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3650 M STAVITEĽSTVO    4- ročný študijný odbor s maturitou 

 
Stredná odborná škola technická v Námestove je jediná, ktorá ponúka v regióne odbor staviteľstvo. Odbor staviteľstvo 

dáva žiakom možnosť v rámci štúdia získať vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon povolania a činnosti v oblasti 

pozemného staviteľstva, rekonštrukcií a adaptácií budov a stavebného manažmentu. 

 

Žiaci budú schopní 

 používať základné softvérové programy pri používaní výpočtovej techniky  

 manipulovať s geodetickými prístrojmi, vytýčiť i zamerať objekt   

 zhotoviť rozpočet stavby podľa predloženej výkresovej dokumentácie  

 vedieť náležitosti k založeniu firmy, jej fungovanie, financovanie  

 poznať stavebný zákon, predpisy k zahájeniu stavby, k výstavbe a ukončeniu, odovzdanie stavby  

 poznať zásady marketingu a manažmentu firmy  

 zabezpečiť predprojektovú a projektovú prípravu stavieb 

 vyhotoviť rozpočet stavby a kalkuláciu 

 obsluhovať základné typy geodetických prístrojov pre vytyčovanie stavieb 

 použiť zručnosti marketingu pre potreby riadenia firmy 

Využívaný aplikačný softvér 

 AutoCAD 2D kreslenie stavebných objektov   

 AutoCAD 3D modelovanie stavebných objektov   

 Autodesk Revit 3D softvér pre projektovanie stavieb a vizualizáciu  

 CENKROS Plus softvér na rozpočtovanie stavieb  

 Alfa Plus softvér pre vedenie jednoduchého účtovníctva  

 

Benefity štúdia 

 

Tieto výukové softvérové programy, umožnia žiakom získať zručnosti v kreslení, ktoré sú bežne používané v praxi. Po 

úspešnom absolvovaní žiaci môžu získať medzinárodné certifikáty pre prácu v programe AutoCAD, Revit, čo 

umožňuje Autodesk Academia Partner pre stavebníctvo zriadená pri našej škole. 

 

Možnosti uplatnenia 
 

Absolvent študijného odboru 3650 6 

staviteľstvo sa uplatní v povolaní ako 

stavebný technik, a to v rôznych 

typových pozíciách : 

 stavebný technik prípravy a 

realizácie investícií a 

inžinieringu,  

 stavebný technik - projektant, 

prevádzkový dispečer, 

technológ, kontrolór kvality. 

 

Absolvent môže nájsť uplatnenie aj ako 

referent kalkulácií a rozpočtov, 

marketingový pracovník vo výrobe a 

predaji stavebných materiálov a 

výrobkov alebo môže pokračovať v 

štúdiu na vysokej škole. 


