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4. Charakteristika školského vzdelávacieho programu v študijnom odbore 3659 L 

stavebníctvo 

Školský vzdelávací program Technický pracovník v stavebnom odvetví pre študijný odbor 

3659 L stavebníctvo má za cieľ pripraviť absolventa so širokým všeobecno-vzdelávacím 

základom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami. V odbornom 

vzdelaní absolvent pozná vlastnosti technických materiálov používaných v stavebníctve, 

oboznámi sa s riadením, organizáciou a prevádzkou na stavbách, v stavebných a projektových 

firmách. Zároveň sa žiaci oboznámia s obsahom projektovej dokumentácie stavieb. Vedia 

čítať technické výkresy a zhotoviť náčrty jednoduchých stavebných konštrukcií, vedia  

stanoviť správny technologický postup a zvoliť optimálne pracovné podmienky pre stavebný 

proces a presne definovať jednotlivé časti. Správne sa orientuje v príslušných technických 

normách a technických predpisoch. Je oboznámený so základnými spôsobmi spracovania 

projektovej dokumentácie, s jej jednotlivými stupňami. Ovláda jednotnú odbornú 

terminológiu a symboliku. Dodržiava zásady a predpisy bezpečnosti práce, požiarnej ochrany 

a ochrany životného prostredia. Je schopný podporovať podnikateľské aktivity smerujúce 

k trvalej prosperite podnikateľského subjektu. Získaná kvalifikácia sa potvrdí maturitnou 

skúškou a žiak získava vysvedčenie o maturitnej skúške . 

 

 

4. 2 Základné údaje o štúdiu 

Všeobecné vzdelávanie dáva predpoklady pre lepšiu adaptabilitu v praxi, pre permanentné 

vzdelávanie i prípadné vysokoškolské štúdium. Obsah učiva všeobecno-vzdelávacích 

predmetov je usporiadaný vo vzťahu k odborným predmetom vzhľadom na celkový rozvoj 

osobnosti i profesionálnu pripravenosť žiaka. Spoločensko-vedné predmety umožňujú 

absolventovi orientovať sa vo všeobecne ľudských, občianskych, spoločenských otázkach, 

prírodovedné predmety dotvárajú jeho vzťah k reálnemu svetu  i k životnému prostrediu. 

Odborné vzdelávanie umožňuje absolventovi získať vedomosti a zručnosti potrebné pre 

kvalifikované vykonávanie činností stredných technicko-hospodárskych pracovníkov. 

Zároveň mu umožňuje získané vedomosti aplikovať v praxi, pri riešení praktických 

problémov a vykonávaní praktických úkonov v profesii.  

Spojenie všeobecného a odborného vzdelania umožňuje pripraviť všestranne rozvinutú 

a adaptabilnú osobnosť schopnú uplatniť sa na dynamicky sa meniacom trhu práce.  
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Kód a názov študijného odboru: 3659 L   stavebníctvo 
 

Dĺžka štúdia: 2 roky 

Forma štúdia: Denné štúdium  

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 

Poskytnutý stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A 

Možnosti pracovného uplatnenia 

absolventa: 

V pracovných pozíciách majster na stavbe, odborný pracovník vo 

viacerých stavebných profesiách,  montér stavebných konštrukcií. 

Nadväzná odborná príprava (ďalšie 

vzdelávanie): 

Pomaturitné štúdium v danom odbore alebo  v príbuzných odboroch, 

vysokoškolské štúdium v danom odbore alebo v príbuzných 

odboroch, rekvalifikačné kurzy 

4.3 Organizácia výučby 

Príprava v školskom vzdelávacom programe 3659 L stavebníctvo trvá dva roky a tvorí ho iba 

teoretické vyučovanie, ktoré je organizované v priestoroch školy na Kukučínovej 23, Košice. 

Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov 

učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú 

komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na 

vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. 

Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, 

zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy matematiky, fyziky 

a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava 

zameraná na oblasť stavebníctva a výroby stavebných látok.  

4.4 Zdravotné požiadavky na žiaka 

Do študijného odboru môžu byť prijatí len uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť písomne 

posúdil a potvrdil dorastový lekár. Nesmú mať poruchy pohybového ústrojenstva, chyby 

alebo choroby srdca a ťažké choroby dýchacieho ústrojenstva. Neprípustné sú ťažké chyby 

zraku a poruchy sluchu.  

Študijný odbor nie je vhodný pre žiakov so zníženou pracovnou schopnosťou. 

4.5 Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci 

Neoddeliteľnou súčasťou teoretického  vyučovania je problematika bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, požiarnej ochrany a hygieny práce. Vo výchovno-vzdelávacom procese 

musí výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia vychádzať z platných právnych predpisov – 

zákonov, nariadení, vykonávacích predpisov a noriem. Všeobecné zásady pre teoretické 

a praktické vyučovanie si žiaci osvoja na začiatku školského roka. Zásady bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci týkajúce sa konkrétnych činností si žiaci  osvoja pred začatím 

témy s nasledovným overením osvojenia si poznatkov preskúšaním. 
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V priestoroch určených na vyučovanie žiakov sú vytvorené podľa platných predpisov 

podmienky na zaistenie bezpečnosti a hygieny práce. Nevyhnutné je neustále informovať 

žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na teoretickom vyučovaní. 

Základné podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú: 

 

 dôkladné oboznámenie žiakov s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

s protipožiarnymi predpismi a s technologickými postupmi, 

 používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym 

predpisom, 

 vykonávanie stanoveného dozoru. 
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5. Profil absolventa študijného odboru 3659 L stavebníctvo 

 

 Charakteristika absolventa 

Absolvent študijného odboru nadstavbového štúdia  3659 L stavebníctvo je kvalifikovaný 

odborný pracovník pripravený uplatniť sa ako kvalifikovaný odborný a technický pracovník 

pri riadení výrobného procesu v stavebnej výrobe. 

V oblasti organizácie a riadenia výroby pozná základné pojmy a vzťahy z ekonomiky podniku 

a základov podnikania v stavebníctve, princípy racionalizácie technických a technologických 

procesov, princípy efektívneho a  hospodárneho využívania surovín, palív a energie a ochrany 

životného prostredia pri stavebných prácach. 

Dodržiava technologickú disciplínu a kvalitu výroby. Vie sa presne technicky vyjadrovať v 

písomnom a ústnom prejave. Ovláda základy práce v jednoduchých grafických aj 

ekonomických programoch na počítači. 

Pozná základné bezpečnostné, hygienické a protipožiarne predpisy, ako aj ustanovenia 

týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. 

Má základné vedomosti o investičnej výstavbe, o členení investičného procesu, jeho 

účastníkoch a ich vzájomných vzťahoch, o právach a povinnostiach zamestnanca 

a zamestnávateľa. 

Absolvent má široký odborný profil s potrebným všeobecným vzdelaním, je adaptabilný aj v 

príbuzných odboroch, je schopný nadobudnuté vedomosti a praktické zručnosti aplikovať pri 

riešení úloh a problémov, vie pracovať samostatne i v tíme a naďalej sa vzdelávať. 

Absolvent je pripravený uchádzať sa o ďalšie pomaturitné alebo vysokoškolské štúdium.  

 

5.1.1 Kompetencie absolventa  

Absolvent študijného odboru 3659 L stavebníctvo po absolvovaní vzdelávacieho programu 

disponuje týmito kompetenciami: 

5.1.1.1 Kľúčové kompetencie 

Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti 

Absolvent má: 

 vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory, 

 reprodukovať a interpretovať prečítaný alebo vypočutý text v materinskom a cudzom 

jazyku, 

 podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo činnosti, 

 vyjadrovať sa nielen podrobne a bohato, ale aj krátko a výstižne, 

 aktívne komunikovať najmenej v dvoch cudzích jazykoch, 

 vedieť samostatne rozhodovať o úprave informačného materiálu vzhľadom na druh 

oznámenia a širší okruh užívateľov, 
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 štylizovať listy (formálne, neformálne), informačné útvary (inzerát, oznam), vyplňovať 

formuláre (životopis, žiadosť), 

 navrhovať návody k činnostiam, písať odborné materiály a dokumenty v materinskom 

a cudzom jazyku, 

 osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov, 

 spracovávať písomné textové informácie (osnova, výpisky, denník) a materiály podľa 

účelu oznámenia a s ohľadom na potreby užívateľa, 

 orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať rôzne informácie, posúdiť ich význam 

v osobnom živote a v povolaní, 

  vyhľadávať a využívať jazykové a iné výrazové prostriedky pri riešení zadaných úloh 

a tém v cudzom jazyku, 

 vedieť prijímať a tvoriť text, chápať vzťahy medzi rečovou situáciou, témou a jazykovým 

prejavom v materinskom a cudzom jazyku, 

 rozlišovať rôzne druhy a techniky čítania, ovládať orientáciu sa v texte a jeho rozbor 

z hľadiska kompozície a štýlu v materinskom a cudzom jazyku, 

 ovládať operácie pri práci s počítačom, 

 pochopiť a vyhodnocovať svoju účasť na procese vzdelávania a jeho výsledku, ktorý 

zabezpečuje právo voľného pohybu občana žiť, študovať a pracovať v podmienkach 

otvoreného trhu práce, 

 pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie včítane možnosti 

učenia sa formou on-line, 

 oboznámiť sa s motivačnými vzdelávacími programami, ktoré sú zamerané na riešenie 

problémov a poskytovanie prístupných príležitostí pre celoživotné vzdelávania, ktoré 

vytvára možnosť virtuálnej komunikácie medzi lokálnymi komunitami.  

 

Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti 

Absolvent má: 

 významne sa podieľať na stanovení zodpovedajúcich krátkodobých cieľov, ktoré smerujú 

k zlepšeniu vlastnej výkonnosti, 

 vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty, formulovať, pozorovať, 

triediť a merať hypotézy, 

 overovať a interpretovať získané údaje, 

 rozhodovať o princípoch kontrolného mechanizmu, 

 rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne 

myslenie, 

 samostatne predkladať návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný, 

 predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií pre ostatných členov 

tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie 

zvládnuť, 

 ovládať základy modernej pracovnej technológie a niesť zodpovednosť za prácu 

v životnom prostredí, jeho ochranu, bezpečnosť a stratégiu jeho rozvoja, 
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 samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce v menšom 

kolektíve, niesť zodpovednosť aj za prácu druhých, 

 vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje, 

 určovať  vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch 

a osobnostnom raste, 

 stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej 

orientácie a životných podmienok, 

 plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou využívania 

sebakontroly, sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania, 

 overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých, 

 mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, byť si 

vedomí dôsledkov nezdravého životného štýlu a závislostí, 

 prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy, 

 predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti 

posudzovať návrhy druhých,  

 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným 

konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.  

 

Schopnosť tvorivo riešiť problémy 

Absolvent má: 

 objasňovať formou systematického poznávania najzávažnejšie rysy problémov, využívať 

za týmto účelom rôzne všeobecne platné pravidlá, 

 získavať samostatným štúdiom všetky nové informácie vzťahujúce sa priamo k objasneniu 

neznámych oblastí problému, 

 zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromažďovať informácie, 

vytriediť a využiť len tie, ktoré sú pre objasnenie problému najdôležitejšie, 

 určovať najzávažnejšie rysy problému, zvažovať rôzne možností riešenia, ich klady 

a zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, stanoviť kritériá pre voľbu 

konečného optimálneho riešenia, 

 vedieť vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ho, 

 poskytovať ľuďom informácie (oznamovanie, referovanie, rozprávanie, vyučovanie), 

 vedieť ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie),   

 spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi.  

Podnikateľské spôsobilosti 

Absolvent má: 

 pochopiť podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, 

ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného 

podnikania, 

 orientovať sa v rôznych štatistických údajoch a vedieť ich využívať pre vlastné 

podnikanie, 
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 samostatne plánovať finančné prostriedky vzhľadom na potreby a ciele podnikania, 

 viesť systém jednoduchého a podvojného účtovníctva a stratégiu odpisov, 

 vedieť efektívne využívať všetky zdroje na dosiahnutie priaznivého výsledku    

hospodárenia 

 ovládať právne predpisy v oblasti obchodných a pracovnoprávnych vzťahoch 

 pracovať so základnými informáciami  v dvoch cudzích jazykoch 

 rozpoznávať a rozvíjať kvality riadiaceho zamestnanca s aspektom na komunikatívne 

schopnosti, asertivitu, kreativitu a odolnosť voči stresom, 

 vedieť vystihnúť princípy odmeňovania a oceňovania aktívnych a tvorivých 

zamestnancov a motivovať ich 

 ovládať princípy priebežnej kontroly, diagnostiky skutočného stavu a úrovne podniku, 

 využívať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť primerane kritizovať, ale aj znášať kritiku 

od druhých, 

 ovplyvňovať druhých a koordinovať ich úsilie, 

 operatívne sa rozhodovať a prijímať opatrenia, 

 vykonávať aj nepopulárne, ale správne  opatrenia a rozhodnutia, myslieť systémovo 

a komplexne, 

 rešpektovať právo a zodpovednosť, 

 mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, 

uvedomovať si význam celoživotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa 

k zmeneným pracovným podmienkam, 

 sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení, prijímať hodnotenie výsledkov 

svojho učenia zo strany iných ľudí, 

 poznať možnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy a povolaní, 

 mať prehľad o možnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, cieľavedomé 

a zodpovedne rozhodovať o svojej budúcej profesií a vzdelávacej ceste, 

 mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o požiadavkách 

zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať so svojimi predstavami 

a reálnymi predpokladmi, 

 dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príležitosti v súlade s realitou trhového 

prostredia, svojimi predpokladmi a ďalšími možnosťami.    

 

Spôsobilosť využívať informačné technológie 

Absolvent má: 

 zoznámiť sa s rôznymi druhmi počítačových programov a spôsobom ich obsluhy, 

 ovládať obsluhu  periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného programu, 

 pracovať s aplikačným programom potrebným pre výkon povolania, 

 vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie, 

 vybrať kvantitatívne matematické metódy (bežné, odborné a špecifické), ktoré sú vhodné 

pri riešení danej úlohy alebo situácie, 
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 graficky znázorňovať reálne situácie a úlohy, kde takéto znázorňovanie pomáha pri 

kvantitatívnom riešení úlohy, 

 komunikovať elektronickou poštou, využívať prostriedky online a offline komunikácie, 

 evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol využívať pri práci, 

 chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním, 

 posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným 

informáciám a byť mediálne gramotný. 

 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

Absolvent má: 

 porozumieť systémovej (globálnej) podstate sveta, 

 uvedomiť si a rešpektovať, že telesná, citová, rozumová i vôľová zložka osobnosti sú 

rovnocenné a vzájomne sa dopĺňajú,  

 konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom záujme, ale aj vo 

verejnom záujme, 

 poznať a rešpektovať, že neexistuje iba jeden pohľad na svet, 

 orientovať sa na budúcnosť vo svojom vzťahu k Zemi, 

 uvedomiť si, že rozhodnutia, ktoré sa príjmu a činy, ktoré vykonajú jednotlivci alebo 

členovia skupiny, budú mať vplyv na globálnu prítomnosť a budúcnosť, 

 poznať, uznávať a podporovať alternatívne vízie vo vzťahu k udržateľnému rozvoju, 

ľudskému zdraviu a zdraviu našej planéty, 

 uvedomiť si a čiastočne pochopiť globálne podmienky, rozvoj a trendy súčasného sveta, 

 pochopiť globálnu povahu sveta a úlohu jednotlivca v ňom, rozvoj 

masovokomunikačných prostriedkov, dopravných prostriedkov, masovej turistiky 

a komunikačných systémov, 

 chápať problémy zachovania mieru, bezpečnosti jednotlivcov, národov a štátov, 

zachovávania a ochrany životného prostredia, vyčerpania nerastných surovín, liečenia 

civilizačných nemocí, populačnej explózie v rozvojových krajinách, drogovej závislosti 

najmä mladistvých, sexuálnej výchovy a pozitívne pristupovať k riešeniu týchto 

problémov, 

 uvedomiť si a orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, 

etnických, rasových a náboženských konfliktov, terorizmu a navrhovať cesty na ich 

odstránenia, 

 chápať pojmy spravodlivosť, ľudské práva a zodpovednosť, aplikovať ich v globálnom 

kontexte, 

 tvorivo riskovať, primerane kritizovať, jasne sa stavať k riešeniu problémov, rýchle sa 

rozhodovať, byť dôsledný, inšpirovať druhých pri vyhľadávaní podnetov, iniciatív 

a vytváraní možností,  

 dodržiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká, 

vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbií a diskriminácií,  

 konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, prispievať 

k uplatňovaniu hodnôt demokracie, 
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 uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať s toleranciu 

k identite druhých,  

 zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete,  

 uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť v európskom 

a svetovom kontexte 

 podporovať hodnoty miestnej, národnej, európskej a svetovej kultúry a mať s nimi 

vytvorený pozitívny vzťah. 

5.1.1.2 Všeobecné kompetencie 

Absolvent má: 

 zvoliť komunikatívnu stratégiu adekvátnu komunikačnému zámeru, podmienkam 

a normám komunikácie, 

 vyjadrovať vhodným spôsobom svoj úmysel, prezentovať sám seba, podávať a získavať 

ústne alebo písomne požadovanú alebo potrebnú informáciu všeobecného alebo 

odborného charakteru, zapájať sa do diskusie, obhajovať svoj názor, pohotovo reagovať 

na nepredvídané situácie (otázka, rozhovor, anketa), uplatňovať verbálne a neverbálne 

prostriedky, spoločenskú a rečovú etiku a zdôvodňovať zvolené riešenie komunikačnej 

situácie, 

 ovládať základné – najčastejšie používané lexikálne a gramatické prostriedky, rozumieť 

gramatickým menej frekventovaným lexikálnym a gramatickým javom a vedieť ich aj 

používať, samostatne tvoriť súvislé hovorené a písané prejavy, 

 získať informácie z prečítaného a vypočutého textu (určiť hlavnú tému alebo myšlienku 

textu, rozlíšiť základné a vedľajšie informácie), dokázať text zaradiť do niektorých 

z funkčných štýlov, orientovať sa v jeho stavbe, 

 uvádzať správne bibliografické údaje a citáty, spracovať písomné informácie najmä 

odborného charakteru, 

 pracovať s pravidlami pravopisu a inými jazykovými príručkami, 

 chápať literárne dielo ako špecifickú výpoveď o skutočnosti a o vzťahu človeka k nej, 

 vytvárať si predpoklady pre estetické vnímanie skutočnosti, 

 vytvoriť si pozitívny vzťah k literárnemu umeniu, založený na interpretácii ukážok 

z umeleckých diel, na osvojení podstatných literárnych faktov, pojmov a poznatkov, 

 pristupovať k literatúre ako k zdroju estetických zážitkov, uplatňovať estetické 

a ekologické hľadiská pri pretváraní životného prostredia, podieľať sa na ochrane 

kultúrnych hodnôt, 

 v oblasti jazykovej poznať a používať zvukové a grafické (pravopisné) prostriedky daného 

jazyka, slovnú zásobu včítane vybranej frazeológie v rozsahu daných tematických 

okruhov, vybrané morfologické a syntaktické javy, základné spôsoby tvorby slov 

(odvodzovanie a skladanie slov), vybrané javy z oblasti štylistiky, 

 v oblasti pragmatickej používať osvojené jazykové prostriedky v súvislých výpovediach 

a v obsahových celkoch primerane s komunikatívnym zámerom,  

 s aspektom na strategickú kompetenciu vedieť vhodne reagovať na partnerove podnety, 

odhadovať významy neznámych výrazov, používať kompenzačné vyjadrovanie, pracovať 
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so slovníkom (prekladovým, výkladovým) a používať iné jazykové príručky a informačné 

zdroje, 

 v oblasti socio-lingvistickej vedieť komunikovať v rôznych spoločenských úlohách, 

bežných komunikatívnych situáciách, používať verbálne a neverbálne výrazové 

prostriedky v súlade s kultúrnymi tradíciami danej jazykovej oblasti, preukázať všeobecné 

kompetencie a komunikatívne kompetencie prostredníctvom rečových schopností na 

základe osvojených jazykových prostriedkov v komunikatívnych situáciách v rámci 

tematických okruhov, preukázať úroveň receptívnych (vrátane interaktívnych) 

a produktívnych rečových schopností, 

 chápať nutnosť svojho úspešného zapojenia sa do spoločenskej deľby práce a oceniť 

prospešnosť získavania nových spôsobilostí po celý čas života, 

 mať základné sociálne návyky potrebné na styk s ľuďmi a prakticky uplatňovať pri styku 

s ľuďmi spoločensky uznávané normy, 

 uvedomovať si svoju národnú príslušnosť a svoje ľudské práva, mať ochotu rešpektovať 

práva iných ľudí, 

 chápať princípy fungovania demokratickej spoločnosti a postupy, ako sa občan môže 

aktívne zapojiť do politického rozhodovania a ovplyvňovať verejné záležitosti na rôznych 

úrovniach (štát – región – obec), 

 v praxi uplatňovať humanitné zásady vzťahov medzi ľuďmi a ekologické zásady vo 

vzťahu k životnému prostrediu, 

 vytvárať si vlastné filozofické a etické názory ako základ na sústavnejšiu a dokonalejšiu 

orientáciu pri posudzovaní a hodnotení javov ľudského a občianskeho života, 

 rozumieť matematickej terminológii a symbolike (množinovému jazyku a pojmom 

z matematickej logiky) a správne ju interpretovať a používať z nariadení, zákonov, 

vyhlášok a matematiky, 

 vyhľadávať, hodnotiť, triediť, používať matematické informácie v bežných profesijných 

situáciách a používať pritom výpočtovú techniku a prístupné informačné a komunikačné 

technológie, 

 osvojiť si vyskytujúce sa pojmy, vzťahy a súvislosti medzi nimi, osvojiť si postupy 

používané pri riešení úloh z praxe, 

 cieľavedome pozorovať prírodné javy, vlastnosti látok a ich premeny, 

 rozvíjať finančnú a mediálnu gramotnosť,  

 rozlišovať fyzikálnu a chemickú realitu, fyzikálny a chemický model, 

 vedieť opísať osvojené prírodovedné poznatky a vzťahy medzi nimi, používať správnu 

terminológiu a symboliku, porozumieť prírodným zákonom, 

 aplikovať získané prírodovedné poznatky i mimo oblasti prírodných vied (napr. 

v odbornom vzdelávaní, praxi, každodennom živote), 

 poznať využitie bežných látok v priemysle, poľnohospodárstve a v každodennom živote 

a ich vplyv na zdravie človeka a životné prostredie, 

 chápať umenie ako špecifickú výpoveď umelca, chápať prínos umenia a umeleckého 

zážitku ako dôležitú súčasť života človeka, vedome vyhľadávať a zúčastňovať sa 

kultúrnych a umeleckých podujatí, vedieť vyjadriť verbálne svoj kultúrny zážitok, 

vyjadriť vlastný názor a obhájiť ho, 
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 vytvoriť si pozitívny vzťah ku kultúrnym hodnotám, prírode a životnému prostrediu 

a aktívne sa podieľať na ich ochrane, 

 prejavovať aktívne postoje k vlastnému všestrannému telesnému rozvoju predovšetkým 

snahou o dosiahnutie optimálnej úrovne telesnej zdatnosti a vlastnú pohybovú aktivitu 

spojiť s vedomím potreby sústavného zvyšovaniu telesnej zdatnosti a upevňovania 

zdravia, 

 uvedomovať si význam telesného a pohybové zdokonaľovania, vnímať krásu pohybu, 

prostredia a ľudských vzťahov, 

 ovládať a dodržiavať zásady pomoci, zabrániť úrazu a poskytnúť prvú pomoc pri úraze, 

uplatňovať pri športe a pobyte v prírode poznatky z ochrany a tvorby životného 

prostredia.  

 

 

 

5.1.1.3 Odborné kompetencie 

 

Požadované vedomosti 

 

Absolvent pozná:  

 

  základy podnikania a podnikateľského prostredia v stavebníctve v podmienkach 

trhového hospodárstva; 

 právne predpisy spojené s podnikaním; 

 základy marketingu a marketingové nástroje; 

 charakteristické organizačné štruktúry podniku; 

 základy personalistiky vo firme; 

 zásady jednoduchého účtovníctva; 

 zásady obchodných rokovaní a zásady styku so zákazníkmi; 

 podstatu sociálnej a etickej zodpovednosti podnikateľa;  

 zásady riešenia sústav síl v rovine, ťažiska prierezov, účinkov síl na stavebné 

konštrukcie, statiky tuhej dosky a staticky určitých nosníkov; 

 vzťahy vnútorných a vonkajších síl stavebných konštrukcií; 

 základné druhy namáhania na ťah, tlak, ohyb a šmyk; 

 druhy a časti projektovej dokumentácie; 

 zásady zobrazovania stavebných konštrukcií, zdravotnotechnických inštalácií a 

vykurovania podľa platných STN EN; 

 zásady vypracovania architektonickej časti projektu jednoduchého rodinného domu a 

jeho technického zariadenia budov (ďalej len TZB); 

 princíp kreslenia stavebných konštrukcií v niektorom z grafických programov; 

 základné právne predpisy v stavebníctve; 

 organizáciu, prípravu a riadenie stavby,  

 investičný proces, jeho účastníkov a vzťahy medzi nimi; 
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 predvýrobnú a výrobnú prípravu stavby a jej náležitosti; 

 zásady oceňovania jednoduchých stavebných prác, kalkulácie a rozpočet, fakturáciu 

prác; 

 dokumentáciu realizácie stavby a jej náležitosti; 

 zemné práce, stavebné stroje a dopravné prostriedky pri zemných prácach; 

 technologické postupy zhotovenia konštrukcií základov, zvislých nosných konštrukcií, 

priečok, komínov,  stropov, schodíšť a strešných konštrukcií;  

 druhy  lešení a predpisy súvisiace s ich montážou;  

 technologické postupy vyhotovenia vnútorných aj fasádnych omietok, ich 

povrchových úprav a obkladov; 

 technologické postupy zhotovenia podláh a dlažieb, izolácií budov; 

 druhy debnenia betónových a oceľobetónových konštrukcií; 

 zásady návrhu, výroby, dopravy a spracovania čerstvého betónu; 

 skúšky čerstvého betónu a betónu; 

 spôsoby  prípravy betonárskej výstuže; 

 technologické postupy realizácie murovaných, monolitických a montovaných 

stavebných konštrukcií; 

 technologické postupy opráv stavebných konštrukcií; 

 návrh a realizáciu stenových a strešných zatepľovacích systémov; 

 základné technické pojmy z oblasti technického zariadenia budov; 

 funkciu, druhy, materiál a použitie jednotlivých rozvodov vnútorných inštalácií; 

 stavebné úpravy potrebné pre rozvod inštalácií; 

 zásady zhotovenia rozvodov vnútorného vodovodu, kanalizácie, vykurovania, plynu a 

ich skúšky; 

 princíp elektroinštalácií, bleskozvodu, vzduchotechniky, klimatizácie a význam 

netradičných zdrojov energií; 

 geodetické pomôcky a prístroje, geodetické vytyčovacie práce na stavbe, určovanie 

plôch a kubatúr; 

 pracovné postupy pri preberaní a odovzdávaní staveniska; 

 platné technické predpisy a technické normy pri prácach v odbore. 

 

 

 

Požadované zručnosti 

 

Absolvent vie:    

 

 používať odbornú terminológiu, príslušné platné STN EN, tabuľky, príručky a inú 

odbornú literatúru;  

 orientovať sa v právnych predpisoch v stavebníctve; 

 uplatňovať platné technické predpisy a technické normy pri prácach v odbore; 

 vypracovať jednoduchý podnikateľský plán podľa predlohy; 
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 vypočítať výkaz výmer, zostaviť jednoduchý rozpočet a vystaviť faktúru; 

 navrhnúť marketingové nástroje pre firmu; 

 vypracovať podklady pre finančné činnosti firmy; 

 riešiť výpočtom aj graficky rôzne druhy rovinných sústav síl a ťažisko;  

 jednoduchých prierezov stavebných konštrukcií; 

 počítať väzbové sily, ohybové momenty, priečne a osové sily na prostom nosníku;  

 kresliť a čítať stavebné výkresy a výkresy inštalácií budov; 

 vypracovať architektonickú časť projektu jednoduchého rodinného domu; 

 vypracovať zjednodušenú projektovú dokumentáciu kanalizácie, vodovodu 

a vykurovania; 

 navrhnúť vykurovacie plochy aj tepelné straty v jednotlivých miestnostiach rodinného 

domu; 

 ovládať základy zobrazovania a kótovania jednoduchého stavebného objektu 

v pôdorysoch, rezoch a pohľadoch aj zariaďovanie interiéru v niektorom z grafických 

programov; 

 používať geodetické pomôcky a prístroje pri zameriavaní a vytyčovaní stavby; 

 vypočítať plochy a kubatúry materiálov podľa projektovej dokumentácie; 

 ovládať vytyčovacie práce na stavbe a jej zameriavanie; 

 používať príslušný počítačový program na spracovanie dát, evidenčné účely, 

korešpondenciu, inventarizáciu zásob stavby;  

 viesť predpísanú a nutnú evidenciu stavby a vykonávať administratívne práce 

podľa platných predpisov; 

 vypracovať harmonogram prác, nasadenie strojov a pracovných síl; 

 viesť stavebný denník a knihu bezpečnosti a ochrany  zdravia pri práci; 

 vypracovať jednoduchý projekt zariadenia staveniska a plán organizácie výstavby 

podľa zadania;  

 využívať moderné marketingové techniky; 

 rešpektovať zásady podnikateľskej etiky; 

 vyplniť daňové priznanie podľa platných predpisov; 

 realizovať podnikateľskú činnosť tak, aby sa maximálne šetrilo životné prostredie. 

 

 

Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti    

Absolvent má : 

 

 dobrý zdravotný stav; 

 organizačné schopnosti,  

 komunikatívnosť, schopnosť spolupracovať v tíme; 

 dôslednosť, zodpovednosť,  

 samostatnosť, presnosť, zmysel pre detail, 

 kladný vzťah k ochrane životného prostredia. 
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6 Učebný plán študijného odboru 3659 L stavebníctvo 

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP 
Škola (názov, adresa) Stredná  odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice 

Názov ŠkVP Technický pracovník v stavebnom odvetví 

Kód a názov  ŠVP 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia, 2013-762/1880:20-925 

Kód a názov študijného odboru 3659 L stavebníctvo 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia Denná  

Iné vyučovací jazyk – slovenský 

Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program 

Vzdelávacie oblasti 

Obsahové štandardy 

Minimálny 

počet 

týždenných 

vyučovacích 

hodín celkom 

Vyučovací predmet Počet týž. 

vyučovacích hodín 

celkom 

Disponibilné hodiny 

Všeobecné vzdelávanie 23  31 20 

Jazyk a komunikácia 12  16 4 

Zvuková rovina jazyka a pravopis 

6 
Slovenský jazyk a literatúra 

 
8 2 

Významová/lexikálna rovina jazyka 

Tvarová/morfologická rovina jazyka 

Syntaktická/skladobná rovina 

Sloh 

Jazykoveda 

Jazyk a reč 

Učenie sa 

Práca s informáciami 

Jazyková kultúra 

Komunikácia 

Literárna tvorba: všeobecné pojmy, literárne 

obdobia a smery, literárne druhy, štruktúra 

literárneho diela, štylizácia textu, metrika 

Počúvanie s porozumením 

6 Anglický jazyk / Nemecký jazyk 8 2 

Čítanie s porozumením 

Písomný prejav 

Ústny prejav 

Interkultúrna komunikácia 

Človek a spoločnosť  2  2  

Dejepis 2 Dejepis 2  

Človek a príroda 1  3 2 

Elektrické a magnetické javy 

1 Fyzika 3 2 
Svetlo a žiarenie 

Formy a príčiny mechanického pohybu, štruktúra 

a vlastnosti látok 

Matematika a práca s informáciami 6  8 2 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami 

4 Matematika 6 2 

Vzťahy, funkcie, tabuľky a diagramy 

Geometria a meranie 

Kombinatorika, pravdepodobnosti a štatistika 

Logika, dôvodenie a dôkazy 

Práca s údajmi a informáciami 2 Informatika 2  

Zdravie a pohyb 2  2  

Zdravie a jeho poruchy 

2 Telesná a športová výchova 2  
Zdravý životný štýl 

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 

Športové činnosti pohybového režimu 

Odborné vzdelávanie 23  35 12 

Teoretické vzdelávanie 15  27 12 

Ekonomické vzdelávanie - svet práce, pravidlá 

riadenia osobných financií, výchova k podnikaniu, 

spotrebiteľská výchova 

Technické vzdelávanie 

Technologické vzdelávanie 

Ročníkový projekt 

 

 

Ekonomika 4 

12 

Stavebná mechanika 2 

Technológia stavieb 8 

Príprava stavieb 6 

Typológia stavieb 2 

Ročníkový projekt 2 

Právna náuka 1 

Priemyselný marketing 1 

Manažment 1 

Praktická príprava 8  8  
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  Odborná prax 8  

Disponibilné hodiny 20    

CELKOM 66  66  

Ochrana života a zdravia     

Teoretická príprava  Teoretická príprava   

Praktický výcvik  Praktický výcvik   
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Škola (názov, adresa) 
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 

040 01 Košice 

Názov ŠkVP Technický pracovník v stavebnom odvetví 

Kód a názov  ŠVP 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia 

Kód a názov študijného odboru 3659 4 stavebníctvo 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy štátna 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov 
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. Spolu 

Všeobecnovzdelávacie predmety 16 15 31 

Slovenský jazyk a literatúra a) 4 4 8 

Anglický jazyk / nemecký jazyk a) 4 4 8 

Dejepis 1 1 2 

Fyzika 2 1 3 

Matematika 3 3 6 

Informatika 1 1 2 

Telesná a športová výchova 1 1 2 

Odborné predmety 17 18 35 

Ekonomika 2 2 4 

Stavebná mechanika 2 0 2 

Technológia stavieb 4 4 8 

Príprava stavieb 3 3 6 

Typológia stavieb 2 0 2 

Ročníkový projekt 0 2 2 

Právna náuka 0 1 1 

Priemyselný marketing 0 1 1 

Manažment 0 1 1 

Odborná prax 4 4 8 

Spolu 33 33 66 

Maturitná skúška  

 

 

Prehľad využitia týždňov  

Činnosť 1. ročník 2. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 30 

Maturitná skúška - 1 

 29 
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Časová rezerva (účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, 

výchovno-vzdelávacie akcie a i.)  
7 6 

Účasť na odborných akciách e) - - 

Spolu týždňov 40 37 

 

Poznámky k učebnému plánu:  

 Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy. 

 Predmet telesná výchova možno vyučovať 1 hodinu týždenne aj v popoludňajších 

hodinách a spájať ju do viachodinových celkov.  

    Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie 

požadovaných praktických zručností a činností formou cvičení (v laboratóriách,  

odborných učebniach, cvičných firmách a pod.).  

    Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie (1 až 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, 

upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú 

súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého 

vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


