
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŠTÚDIU 
  
 
Názov a adresa školy  
 

Stredná priemyselná škola  stavebná 
Veľká  okružná  25  
010 01 Žilina 

 
Názov školského vzdelávacieho 
programu 
 

 
STAVEBNÍCTVO pre 21. storočie  
 

Kód a názov  štátneho vzdelávacieho 
programu 

36 stavebníctvo,  geodézia a kartografia 
pre skupinu študijných odborov 

 
Kód a názov študijného odboru 

 
3650 M  STAVITEĽSTVO 

 
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie –  ISCED 3A 
Dĺžka štúdia 4 roky 
Forma štúdia denné štúdium pre absolventov základnej školy 
Nevyhnutné vstupné požiadavky na 
štúdium 

 
Nižšie stredné všeobecné vzdelanie a splnenie 
podmienok prijímacieho konania 
 

Spôsob ukončenia štúdia maturitná skúška 
Doklad o dosiahnutom vzdelaní vysvedčenie o maturitnej skúške 
Možnosti pracovného uplatnenia 
absolventa 

Absolvent študijného odboru staviteľstvo sa uplatní 
v povolaní stavebný technik, a to v rôznych typových 
pozíciách: 

 stavebný technik prípravy a realizácie 
investícií a inžinieringu, 

 stavebný technik – projektant, 
 stavebný technik – majster, 
 stavebný technik – prevádzkový dispečer, 
 stavebný technik – technológ, 
 stavebný technik – kontrolór kvality. 

Absolvent môže nájsť uplatnenie aj ako: 
 referent kalkulácií a rozpočtov, 
 referent pre výkon hospodárskej správy 

pri zabezpečovaní prevádzky a údržby 
budov a zariadení, 

 referent štátnej správy a samosprávy, 
 marketingový pracovník vo výrobe 

a predaji stavebných materiálov 
a výrobkov. 

V súkromnom podnikaní a pre riadiace funkcie 
v pracovnom pomere je podmienkou výkonu vybraných 
činností v stavebníctve ( projektová činnosť vo 
výstavbe, realizácia stavieb, ich zmien) autorizácia 
alebo odborná spôsobilosť v príslušnom odbore. 
Absolvent študijného odboru staviteľstvo – požiarna 
ochrana sa môže uplatniť: 
- na okresných a krajských riaditeľstvách hasičského 
a záchranného zboru vo funkcii inšpektor,  
- v hasičských jednotkách vo funkcii technik špecialista, 
v nižších veliteľských funkciách. 
Po získaní odbornej spôsobilosti  môže pracovať ako 
technik požiarnej ochrany, alebo špecialista požiarnej 
ochrany. 

                                                                          
 



Nadväzná odborná príprava (ďalšie 
vzdelávanie) 

pomaturitné štúdium,  
študijné programy vysokoškolského štúdia alebo 
ďalšie vzdelávacie programy zamerané na 
rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie  
 

Vyučovací jazyk  slovenský 
Druh školy štátna škola 
Forma štúdia denná 
 


