 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE PRAKTICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Zoznam tém 

Učebný odbor: 3661 H murár 

Školský rok: 2022/2023 

Téma č. 1 Vyhotovenie vnútornej omietky stien a stropov (stierky) 

Téma č. 2 Vymurovanie priečok 

Téma č. 3 Vyhotovenie vonkajšej omietky na zateplenej budove 

Téma č. 4 Vyhotovenie obkladu stien keramickým obkladom 

Téma č. 5 Vyhotovenie zateplenia budov 

Téma č. 6 Vyhotovenie keramickej dlažby 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE PRAKTICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 1 

Učebný odbor: 3661 H murár 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: VYHOTOVENIE VNÚTORNEJ OMIETKY STIEN A STROPOV (STIERKY) 

Zadanie úloh: 1. pripravte pracovisko na vyhotovenie vnútornej omietky; 

2. pripravte náradie a pomôcky; 

3. skontrolujte a pripravte materiál; 

4. vypravte nerovnosti podkladu; 

5. vyhotovte penetračný náter; 

6. osaďte rohové lišty; 

7. vyhotovte vnútorné omietky stien; 

8. upravte povrch omietnutých stien; 

9. vykonajte kontrolu kvality vykonanej práce. 

Pokyny: - pozorne si prečítajte zadanie; 

- navrhnite pracovný postup a zapíšte do tabuľky v prílohe (Príloha č.1); 

- predveďte pracovné úkony podľa zadania; 

- dbajte na kvalitu vykonávanej práce; 

- dbajte na dodržiavanie predpisov BOZP a PO, ochranu životného prostredia; 

- pri práci používajte osobné ochranné prostriedky;  

- vyhodnoťte kvalitu vykonanej práce do predpísanej vyhodnocovacej tabuľky (Príloha č.2); 

- predložte komplexne vyplnené tlačivá a ukončenú prácu na kontrolu skúšobnej komisii. 

Učebné pomôcky: - pracovné pomôcky a náradie: zrovnávacia lata, omietniky, murárska šnúra, vodováha, mu-

rárske náradie, miešadlo, vedro, meter, orezávatko, nožnice na plech; 

- stavebný materiál: penetračný náter, omietková zmes, rohové lišty, voda; 

- osobné ochranné pracovné prostriedky: pracovné rukavice, pracovná prilba, ochranné 

okuliare, pracovné oblečenie, pracovná obuv; 

- výkresová dokumentácia: zabezpečí škola, resp. zamestnávateľ. 

Prílohy: 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

Príloha č. 1 – Návrh pracovného postupu; 

Príloha č. 2 – Vyhodnocovacia tabuľka. 

Materiálno-tech-
nické a priestorové 
zabezpečenie: 

Materiálno-technické a priestorové podmienky na skúšku zabezpečí škola alebo na pracovi-

sku praktického vyučovania zamestnávateľ. 

Skúška sa realizuje v priestoroch cvičnej stavbárskej dielni školy alebo v reálnych priestoroch 

stavby na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa. 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE PRAKTICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 2 

Učebný odbor: 3661 H murár 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: VYMUROVANIE PRIEČOK 

Zadanie úloh: 1. pripravte pracovisko na murovanie; 

2. pripravte náradie a pomôcky; 

3. skontrolujte a pripravte materiál; 

4. pripravte podklad pod vymurovanie priečok – izolácia proti zemnej vlhkosti; 

5. vymerajte a založte priečku; 

6. vymurujte priečky; 

7. vykonajte kontrolu kvality vykonanej práce. 

Pokyny: - pozorne si prečítajte zadanie; 

- navrhnite pracovný postup a zapíšte do tabuľky v prílohe (Príloha č.1); 

- predveďte pracovné úkony podľa zadania; 

- dbajte na kvalitu vykonávanej práce; 

- dbajte na dodržiavanie predpisov BOZP a PO, ochranu životného prostredia;  

- pri práci používajte osobné ochranné prostriedky; 

- vyhodnoťte kvalitu vykonanej práce do predpísanej vyhodnocovacej tabuľky (Príloha č.2); 

- predložte komplexne vyplnené tlačivá a ukončenú prácu na kontrolu skúšobnej komisii. 

Učebné pomôcky: - pracovné pomôcky a náradie: vodováha, murárska šnúra, meter, uholník, ceruzka, mie-

šadlo, murárska lyžica, naberačka, gumené kladivo, vedro, propán-butánová fľaša a horák; 

- stavebný materiál: tehla, murovacia malta, izolačný materiál proti vlhkosti, voda; 

- osobné ochranné prostriedky: pracovné rukavice, pracovná prilba, ochranné okuliare, pra-

covné oblečenie, pracovná obuv; 

- výkresová dokumentácia: zabezpečí škola, resp. zamestnávateľ. 

Prílohy: 

Príloha č. 1 – Návrh pracovného postupu; 

Príloha č. 2 – Vyhodnocovacia tabuľka. 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

Materiálno-tech-
nické a priestorové 
zabezpečenie: 

Materiálno-technické a priestorové podmienky na skúšku zabezpečí škola alebo na pracovi-

sku praktického vyučovania zamestnávateľ. 

Skúška sa realizuje v priestoroch cvičnej stavbárskej dielni školy alebo v reálnych priestoroch 

stavby na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa. 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE PRAKTICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 3 

Učebný odbor: 3661 H murár 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: VYHOTOVENIE VONKAJŠEJ OMIETKY NA ZATEPLENEJ BUDOVE 

Zadanie úloh: 1. pripravte pracovisko na vyhotovenie omietky;  

2. pripravte náradie a pomôcky; 

3. skontrolujte a pripravte materiál;  

4. urobte prípravu podkladu pod vonkajšiu omietku – penetrácia; 

5. vyhotovte vonkajšiu farebnú omietku; 

6. vykonajte kontrolu kvality omietky. 

Pokyny: - pozorne si prečítajte zadanie; 

- navrhnite pracovný postup a zapíšte do tabuľky v prílohe (Príloha č.1); 

- predveďte pracovné úkony podľa zadania; 

- dbajte na kvalitu práce; 

- dbajte na dodržiavanie predpisov BOZP a PO, ochranu životného prostredia;  

- pri práci používajte osobné ochranné prostriedky; 

- vyhodnoťte kvalitu vykonanej práce do predpísanej vyhodnocovacej tabuľky (Príloha č.2); 

- predložte komplexne vyplnené tlačivá a ukončenú prácu na kontrolu skúšobnej komisii. 

Učebné pomôcky: - pracovné pomôcky a náradie:  vodováha, miešadlo, murárska lyžica, naberačka,, vedro, 
hladidlo nerezové, murárska štetka, plastové hladidlo; 

- stavebný materiál:  omietková farebná zmes, penetračný náter, páska, fólia na zakrytie; 

- osobné ochranné prostriedky: pracovné rukavice, pracovná prilba, ochranné okuliare, pra-

covné oblečenie, pracovná obuv; 

- výkresová dokumentácia: zabezpečí škola, resp. zamestnávateľ. 

Prílohy: 

Príloha č. 1 – Návrh pracovného postupu; 

Príloha č. 2 – Vyhodnocovacia tabuľka. 
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Materiálno-tech-
nické a priestorové 
zabezpečenie: 

Materiálno-technické a priestorové podmienky na skúšku zabezpečí škola alebo na pracovi-

sku praktického vyučovania zamestnávateľ. 

Skúška sa realizuje v priestoroch cvičnej stavbárskej dielni školy alebo v reálnych priestoroch 

stavby na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa. 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE PRAKTICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 4 

Učebný odbor: 3661 H murár 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: VYHOTOVENIE OBKLADU STIEN KERAMICKÝM OBKLADOM 

Zadanie úloh: 1. pripravte pracovisko na montáž;  

2. pripravte náradie a pomôcky; 

3. skontrolujte a pripravte materiál;  

4. pripravte kladačský plán; 

5. vykonajte penetráciu podkladu; 

6. zhotovte keramický obklad; 

7. vyspárujte keramický obklad; 

8. očistite keramický obklad; 

9. skontrolujte kvalitu vykonanej práce. 

Pokyny: - pozorne si prečítajte zadanie; 

- navrhnite pracovný postup a zapíšte do tabuľky v prílohe (Príloha č.1); 

- predveďte pracovné úkony podľa zadania; 

- dbajte na kvalitu práce; 

- dbajte na dodržiavanie predpisov BOZP a PO, ochranu životného prostredia;  

- pri práci používajte osobné ochranné prostriedky; 

- vyhodnoťte kvalitu vykonanej práce do predpísanej vyhodnocovacej tabuľky (Príloha č.2); 

- predložte komplexne vyplnené tlačivá a ukončenú prácu na kontrolu skúšobnej komisii. 

Učebné pomôcky: - pracovné pomôcky a náradie: murárske náradie, vodováha, rezačka na obklad, meter, ce-

ruzka, súprava na spárovanie, gumené kladivo, miešadlo, vedro; 

- stavebný materiál:  keramický obklad, lepidlo, penetračný náter, spárovacia hmota, voda; 

- osobné ochranné prostriedky: pracovné rukavice, pracovná prilba, ochranné okuliare, pra-

covné oblečenie, pracovná obuv; 

- výkresová dokumentácia: zabezpečí škola, resp. zamestnávateľ. 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

Prílohy: 

Príloha č. 1 – Návrh pracovného postupu; 

Príloha č. 2 – Vyhodnocovacia tabuľka. 

Materiálno-tech-
nické a priestorové 
zabezpečenie: 

Materiálno-technické a priestorové podmienky na skúšku zabezpečí škola alebo na pracovi-

sku praktického vyučovania zamestnávateľ. 

Skúška sa realizuje v priestoroch cvičnej stavbárskej dielni školy alebo v reálnych priestoroch 

stavby na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa. 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE PRAKTICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 5 

Učebný odbor: 3661 H murár 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: VYHOTOVENIE ZATEPLENIA BUDOV 

Zadanie úloh: 1. pripravte pracovisko na montáž;  

2. pripravte náradie a pomôcky; 

3. skontrolujte a pripravte materiál;  

4. pripravte podklad  pod zateplenie - zakladacia lišta a ukotvenie; 

5. nalepte a ukotvite izolačné dosky; 

6. osaďte rohové lišty; 

7. naneste lepidlo a zapracujte armovaciu mriežku; 

8. vyrovnajte povrch pomocou lepidla; 

9. vykonajte penetračný náter. 

Pokyny: - pozorne si prečítajte zadanie; 

- navrhnite pracovný postup a zapíšte do tabuľky v prílohe (Príloha č.1); 

- predveďte pracovné úkony podľa zadania; 

- dbajte na kvalitu práce; 

- dbajte na dodržiavanie predpisov BOZP a PO, ochranu životného prostredia;  

- pri práci používajte osobné ochranné prostriedky; 

- vyhodnoťte kvalitu vykonanej práce do predpísanej vyhodnocovacej tabuľky (Príloha č.2); 

- predložte komplexne vyplnené tlačivá a ukončenú prácu na kontrolu skúšobnej komisii. 

Učebné pomôcky: - pracovné pomôcky a náradie:  murárske náradie, vodováha, meter, ceruzka, zrovnávacia 

lata, príklepová vŕtačka, orezávatko, miešadlo, vedro; 

- stavebný materiál: lepidlo, lišty zakladacie a rohové, armovacia sieťka, tanierové 

hmoždinky, penetračný náter;  

- osobné ochranné prostriedky: pracovné rukavice, pracovná prilba, ochranné okuliare, pra-

covné oblečenie, pracovná obuv; 

- výkresová dokumentácia: zabezpečí škola, resp. zamestnávateľ. 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

Prílohy: 

Príloha č. 1 – Návrh pracovného postupu; 

Príloha č. 2 – Vyhodnocovacia tabuľka. 

Materiálno-tech-
nické a priestorové 
zabezpečenie: 

Materiálno-technické a priestorové podmienky na skúšku zabezpečí škola alebo na pracovi-

sku praktického vyučovania zamestnávateľ. 

Skúška sa realizuje v priestoroch cvičnej stavbárskej dielni školy alebo v reálnych priestoroch 

stavby na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa. 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE PRAKTICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 6 

Učebný odbor: 3661 H murár 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: VYHOTOVENIE KERAMICKEJ DLAŽBY 

Zadanie úloh: 1. pripravte pracovisko na montáž;  

2. pripravte náradie a pomôcky; 

3. skontrolujte a pripravte materiál;  

4. pripravte kladačský plán; 

5. vykonajte penetráciu podkladu; 

6. zhotovte keramickú dlažbu; 

7. vyspárujte keramickú dlažbu;  

8. očistite keramickú dlažbu;  

9. skontrolujte kvalitu vykonanej práce. 

Pokyny: - pozorne si prečítajte zadanie; 

- navrhnite pracovný postup a zapíšte do tabuľky v prílohe (Príloha č.1); 

- predveďte pracovné úkony podľa zadania; 

- dbajte na kvalitu práce; 

- dbajte na dodržiavanie predpisov BOZP a PO, ochranu životného prostredia;  

- pri práci používajte osobné ochranné prostriedky; 

- vyhodnoťte kvalitu vykonanej práce do predpísanej vyhodnocovacej tabuľky (Príloha č.2); 

- predložte komplexne vyplnené tlačivá a ukončenú prácu na kontrolu skúšobnej komisii. 

Učebné pomôcky: - pracovné pomôcky a náradie: murárske náradie, vodováha, rezačka na dlažbu, meter, ce-

ruzka, súprava na spárovanie, gumené kladivo, miešadlo, vedro;  
- stavebný materiál: keramická dlažba, lepidlo, penetračný náter, spárovacia hmota; 

- osobné ochranné prostriedky: pracovné rukavice, pracovná prilba, ochranné okuliare, pra-

covné oblečenie, pracovná obuv; 

- výkresová dokumentácia: zabezpečí škola, resp. zamestnávateľ. 

Prílohy: 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

Príloha č. 1 – Návrh pracovného postupu; 

Príloha č. 2 – Vyhodnocovacia tabuľka. 

Materiálno-tech-
nické a priestorové 
zabezpečenie: 

Materiálno-technické a priestorové podmienky na skúšku zabezpečí škola alebo na pracovi-

sku praktického vyučovania zamestnávateľ. 

Skúška sa realizuje v priestoroch cvičnej stavbárskej dielni školy alebo v reálnych priestoroch 

stavby na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa. 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

Prílohy:  

Príloha č. 1 – Návrh pracovného postupu 

Meno a priezvisko skúšaného žiaka:  

Pracovný postup  

Názov operácie Typ pracovných pomôcok Použitý materiál 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 

Meno a priezvisko hodnotiteľov: Hodnotenie: Podpis: 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

Príloha č. 2 – Vyhodnocovacia tabuľka 
 

Meno a priezvisko skúšaného žiaka:  

Kontrola parametrov vykonanej práce 

Typ  vykonanej práce Normatívne alebo projektované para-
metre  montáže (výška, dĺžka ) 

Skutočné parametre vykonanej 
práce 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Meno a priezvisko hodnotiteľov: Hodnotenie: Podpis: 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

PRACOVNÝ HODNOTIACI LIST PRAKTICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY 

Učebný odbor: 3661 H murár 

Školský rok: 2022/2023 

Meno a priezvisko 
žiaka:  

 

Predvedenie zadanej 
úlohy: 

 

 

Max bodové hodnotenie Priznané bodové hodnotenie 

príprava a plánovanie – max 20 bodov  

realizácia pracovnej činnosti – max 60 bodov  

riadenie kvality, dodržiavanie BOZP – max 20 bo-
dov 

 

 

Odpočet bodov: Za prekročenie časového limitu sa body odpočítavajú nasledovne: 

- za každú začatú hodinu – odpočítať 5 bodov; 

Za BOZP sa body odpočítavajú nasledovne: 

- za drobné porušenie predpisov (napr. nevhodná obuv, ...) – odpočítať 5 bodov; 

- za závažnejšie porušenie predpisov (napr. poškodenie náradia, znehodnotenie ma-
teriálu, nepoužívanie ochranných pracovných pomôcok, ...) – odpočítať 10 bodov. 

Celkové hodnotenie: 

 

 

 

 

dosiahnutý počet bodov známka 

100 – 90 výborný 

89 – 80 chválitebný 

79 – 70 dobrý 

69 – 60 dostatočný 

59 - 0 nedostatočný 
 

Hodnotenie praktickej 
časti záverečnej 
skúšky: 

Celkový počet bodov: ....................................................... 

Výsledná známka:       ........................................................ 

Podpis hodnotiteľa:     ....................................................... 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

2. Teoretická časť záverečnej skúšky 

(1) V teoretickej časti záverečnej skúšky sa overujú vedomosti žiaka vo vyžrebovanej téme. 

(2) Témy na teoretickú časť záverečnej skúšky sú záväzné pre všetky školy v učebnom odbore 3661 H murár. 

(3) Na teoretickú časť záverečnej skúšky je určených 25 tém. 

(4) Teoretická časť záverečnej skúšky trvá najviac 15 minút. Príprava žiaka na teoretickú časť záverečnej skúšky trvá 

15 minút až 30 minút. 

(5) Čas trvania záverečnej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením možno so súhlasom predsedu skúšob-

nej komisie pre záverečnú skúšku primerane predĺžiť. 

(6) Priebeh teoretickej časti záverečnej skúšky je verejný. 

(7) Skúšajúci citlivo riadi rozhovor so žiakmi, kladie pomocné a stimulačné otázky, vyjadruje súhlas alebo nesúhlas 

s tvrdeniami žiaka, pričom ho vedie k tomu, aby svoje názory podopieral argumentami a využíval pri tom písomnú 

prípravu a tiež vlastné poznatky získané počas prípravy na záverečnú skúšku. 

(8) Na hodnotenie teoretickej časti záverečnej skúšky sú smerodajné nasledovné kritériá:  

- porozumenie téme; 

- používanie odbornej terminológie; 

- schopnosť viesť dialóg; 

- správna reakcia na problémové a doplňujúci otázky; 

- používanie primeraných jazykových prostriedkov, gramaticky a štylisticky správnych; 

- vecnosť, správnosť a komplexnosť odpovede žiaka. 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ  ZADANIE  TEORETICKEJ  ČASTI  ZÁVEREČNEJ  SKÚŠKY – Zoznam tém 

Učebný odbor: 3661 H murár 

Školský rok: 2022/2023 

Zoznam tém teoretic-
kej časti záverečnej 
skúšky: 
 

1 TEHLOVÉ MURIVO 

2 LEŠENIE 

3 PLOCHÉ STRECHY 

4 STROPY MONOLITICKÉ A MONTOVANÉ 

5 KOMÍNY V OBYTNÝCH BUDOVÁCH 

6 DEBNENIE 

7 TVAROVKOVÉ MURIVO 

8 DREVENÉ KROVY 

9 RUČNÉ OPRACOVANIE DREVA 

10 ZÁKLADY 

11 STAVEBNÉ PRÁCE PRI MUROVANÍ 

12 DREVENÉ STROPY 

13 TRHLINY V BUDOVÁCH 

14 OSÁDZANIE VÝROBKOV 

15 PODLAHY 

16 KAMENNÉ MURIVO 

17 VNÚTORNÉ OMIETKY 

18 PRIEČKY 

19 SCHODIŠTE 

20 SADROKARTÓN 

21 OBKLADY 

22 VONKAJŠIE OMIETKY 

23 BUDOVANIE A ROZŠÍROVANIE OTVOROV 

24 IZOLÁCIE 

25 KLENBY 

Zoznam učebných po-
môcok, ktoré zabez-
pečí škola 

- modely tehličiek; 

- vzorky betonárskej výstuže; 

- sklobetónová tvarovka; 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

k teoretickej časti zá-
verečnej skúšky: 

- výrobky z plastov; 

- vzorky materiálov pre ľahké betóny; 

- žiaruvzdorné materiály; 

- model schodiska; 

- tehliarske výrobky; 

- model lešenia HAKI; 

- rúrkové lešenie; 

- izolačné materiály; 

- výrobky zo skla – sklobetón; 

- vzorky podlahovín; 

- forma na skúšky zatvrdnutého betónu; 

- kotva pre predpätý betón; 

- model krovu; 

- modely prvkov železobetónovej konštrukcie; 

- modely; 

- vzorky dreva; 

- schéma plochej strechy; 

- nákresy; 

- vzorky dlažieb; 

- vzorky sadrokartónu; 

- vzorky krytiny; 

- prospekty. 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 1 

Učebný odbor: 3661 H murár 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: TEHLOVÉ MURIVO 

Zadanie: a) popíšte základné pravidlá murovania; 

b) definujte väzby tehlového muriva; 

c) popíšte organizáciu práce pri murovaní; 

d) popíšte zabezpečenie stavebných prác v zime; 

e) vysvetlite murovanie pri nízkych teplotách; 

f) popíšte bezpečnosť a ochranu zdravia pri murovaní; 

g) vysvetlite pôvod stavebných látok; 

h) charakterizujte vlastnosti stavebných látok; 

i) vysvetlite účel a použitie stavebných látok; 

j) popíšte hygienické podmienky pracovného ovzdušia. 

Učebné pomôcky: modely tehličiek; tehliarske výrobky 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 2 

Učebný odbor: 3661 H murár 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: LEŠENIE 

Zadanie: a) vymenujte druhy vnútorných a vonkajších lešení; 

b) charakterizujte lešenie drevené a kovové; 

c) popíšte bezpečnostné zásady pre konštrukciu a stavbu lešenia; 

d) vymenujte technické vlastnosti dreva; 

e) popíšte triedenie dreva, prírodné, lepené, aglomerované výrobky z dreva; 

f) popíšte manipuláciu a skladovanie dreva; 

g) popíšte použitie stavebného dreva, ochranu dreva v stavebníctve. 

Učebné pomôcky: model lešenia HAKI; rúrkové lešenie; vzorky dreva 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 3 

Učebný odbor: 3661 H murár 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: PLOCHÉ STRECHY 

Zadanie: a) charakterizujte sklon striech; 

b) definujte jednoplášťové a dvojplášťové ploché strechy; 

c) popíšte skladbu plochých striech; 

d) popíšte príčiny porúch plochých striech; 

e) charakterizujte vznik a rozdelenie hornín; 

f) popíšte technické vlastnosti stavebného kameňa; 

g) popíšte ťažbu kameňa, kamenárske výrobky. 

Učebné pomôcky: schéma plochej strechy; prospekty 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 4 

Učebný odbor: 3661 H murár 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: STROPY MONOLITICKÉ A MONTOVANÉ 

Zadanie: a) charakterizujte železobetónové monolitické stropy doskové, trámové a hríbové; 

b) popíšte montáž montovaných stropov z keramických nosníkov a vložiek; 

c) popíšte montáž panelových stropov; 

d) charakterizujte veľkorozmerové stavebné dielce; 

e) charakterizujte dielce pre bytové a občianske stavby, dielce pre priemyselné 

stavby; 

f) charakterizujte dielce pre inžinierske stavby a dielce pre poľnohospodárske stavby. 

Učebné pomôcky: modely prvkov železobetónovej konštrukcie; prospekty 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 5 

Učebný odbor: 3661 H murár 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: KOMÍNY V OBYTNÝCH BUDOVÁCH 

Zadanie: a) vymenujte druhy komínov a názvoslovie; 

b) charakterizujte výšku komína nad strechou; 

c) popíšte viacvrstvové komíny; 

d) definujte vzdialenosť drevených konštrukcií od komínov; 

e) vymenujte základné druhy plastov používaných v stavebníctve; 

f) popíšte výrobu a vlastnosti plastov; 

g) popíšte použitie plastov ako prísady do mált a betónov; 

h) vymenujte izolačné materiály z plastov a ich využitie. 

Učebné pomôcky: modely tehličiek; prospekty 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 6 

Učebný odbor: 3661 H murár 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: DEBNENIE 

Zadanie: a) popíšte hlavné konštrukčné časti debnení; 

b) definujte debnenia na jednorazové použitie a debnenia na  viacnásobné  použitie; 

c) charakterizujte špeciálne debnenia; 

d) popíšte postup oddebňovania; 

e) popíšte vznik a zmenu pracovného pomeru na príklade murára; 

f) definujte ukončenie pracovného pomeru na príklade murára. 

Učebné pomôcky: prospekty  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Republiková únia zamestnávateľov, Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava 5 tel.: +421-
2-3301 4280, ruz@ruzsr.sk, www.zamestnavatelia.sk 

Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 7 

Učebný odbor: 3661 H murár 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: TVAROVKOVÉ MURIVO 

Zadanie: a) vymenujte druhy a vlastnosti tvarovkového muriva; 

b) popíšte murivo z betónových a keramických tvaroviek; 

c) popíšte tvarovky z ľahkých betónov; 

d) popíšte kontrolu kvality murovania z tvaroviek; 

e) definujte bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pri murovaní; 

f) charakterizujte pojmy mzda a štruktúru mzdy; 

g) vymenujte formy mzdy na príklade murára. 

Učebné pomôcky: tehliarske výrobky; prospekty 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 8 

Učebný odbor: 3661 H murár 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: DREVENÉ KROVY 

Zadanie: a) popíšte časti dreveného krovu a ich funkciu; 

b) popíšte krovy väznicovej sústavy; 

c) charakterizujte protipožiarne opatrenia pri drevených krovoch; 

d) objasnite podstatu oceľobetónu, spôsoby namáhania konštrukcií; 

e) vymenujte konštrukcie zo železobetónu; 

f) porovnajte vlastnosti prostého betónu a železobetónu. 

Učebné pomôcky: vzorky dreva; model krovu; vzorky betonárskej výstuže 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 9 

Učebný odbor: 3661 H murár 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: RUČNÉ OPRACOVANIE DREVA 

Zadanie: a) vymenujte pomôcky, náradie a nástroje na ručné opracovanie dreva, jednoduché 

tesárske spoje; 

b) popíšte jednoduché tesárske konštrukcie a práce; 

c) definujte bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pri ručnom opracovaní dreva; 

d) vymenujte zložky betónovej zmesi, vlastnosti zložiek betónovej zmesi; 

e) uveďte pomery miešania a postup výroby betónu; 

f) charakterizujte deštruktívne a nedeštruktívne skúšky betónu. 

Učebné pomôcky: vzorky dreva; model krovu 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 10 

Učebný odbor: 3661 H murár 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: ZÁKLADY 

Zadanie: a) vysvetlite význam základov, funkciu plošných a hlbinných základov; 

b) vysvetlite použitie jednotlivých druhov základov; 

c) charakterizujte bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pri zhotovení základov; 

d) definujte funkciu betonárskej výstuže; 

e) uveďte druhy betonárskej výstuže a jej použitie; 

f) popíšte tvar a polohu výstuže v konštrukciách. 

Učebné pomôcky: vzorky betonárskej výstuže; prospekty 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 11 

Učebný odbor: 3661 H murár 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: STAVEBNÉ PRÁCE PRI MUROVANÍ 

Zadanie: a) vysvetlite prípravu základovej dosky pred murovaním; 

b) popíšte zameranie a založenie prvého radu muriva; 

c) popíšte kontrolu rovnosti, vodorovnosti a zvislosti muriva; 

d) vymenujte druhy kovov používaných v stavebníctve; 

e) popíšte ochranu kovov proti korózii; 

f) vysvetlite spôsob fakturácie stavebných prác. 

Učebné pomôcky: modely tehličiek; prospekty 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 12 

Učebný odbor: 3661 H murár 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: DREVENÉ STROPY 

Zadanie: a) definujte účel a vlastnosti stropných konštrukcií; 

b) popíšte trámový strop s násypom s omietnutým podhľadom; 

c) popíšte foršňový strop a stropy s oceľovými nosníkmi; 

d) popíšte rozdiel medzi trámovým a foršňovým stropom; 

e) vymenujte vlastnosti predpätého betónu a postup zhotovenia; 

f) popíšte výstuž v predpätom betóne; 

g) vysvetlite využitie predpätého betónu; 

h) definujte rozpočet stavby. 

Učebné pomôcky: 
modely prvkov železobetónovej konštrukcie; kotva pre predpätý betón; prospekty; 

vzorky dreva 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 13 

Učebný odbor: 3661 H murár 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: TRHLINY V BUDOVÁCH 

Zadanie: a) definujte posudzovanie trhlín; 

b) vymenujte trhliny, ktorých príčinou sú zmeny v základoch; 

c) vymenujte trhliny, ktoré sa vyskytujú v nosných konštrukciách; 

d) charakterizujte neškodné trhliny; 

e) vymenujte vlastnosti vzdušného a hydraulického vápna; 

f) vysvetlite výrobu vápna, dopravu vápna; 

g) popíšte skladovanie a manipuláciu, hasenie vápna, použitie vápna; 

h) popíšte bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci s vápnom. 

Učebné pomôcky: prospekty  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Republiková únia zamestnávateľov, Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava 5 tel.: +421-
2-3301 4280, ruz@ruzsr.sk, www.zamestnavatelia.sk 

Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 14 

Učebný odbor: 3661 H murár 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: OSÁDZANIE VÝROBKOV 

Zadanie: a) vymenujte druhy osádzaných výrobkov, ich použitie a požiadavky na osádzanie; 

b) definujte osádzanie drevených a oceľových zárubní, osádzanie okien; 

c) popíšte osádzanie ďalších výrobkov dokončovacích prác; 

d) vymenujte požiadavky na ochranu stavby pred účinkami vody;  

e) popíšte rozdelenie vodotesných izolácií, druhy izolačných materiálov proti vode a 

zemnej vlhkosti; 

f) charakterizujte zásady navrhovania vodotesných izolácií, dodatočné izolácie proti 

vode a vlhku; 

g) popíšte spôsob platby bankovým prevodom. 

Učebné pomôcky: prospekty; nákresy; izolačné materiály 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 15 

Učebný odbor: 3661 H murár 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: PODLAHY 

Zadanie: a) popíšte rozdelenie podláh; 

b) definujte požiadavky na vlastnosti podláh; 

c) definujte podkladové vrstvy podláh; 

d) definujte nášľapné vrstvy podláh; 

e) popíšte technologický postup zhotovenia dlažieb; 

f) vysvetlite výrobu sadry, vlastnosti sadry, rozdelenie a použitie sadry; 

g) popíšte dopravu a skladovanie sadry; 

h) popíšte bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so sadrou. 

Učebné pomôcky: vzorky podlahovín; prospekty 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 16 

Učebný odbor: 3661 H murár 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: KAMENNÉ MURIVO 

Zadanie: a) vymenujte vlastnosti kamenného muriva; 

b) charakterizujte neomietané murivo z lomového kameňa; 

c) charakterizujte kyklopské murivo a riadkové murivo; 

d) charakterizujte zvisle preväzované riadkové murivo a zmiešané murivo; 

e) popíšte vznik a založenie živnosti na príkladoch v stavebníctve; 

f) definujte zánik a prerušenie živnosti na príkladoch v stavebníctve. 

Učebné pomôcky: nákresy; prospekty 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 17 

Učebný odbor: 3661 H murár 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: VNÚTORNÉ OMIETKY 

Zadanie: a) charakterizujte účel a druhy omietok, prípravu podkladov na omietanie; 

b) charakterizujte druhy stropných omietok; 

c) popíšte ručné omietanie tradičnými omietkami; 

d) uveďte postup zhotovenia špeciálnych omietok; 

e) charakterizujte omietanie v zimnom období; 

f) definujte bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pri zhotovení omietok; 

g) charakterizujte ľahké betóny, betóny z ľahkého kameniva, druhy pórovitých betó-

nov; 

h) popíšte spôsob výroby pórobetónu, výrobky z pórobetónu; 

i) popíšte manipuláciu, dopravu a skladovanie výrobkov. 

Učebné pomôcky: vzorky materiálov pre ľahké betóny; prospekty 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 18 

Učebný odbor: 3661 H murár 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: PRIEČKY 

Zadanie: a) popíšte účel a rozdelenie priečok, priečky murované z tehál; 

b) popíšte priečky murované z priečkoviek a tvaroviek; 

c) popíšte montmonolitické priečky a montované priečky z dreva; 

d) charakterizujte priečky zo sklobetónu; 

e) popíšte rozdelenie stavebnej keramiky a keramické obkladačky; 

f) uveďte použitie - keramické dlaždice, zdravotná keramika, kameninové výrobky. 

Učebné pomôcky: modely tehličiek; sklobetónová tvarovka; prospekty 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 19 

Učebný odbor: 3661 H murár 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: SCHODIŠTE 

Zadanie: a) popíšte účel schodišťa a názvy hlavných častí; 

b) popíšte druhy schodíšť, schodišťové stupne; 

c) charakterizujte schodištia s celoplošne podopieranými stupňami, schodište s oboj-

stranne podopieranými stupňami; 

d) charakterizujte schodište s jednostranne votknutými stupňami; 

e) vymenujte použitie mált, materiály používané na výrobu mált, vlastnosti mált; 

f) vysvetlite rozdelenie mált podľa použitého spojiva. 

Učebné pomôcky: model schodiska; prospekty 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 20 

Učebný odbor: 3661 H murár 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: SADROKARTÓN 

Zadanie: a) vysvetlite účel a vlastnosti sadrokartónu; 

b) popíšte druhy montážnych prostriedkov sadrokartónovej konštrukcie; 

c) popíšte postup montáže priečok; 

d) popíšte postup montáže stropu na závesoch; 

e) popíšte postup montáže podkrovia; 

f) charakterizujte vznik živnosti, prerušenie živnosti a ukončenie živnosti na príkla-

doch v stavebníctve 

Učebné pomôcky: prospekty; vzorky sadrokartónu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Republiková únia zamestnávateľov, Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava 5 tel.: +421-
2-3301 4280, ruz@ruzsr.sk, www.zamestnavatelia.sk 

Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 21 

Učebný odbor: 3661 H murár 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: OBKLADY 

Zadanie: a) vysvetlite účel, rozdelenie, vlastnosti vnútorných a vonkajších obkladov; 

b) charakterizujte obklady zo sklených a tehlových obkladačiek, obklady z dreva a prí-

rodného kameňa; 

c) popíšte technologický postup zhotovenia vnútorného keramického obkladu; 

d) popíšte rozdelenie kameniva podľa pôvodu a získavania, triedenie piesku podľa veľ-

kosti zrna; 

e) popíšte založenie spoločnosti s ručením obmedzeným pri podnikaní v stavebníctve 

Učebné pomôcky: vzorky dreva; vzorky dlažieb; prospekty 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 22 

Učebný odbor: 3661 H murár 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: VONKAJŠIE OMIETKY 

Zadanie: a) vysvetlite účel a druhy vonkajších omietok; 

b) popíšte postup práce pri vonkajšom omietaní; 

c) charakterizujte šľachtené omietky a povrchové úpravy vonkajších omietok; 

d) charakterizujte škárovanie neomietaného muriva a novodobé omietky; 

e) definujte bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pri zhotovení omietok; 

f) vymenujte vlastnosti cementu, výrobu a druhy cementov; 

g) popíšte dopravu, skladovanie a použitie cementu. 

Učebné pomôcky: modely; prospekty 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 23 

Učebný odbor: 3661 H murár 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: BUDOVANIE A ROZŠIROVANIE OTVOROV 

Zadanie: a) definujte budovanie nových klenbových otvorov, budovanie otvorov s rovným nad-

pražím; 

b) popíšte montáž rozširovania  otvorov; 

c) vymenujte spôsoby podchytávania stropov a muriva pri budovaní otvorov v nos-

ných a nenosných murivách; 

d) vysvetlite význam a použitie tepelných izolácií, rozdelenie tepelných izolácií; 

e) uveďte rozdelenie izolácií podľa použitia, pôvodu a štruktúry materiálov pre tepelné 

izolácie; 

f) vysvetlite pojem tepelné mosty; 

g) charakterizujte dodatočné tepelné izolácie. 

Učebné pomôcky: izolačné materiály; prospekty 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 24 

Učebný odbor: 3661 H murár 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: IZOLÁCIE 

Zadanie: a) vysvetlite význam jednotlivých druhov izolácií; 

b) uveďte požiadavky na materiál pre jednotlivé druhy izolácií; 

c) vymenujte druhy izolácií proti vode a zemnej vlhkosti a uveďte ich použitie na 

stavbe; 

d) porovnajte tepelné a zvukové izolácie z hľadiska ich použitia na stavebnom ob-

jekte; 

e) charakterizujte ďalšie druhy izolácií; 

f) uveďte spôsoby zatepľovania budov; 

g) vysvetlite význam dodatočného zatepľovania budov z ekonomického hľadiska. 

Učebné pomôcky: izolačné materiály; modely; prospekty 
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Republiková únia zamestnávateľov je členom: 

JEDNOTNÉ ZADANIE TEORETICKEJ ČASTI ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY – Téma č. 25 

Učebný odbor: 3661 H murár 

Školský rok: 2022/2023 

Názov témy: KLENBY 

Zadanie: a) vymenujte názvoslovie klenieb a druhy klenieb; 

b) definujte tvary klenbových oblúkov a pätiek; 

c) definujte základné pravidlá pre klenutie a sanáciu stavieb; 

d) vymenujte názvy tehliarskych výrobkov pre stropné konštrukcie a ich rozmery; 

e) popíšte výhody a nevýhody týchto výrobkov; 

f) charakterizujte druhy tehliarskych výrobkov na krytinu. 

Učebné pomôcky: modely; vzorky krytiny 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


