
 

Rozpis konzultácií a obsah učiva  2. D 

odbor:   murár 
Školský rok  2012/2013 
Prvý polrok                                                                                                               

 

                                    
Predmet Vyučujúci 

Obsah učiva 
 

  

SJL Mgr. Škereňová 
Realizmus v európskych literatúrach, 
P.O.Hviezdoslav, M.Kukučín, J.G.Tajovský,  
Opis pracovného postupu, Charakteristika 

  

ANJ Mgr. Kuljovská 
Jednoduchý prítomný čas, množné číslo, 
predložky miesta, modálne slovesá, rodina, 
opis osoby, voľný čas 

  

MAT Ing. Baculáková 
Riešenie lineárnych rovníc, nerovníc, sústava 
dvoch rovníc o dvoch neznámych, lineárne 
funkcie, kvadratické funkcie 

  

INF Ing. Kuljovský 
Počítačové systémy, základné pojmy – 
hardvér, softvér 

  

TSV Mgr. Holák 
Beh na 1500 metrov, zhyby na vysokej 
hrazde, člnkový beh 10x10 m 

  

EKO Ing. Grapová 

Náklady, výnosy, hospodársky výsledok, 
financovanie podniku, pracovný pomer, 
pracovná zmluva, mzdy, sociálne 
a dôchodkové zabezpečenie 

  

ODK Ing. Jakubík 
Výkres výkopov a základov, výkresy podlaží 
jednoduchého stavebného objektu – 
pôdorysy, rezy 

  

MTE Ing.arch.Kontrišová 
Murovacie materiály, tvarovkové murivo, 
kamenné a zmiešané murivo, komínové 
systémy 

  

TEC Ing. Marejková 
Technológia murovania, zhotovenie 
tvarovkového , kamenného a zmiešaného 
muriva, komíny v obytných budovách 

  

STK Ing. Brodňan 
Strešné konštrukcie – ploché a šikmé 
strechy, časti nosných konštrukcií striech, 
druhy krytín 

  

SUG Ing. Časnochová 
Sadrokartónové a sadrovláknité dosky, 
drevostavby, montované steny 

  

PWP Ing.arch.Kontrišová 
Trhliny v budovách, spôsoby odstraňovania 
porúch v základoch, spôsoby opráv 
tehlového muriva 
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