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ÚVODNÍK

Pozriete sa o 30 rokov dozadu s
presvedčením,  že  sa  vo  svete  všetko
zmenilo. Že jednoducho je tá doba príliš
dlhá na to, aby ostal v profesnej oblasti
„kameň na kameni“.

Potom  otvoríte  útlu  knižku
vydanú v roku vášho narodenia (úryvky
z nej prinášame v tomto čísle časopisu),
a čítate v nej, čo všetko má na starosti
stavbyvedúci, majster, parťák, stavebný
dozor,  ako  pripravovať,  plánovať,
odmeňovať, riadiť, odovzdávať stavbu.

A zrazu  zistíte,  že  stavebníctvo
bolo  a  je  stále  o inšpirácii,  tvorivosti,
osožnosti,  prospešnosti.  O
zodpovednosti  riadiacich  pracovníkov.
O pracovitosti robotníkov. 

Že sa síce zmenili podmienky pre
prácu,  že  máte  kvalitnejšie  technické
zabezpečenie,  že  veľa  výpočtov  a
prepočtov za vás urobia počítače. 

A  predsa  máte  pocit,  že  sa  v
stavebníctve, v jeho obsahu, vlastne nič

nezmenilo.

Mení  sa  totiž  len  forma  tohto
sveta.  Jeho  obsah  v  zásade  zmeniť

nedokážeme. Na to sme príliš maličkí.

šéfredaktorka
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STAVEBNÍCTVO

Stavebníctvo – technický odbor,
ktorý sa zaoberá výstavbou a vykonáva
i riadi stavebnú činnosť. 
(zdroj: http://ii.fmph.uniba.sk/~filit)

V  Slovenskej  republike  je
stavebníctvo  jedným  z  dôležitých
hospodárskych  odvetví,  ktoré  sa
významnou  mierou  podieľa  na  tvorbe
HDP a na zamestnanosti.

Zdroj údajov v grafoch:  www.telekom.gov.sk, Ročenka
slovenského stavebníctva 2011 

Toľkoto  hovorí  o  jednom  z
najkrajších  odvetví  hospodárstva
poučka a štatistika. Lenže stavebníctvo
je  oveľa  viac.  Stavebníctvo  je  totiž
proces tvorenia. 

Keď  tam,  kde  nič  nebolo,
postavíte niečo. Keď z niečoho starého
urobíte  nové.  Keď  z  poškodeného  a
časom zaprášeného, urobíte moderné a
funkčné. 

Keď  každá  stavba  slúži
konkrétnym ľuďom i celej spoločnosti.
Na  bývanie,  vzdelávanie,  prácu  a
zábavu.  K  rýchlejšej,  bezpečnejšej  a
pohodlnejšej  doprave.  K  zvýšeniu
kvality  života.  K  ochrane  životného
prostredia. 

Stavba  ako  konečný  produkt
stavebníctva.  Výsledok  práce  ľudí
vytvorený, aby slúžil ľuďom. 

Krásny uzavretý  kruh,  v  ktorom
sa idea zhmotní do konkrétnej stavby, a
tá sama sa stáva inšpiráciou pre ďalších.

Stavebníctvo to sú aj ľudia, ktorí
v ňom pracujú. 

Majitelia  a  riaditelia  stavebných
firiem,  ktorí  prinášajú  víziu,  výrobné
prostriedky a riadiace postupy. 

Stavbyvedúci  a  majstri,  ktorí
implementujú  prijaté  riešenia  a
operatívne riadia činnosť na stavbe. A v
neposlednom  rade  stavební  robotníci,
ktorí výkresy a plány pretvoria v stavbu.
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STAVBYVEDÚCI

Stavbyvedúci  ako  poverený
zástupca  stavebnej  firmy  riadia  a
organizuje  stavebné  práce.  Zodpovedá
za  realizáciu  stavby  v  súlade  s
projektovou dokumentáciou a zmluvou
o  dielo.  Väčšinu  svojej  činnosti
vykonáva priamo na stavbe,  v  menšej
miere v kancelárii.

Povinnosti stavbyvedúceho           
pred  začatím  stavby            
-  preštudovať  zmluvu  s
objednávateľom,  projektovú  a
rozpočtovú  dokumentáciu,  zmluvy  o
poddodávkach,
- prehodnotiť personálne zabezpečenie, 
-  oboznámiť  sa s pomermi staveniska,
-  zabezpečiť  včasný  prísun  materiálu,
strojov,  náradia,  pomôcok,
- zriadiť stavebný denník.

počas  realizácie  stavby  
-  kontrolovať  kvalitu  prác,  kvalitu
použitého materiálu, oboznámenie sa a
dodržiavanie  pravidiel  BOZP,
dodržiavanie  pracovného  času,
kontrolovať  dopravné  výkony,
-  starať  sa  o  dôkladné  využitie
mechanizmov,  o  správny  postup  prác,
rozmiestnenie  čiat,
-  riadiť  prácu  majstrov  a  ostatných
priamo  podriadených,
-  spolupracovať  s  poddodávateľmi,
- sledovať a zhromažďovať podklady na
účtovanie  stavebných  prác,  zapisovať

do  stavebného  denníka,
-  zabezpečiť  hospodárnosť  s
plánovanými  limitmi  mzdových
nákladov,  energií  a  materiálov.  

pri  dokončení  a  odovzdaní  stavby  
-  zabezpečiť  demontovanie stavebných
zariadení a strojov, odsun materiálu zo
staveniska,
- zapísať ukončenie stavby do denníka, 
-  pripraviť  stavbu  a  príslušnú
dokumentáciu na odovzdanie.

Zdroj:  FAJTA,  Š.:  Čo  má  vedieť  stavbyvedúci. Alfa
1981, 302 s.

Stavbyvedúci je v stavebnej firme
kľúčovým  medzičlánkom  medzi
vedením a robotníkmi. 

Implementuje  rozhodnutia
vedenia  do  konkrétnych  činností  na
stavbe,  koordinuje  a  riadi  práce  a
dodávky,  motivuje  robotníkov,  vedie
stavebný denník, podáva správy o stave
stavby,  robí  odúčtovanie  stavby,
zastupuje  stavebnú  spoločnosť  voči
investorovi,  zodpovedá  za
hospodárnosť  výstavby,  pripravuje
stavbu na odovzdanie.

Stavbyvedúci  žije so stavbou od
jej  predvýrobnej  prípravy,  až  po
prevzatie  investorom.  Preto  je  stavba
vizitkou stavbyvedúceho. 

Konečným  produktom  činnosti
stavbyvedúceho je stavba dokončená v
požadovanom  termíne,  kvalite  a  v
kalkulovanom  zisku,  odovzdaná
spokojnému zákazníkovi.
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MAJSTER

Majster je základným článkom v
riadení  výroby,  lebo  ju  bezprostredne
organizuje a za ňu na pridelenom úseku
stavby  zodpovedá,  a  to  po  stránke
kvalitatívnych  aj  kvantitatívnych
ukazovateľov.

Jeho  priamym  nadriadeným  je
stavbyvedúci...

Povinnosti  majstra            
trvalé  úlohy            
-  spracúvať  krátkodobé  plány  za  svoj
pracovný úsek,
-  zabezpečiť,  aby  každý  pracovník
poznal  svoje  úlohy  a  aby  sa  výrobné
úlohy v jeho úseku plnili  vo všetkých
predpísaných  ukazovateľoch  a
technických normách,
-  vydávať  pracovné príkazy a dozerať
na  úplné  a  včasné  vystrojenie
pracovníkov  náradím,  materiálom  a
ochrannými prostriedkami,
- potvrdzovať úkolové a mzdové listy,
-  dbať  na  optimálne  využitie  strojov,
nástrojov,  náradia  a  ostatného
výrobného zariadenia,  chrániť  ho pred
poškodením  a  neúmerným
opotrebovaním,
- starať  sa o plné využitie pracovného
času dobrou organizáciou práce,
-  dbať  na  dodržiavanie  BOZP  a
oboznamovať  nových  pracovníkov  so
zásadami  BOZP  na  stavenisku,
vyžadovať  používanie  ochranných
prostriedkov pracovníkmi na stavbe,
-  preberať,  uskladňovať  a  evidovať
stavebný materiál dodaný na jeho úsek,
-  vykonávať  inventúru  svojich
skladových zásob,

-  včas  nárokovať  doplnenie
chýbajúceho materiálu.

denné  úlohy            
-  kontrolovať  nástup  pracovníkov  do
smeny,  hodnotiť  vykonané  práce,
zaznamenávať odpracované hodiny,
- riadiť práce po čatách,
- potvrdzovať dopravné výkony,
- dbať na správne používanie, dôkladné
mazanie a ošetrovanie strojov a náradia,
na  ich  vyčistenie  a  uloženie  na konci
smeny,
-  koncom  smeny  informovať
stavbyvedúceho  o  vykonanej  práci  a
prerokovať  s ním postup i  organizáciu
práce na budúci deň.

Zdroj:  FAJTA,  Š.:  Čo  má  vedieť  stavbyvedúci. Alfa
1981, 302 s.

Majster  ako  priamy  podriadený
stavbyvedúceho  a  zároveň  jeho
predĺžená  ruka  zastupuje
stavbyvedúceho priamo na stavbe,  má
zodpovednosť a právomoci v intenciách
jeho  pracovného  zaradenia,  zároveň

však  za  stavbu  ako  takú  zodpovedá
stavbyvedúci.

V mnohých prípadoch vykonáva
úlohy majstra priamo stavbyvedúci. Ak
je  však  stavba  rozsiahla,  tvorená
viacerými  objektami,  zodpovedá  za
stavbu  ako  celok  stavbyvedúci,  a  za
jednotlivé  úseky/objekty  zodpovedá
majster.
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PARŤÁK, PRACOVNÁ ČATA

Vedúci  stálej  pracovnej  čaty
(predák)  je  najnižším  článkom
operatívneho riadenia stavebnej výroby
na  pracovnom úseku  stavby.  Podlieha
príkazom  majstra,  ktorý  mu  zveruje
výrobné úlohy pre jeho pracovnú čatu.

Predák  (Poznámka  redakcie:
predák  =  parťák v  stavbárskom
žargóne) má tieto hlavné povinnosti:
-  vedie čatu podľa pokynov majstra a
zastupuje ju,
- zabezpečuje pracovnú disciplínu čaty
a  plné  využívanie  fondu  pracovného
času,
-  vedie  záznamy  o  vykonanej  práci,
spotrebovanom  materiáli  a  odovzdáva
ich majstrovi,
-  zodpovedá  za  náradie,  stroje  a
zariadenia, s ktorými čata pracuje.

Zdroj:  FAJTA,  Š.:  Čo  má  vedieť  stavbyvedúci. Alfa
1981, 302 s.

Pracovná  čata  je  v  ideálnom
prípade  tvorená  parťákom,  2
pomocníkmi,  vodičom,  strojníkom
kopacieho  a  strojníkom  obslužného
stroja.

Predpokladom  pre  kvalitne
vykonanú prácu partie je jej zohratosť a
znalosť úloh. Ak každý vie, čo a ako má
robiť, a má k tomu potrebné vybavenie
a zabezpečenie,  práca v partii  funguje
ako hodinky.

STAVEBNÝ DOZOR

Činnosť technického dozoru patrí
do pôsobnosti investora, ktorý na tento
účel  písomne  poverí  odborne
kvalifikovaného  pracovníka  –
technického  dozorcu.  (Poznámka
redakcie: technický dozorca = stavebný
dozor v stavbárskom žargóne)

Investor  pri  určení  funkcie
technického dozoru vymedzí súčasne aj
obsah  a  rozsah,  v  akom  má  byť  na
konkrétnej stavbe vykonávaný. 

Práva a povinnosti technického dozorcu:
-  oboznámiť  sa  s  podkladmi:
dokumentáciou,  zmluvami,  stavebným
povolením,
- zúčastniť sa na odovzdaní staveniska
dodávateľovi,
-  sledovať,  či  dodávateľ  dodržiava
podmienky stavebného povolenia,
-  kontrolovať  čerpanie  rozpočtu,
kontrolovať vecnú správnosť faktúr,
- kontrolovať plnenie harmonogramu,
- o požiadavkách dodávateľa, ktoré mu
predložil  písomne  alebo  záznamom  v
stavebnom  denníku  stavbyvedúci,
ihneď informovať investora a žiadať od
neho rozhodnutia.

Technický dozorca nie je oprávnený:
-  zasahovať  do  hospodárskej  činnosti
dodávateľa,
- dávať  príkazy priamo zamestnancom
dodávateľa (len cez stavbyvedúceho),
- bezdôvodne odmietnuť prevzatie prác
a  dodávok,  ktoré  majú  byť  v  ďalšom
postupe stavby zakryté.

Zdroj:  FAJTA,  Š.:  Čo  má  vedieť  stavbyvedúci. Alfa
1981, 302 s.
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NOVINKY: 
jún 2012

•••• Deň detí 

Deti  sa  na  nič  nehrajú.
Nepoužívajú  zastieracie  manévre.
Nepotrebujú  sa  líškať.  Hovoria,  čo  si
myslia. Často odhaľujú pravdu o tomto
svete bez toho, aby si to uvedomovali. 

Prinášame reálnu hlášku malého
chlapca  sledujúc  prácu  našich
pracovníkov v obci Šarišské Dravce:
„Mami,  keď  vyrastiem,  chcem  byť
Ekosvipákom.“

Milí  „Ekosvipáci“.  Robme  našu
prácu tak,  aby bola osožná pre ľudí a
pre   spoločnosť.  Aby  bola  zdrojom
hrdosti  pre  nás.  A aby  sme  my  boli
vzorom  pre  naše  deti.  Lebo  deti  sú
budúcnosťou tohto sveta.

•••• Sabinovský jarmok 
14.-16.6.2012

Tak  ako  vždy  v  tomto  čase,
zaviali  nad Mestom Sabinov zástavy a
balóny,  aby  privítali  domácich,
cezpoľných  i  zahraničných
návštevníkov  na  40.  Sabinovskom
jarmoku.

Stánky  plné  drobností.  Hudba,
spev a vôňa dobrôt. Stretnutia priateľov
a obchodných partnerov. Zábava  pre
malých  i  pre  veľkých.  Sabinovský
jarmok ani tento rok nesklamal. 

•••• FUTBALOVÝ  TURNAJ
OLDBOYS  TÍMOV  2012,
Šarišské Michaľany 

Futbalový turnaj starých pánov v
najlepších  rokoch  dňa  23.6.2012
zorganizovali  futbalisti  zo  Šarišských
Michalian  za  účasti  futbalových
mužstiev:  FK  OLDBOYS Šarišské
Michaľany,  FK  Medzany,  C.M.R.
Slovakia, EKO SVIP, s.r.o.

Ďakujeme  za  pozvanie,
pohostenie  a  zábavu,  blahoželáme
víťazom a tešíme sa na ďalšie ročníky. 
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•••• Majstrovstvá Európy vo futbale
Poľsko, Ukrajina 2012

V  čase  zverejnenia  tohto  čísla
nášho časopisu budeme poznať nového
majstra Európy vo futbale.

My sme zorganizovali  tipovaciu
súťaž  medzi  TH  pracovníkmi.
Prinášame  ich  tipy  zaslané  do
20.6.2012,  teda  do  začiatku
vyraďovacej fázy turnaja. 

Kto sa stane 
majstrom Európy vo futbale 2012?

Ing. Roman Seliga, 
ekonomický riaditeľ 

Nemecko

Mgr. Ján Palenčár,
vedúci dopravy

Taliansko 

Ing. Peter Bujňák,
konateľ CBR s.r.o.

Holandsko

Štefan Olejník, obch.-
technický riaditeľ

Nemecko

Mgr. Marián Kaperák,
konateľ HT SH s.r.o.

Nemecko

Miroslav Lukáč, vedúci
štrkovne HT SH

Nemecko

Ing. František
Kočiško, rozpočtár    

Španielsko

Ing. Martin Sedlák,
rozpočtár  

Portugalsko

Ing. Viera Čopáková
Gajdošová, rozpočtár  

Nemecko

Keď čítate tieto riadky, už viete,
ktorý z našich kolegov tipoval správne.

•••• Umiestnenie  v  TOP  50
slovenských stavebných firiem

Časopis EUROSTAV v júnovom
čísle priniesol  Prehľad stavebníctva za
rok 2011 a Špeciál TOP 100. 

Vo  všetkých  hodnotených  a
porovnávaných  ukazovateľoch
dosiahnutých  slovenskými  stavebnými
spoločnosťami  v  roku  2011  sa
spoločnosť EKO SVIP, s.r.o., dostala do
prvej 40-tky.

podľa dosiahnutých tržieb 35. miesto

podľa výsledku
hospodárenia

31. miesto

podľa počtu zamestnancov 36. miesto

podľa majetku 38. miesto

podľa produktivity práce 37. miesto

podľa rentability kapitálu 27. miesto
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EKOSVIPÁCKE ŠPORTOVÉ LETO
2012

Spoločnosť  EKO  SVIP,  s.r.o.,
oslavuje  v  tomto  roku  15.  výročie
založenia.  Pri  tejto  príležitosti
organizujeme  sériu  podujatí  pod
názvom EKOSVIPÁCKE ŠPORTOVÉ
LETO 2012.

•••• Deň stavbárov 6.7.2012 
„Bavme sa spolu a bavme sa športom“ 

termín: 6.7.2012 (piatok)
oficiálny začiatok: 9:00 hod
miesto:  futbalové  ihrisko  Krásna
Lúka

•••• Cyklotúra a opekačka 4.8.2012 
„Urobme si spoločný rodinný výlet“

termín: 4.8.2012 (sobota)
miesto:  kataster  obce  Krásna  Lúka,
časť „Za hájnikom“ 
trasy:  3 úrovne obtiažnosti cyklotrás

•••• Výstup na Rysy 29.8.2012
„Zdolajme spolu ďalšiu výzvu“

termín: 29.8.2012 (streda)
miesto: Vysoké Tatry, Rysy 2499 m  

Zo  všetkých  akcií  a  podujatí
prinesieme v budúcich číslach reportáže
a fotografie. EKO SVIP, s.r.o., 2012

Ing. Marcela Bujňáková
šéfredaktor 

Pripomienky, námety a reakcie môžete posielať 
na e-mail: marketing@ekosvip.sk. 
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