
Žiaci po 1.ročníku štúdia si vyberajú skupinu voliteľných 
odborných predmetov so zameraním na:

princípy navrhovania stavebných objektov,
dokumentáciu  stavieb v oblasti pozemného staviteľstva,
nové progresívne technológie a konštrukčné  riešenia pozemných stavieb,
typológiu bytových a občianskych stavieb,
systémy montovaných stavieb a základné požiadavky montovaných priemyselných a 
poľnohospodárskych stavieb,
územné  plánovanie,
základné pojmy a postupy pri údržbe a rekonštrukciách pozemných stavieb.

TAVITEĽST VOS TAVITEĽSTVO - POZEMNÉ STAVITEĽSTVOS
Študijný odbor staviteľstvo pripravuje absolventov so širokým 
všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami 
i praktickými spôsobilosťami tak, že sú schopní vykonávať činnosti stred-
ných technicko-hospodárskych pracovníkov v  projekcii, pri príprave stavieb, 
v stavebnej výrobe, pri zhotovovaní a rekonštrukciách stavieb, pri výrobe 
a montáži prefabrikátov. Môžu pracovať v stavebných firmách, na staveb-
ných úradoch obcí a miest, viesť pracovné kolektívy, po získaní praxe aj ako 
živnostníci. Uplatnia sa na pracovnom trhu na Slovensku ale aj v rámci štátov 
Európskej únie. Absolventi odboru sú tiež pripravení na vysokoškolské štúdium.

Absolventi vedia:

Požadované zručnosti absolventa:
vypracovať projektovú dokumentáciu (v 2D a 3D zobrazení) pre bytové a občianske stavby, 
zohľadniť konštrukčné, technologické  a statické hľadiská, hľadiská  architektonické, ekonom-
ické a ekologické,
zabezpečiť predprojektovú  a  projektovú prípravu stavieb podľa stavebného zákona, posúdiť 
kvalitu vykonaných prác.

Žiaci po absolvovaní študijného programu majú poznať:

princípy návrhu trasy, konštrukciu a stavbu cestných komunikácií, tunelov, mostov, 
letísk a konštrukciu železničných tratí,
dokumentáciu a príslušné technické normy v oblasti dopravných stavieb,
postupy pri rekonštrukcii, údržbe a oprave dopravných stavieb.

TAVITEĽSTVO - DOPRAVNÉ STAVITEĽSTVOS

Požadované zručnosti absolventa:
vypracovať  projekt cestnej komunikácie a objektov v cestnom telese,
orientovať sa v  stavebných výkresoch, dokumentácii  a  v  technických 
normách pre dopravné stavby,
navrhnúť konštrukciu cestnej komunikácie aj materiály a ich vlastnosti na jej 
zhotovenie a údržbu cestných komunikácií.

Žiaci po absolvovaní študijného programu majú poznať:

naučiť sa typologicky, architektonicky a konštrukčne správne vypracovať 
projektovú dokumentáciu pre obytné stavby, ale aj pre občianske stavby,
ovládať  zásady administratívnej agendy v oblasti stavebného manažmentu, 
ako aj v oblasti trhu s nehnuteľnosťami,
poznať  platnú legislatívu z oblasti obchodného zákonníka,    bankovníctva, 
poisťovníctva, geodézie a katastra,
vedieť  aplikovať poznatky z marketingovej oblasti a manažmentu v staveb-
nej praxi,
poznať zásady  písomného  styku v  rôznych oblastiach  hospodárskeho            
i  spoločenského  predovšetkým v malých a stredných firmách.

zásady  kreslenia projektovej dokumentácie bytových a občianskych 
stavieb,
zásady písomného  styku v  rôznych oblastiach  hospodárskeho i  
spoločenského  života  a jednotlivé druhy  písomností  uskutočňovaných  pri 
podnikovej činnosti,
základné pojmy a vzťahy z účtovníctva v podmienkach  trhovej  ekono-
miky,
právne predpisy, ktoré sa zaoberajú problematikou  súvisiacou s predajom 
nehnuteľností,
zásady existencie trhu,  jeho špecifiká a spôsoby presadzovania sa na trhu 
práce vo svojom  odbore,
ekonomické a právne informácie, potrebné pre podnikanie predovšetkým v 
malých a stredných firmách.

Požadované zručnosti absolventa:

mať schopnosť  vykonávať kooperatívnu komplexnú činnosť , získať zručnosť v práci s počítačom pri aplikácii                   
stavebno-technických programov,
naučíť sa kreatívne myslieť, byť komunikatívny a flexibilný,
vedieť spracovať projekt pôvodného stavu objektu určeného na rekonštrukciu a navrhnúť nový stav rekonštrukciou a 
modernizáciou objektu,
vedieť navrhnúť dispozičné zmeny priestorov interiéru, zachovať (pri historických budovách), alebo modernizovať 
priečelie budov podľa účelu budovy,
dokáže navrhnúť vizualizáciu interiérov budovy s využitím 3D grafických programov,
máť prehľad o najnovších moderných koncepciách riešenia interiérov budov.

navrhovať a dimenzovať stavebné konštrukcie  z hľadiska požiarnej 
bezpečnosti stavieb,
prakticky aplikovať predpisy o ochrane pred  požiarmi, potrebné  pre 
výkon štátneho požiarneho dozoru,
používať postupy  zisťovania  príčin vzniku  požiarov  od  prieskumu          
miesta požiaru po spracovanie expertíz a posudkov o požiari a o príčinách 
jeho vzniku,
určovať pracovné postupy  nebezpečných  technologických  procesov 
s využitím pre zistenie rizikových miest technológie,
navrhovať potrebné požiarno-bezpečnostné opatrenia, používať 
hasičskú techniku a ďalšiu špeciálnu techniku a zariadenia používané 
v hasičských jednotkách.

konštrukčné,  technologické,  materiálové problémy  pri  rekonštrukciách, adaptáciách 
a údržbe budov,
základné zásady navrhovania rekonštrukcie a modernizácie budov,
príčiny vzniku porúch na objekte,
technologické postupy  navrhovania a opráv stavebných konštrukcií,
zásady  vypracovania projektovej dokumentácie rekonštrukcie a mo-dernizácie budov,
základné statické princípy posudzovania starých a navrhovania nových konštrukcií.

osobné a  vecné  prostriedky hasičských  jednotiek,  požiarnej  taktiky  a  
hasičskej  techniky  pri zásahovej činnosti hasičských jednotiek,
zásady procesov horenia a hasenia,
stavebné a konštrukčné materiály z hľadiska ich protipožiarnej odolnosti 
a ich správania  sa pri požiaroch,
značenie a inštalovanie protipožiarnych zariadení na stavbách,
organizáciu a riadenie ochrany pred požiarmi,
organizáciu spojenia a signalizácie v hasičských jednotkách,
organizovanie  a uskutočňovanie štátneho požiarneho dozoru  a pre-
ventívnej činnosti na úseku ochrany pred požiarmi,
predpisy o ochrane pred požiarmi.

Požadované zručnosti absolventa:

Požadované zručnosti absolventa:

TAVITEĽSTVO - STAVEBNÝ A REALITNÝ MANAŽMENTS

TAVITEĽSTVO - REKONŠTRUKCIE A MODERNIZÁCIE BUDOVTAVITEĽSTVO - POŽIARNA OCHRANA SS
Žiaci po absolvovaní študijného programu majú poznať:Žiaci po absolvovaní študijného programu majú poznať:

Žiaci po absolvovaní študijného programu majú poznať:

vypracovať projektovú dokumentáciu, zohľadniť konštrukčné, technologické a 
statické hľadiská,
charakterizovať znaky architektonických slohov, poznajú vývoj architektúry, význam 
pamiatkovej starostlivosti,
využiť výpočtovú techniku pri návrhu a modelovaní objektov (AUTOCAD,                  
MICROSTATION, SITE WORKS, ARCON, CADCON, NEXIS, REVIT ...),
vyhotoviť kalkuláciu a rozpočet stavby (program CENCROS - PLUS),
obsluhovať základné typy geodetických prístrojov pre vytyčovanie stavieb, 
základy finančného hospodárenia, poznajú princípy podnikateľskej činnosti.

pozemné staviteľstvo
dopravné staviteľstvo
požiarnu ochranu
rekonštrukcie a modernizácie budov
stavebný a realitný manažment


