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APLIKÁCIA MODELU HODNOTENIA 

NÁKLADOV ZARIADENIA 

STAVENISKA A MANAŽÉRSTVO 

RIZIKA 

 

APPLICATION OF THE MODEL ASSESSMENT OF THE COST OF CONSTRUCTION 

EQUIPMENT AND RISK MANAGEMENT 

 

Silvia Ďubek
1
 

 

Autorka pôsobí ako odborná asistentka na Katedre technológie stavieb Stavebnej fakulty na 

Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. V oblasti výskumu sa venuje problematike 

kalkulovania nákladov zariadenia staveniska, návrhu modelu hodnotenia nákladov zariadenia 

staveniska, ale aj podnikateľskej etike v stavebníctve. 

 

The author acts as research assistant at the Department of Building Technology at the Faculty 

of Civil Engineering at the Slovak University of Technology in Bratislava. In the area of 

research, it deals with the calculation of the costs of construction site equipment, the design of 

a cost assessment of construction site equipment, as well as with business ethics in 

construction. 

 

Abstract 

Exploitation of funds during construction is mostly strictly controlled so as not to exceed the 

budget of the construction work. Ensures effective spending. This applies not only to 

construction costs for construction work, but also to construction equipment. It is closely 

related to the realization of the building and is an integral part of it. Costs of construction 

equipment affect the total cost of the construction. If the contractor wishes to be competitive, 

he must individually calculate the cost of construction equipment. Many times, the contractor 

goes beyond the specified risk management to get the job at the cost of the loss. For the 

optimal solution of construction equipment, you can use model assessment of the cost of 

construction equipment. It is based on at least three construction site designs and individual 

cost calculations. 

Key words: model, risk management, analysis 

 

Abstrakt 

Vynaloženie finančných prostriedkov počas výstavby je zväčša prísne kontrolované, aby sa 
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neprekročil rozpočet stavebného diela . Dbá sa na efektívne vynakladania prostriedkov. Toto 

sa týka nielen nákladov na realizáciu pre stavebného diela, ale aj zariadenia staveniska. Ktoré 

úzko súvisí s realizáciou stavebného diela a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Náklady 

zariadenia staveniska ovplyvňujú celkové náklady stavby. Ak chce byť zhotoviteľ 

konkurencieschopný, tak by mal individuálne vykalkulovať náklady zariadenia staveniska. 

Mnohokrát sa stáva, že zhotoviteľ prekračuje určené manažérstvo rizika (risk management), 

aby získal zákazku aj za cenu straty. Pre optimálne riešenie návrhu objektov zariadenia 

staveniska na stavenisku je možné využiť model hodnotenia nákladov zariadenia staveniska. 

Vychádza z minimálne troch návrhov zariadenia staveniska a individuálnych kalkulácii 

nákladov.  

Kľúčové slová: model, manažérstvo rizika, analýza 

 

Úvod 

S rastúcim tempom výstavby nielen na Slovenku za posledné roky sa zvyšuje tlak na 

efektívne fungovanie stavebných firiem. Ak chce stavebná firma dlhodobo fungovať, tak je 

dôležité, aby objektívne zhodnotila situáciu na trhu, svoje možnosti a schopnosti v porovnaní 

s konkurenciou. Náklady zariadenia staveniska tvoria jednu zo zložiek celkových nákladov 

stavby (CNS) a zároveň ich zaraďujeme do vedľajších rozpočtových nákladov (VRN). 

Optimalizácia nákladov zariadenia staveniska je dôležitá aj z hľadiska toho, že v súčasnosti sú 

neustále kladené požiadavky na efektívne vynakladanie finančných prostriedkov. V 

súčasnosti je optimalizácia trendom z dôvodu znižovania nákladov firmy. Takýmto spôsobom 

firma reaguje na kroky konkurentov, čo znamená, že sa snaží udržať krok v ponuke medzi 

stavebnými firmami a zabezpečiť ekonomickú situáciu spoločnosti. Toto je jeden zo spôsobov 

ako možno zabezpečiť konkurencieschopnosť firmy. Neustále aj napriek vyššie uvedenému 

spôsobu optimalizovania nákladov firma musí predvídať nečakané situácie (nečakaný úspech, 

nečakaný neúspech, nečakaná vonkajšia udalosť,...), rozpornosť, inovácie v danom obore 

alebo zmeny v štruktúre trhu. Zvyšovanie konkurencieschopnosti je náročnou výzvou, 

nakoľko zdokonalenie individuálnej oblasti neprináša rast konkurencieschopnosti. 

Nevyhnutný je pokrok vo viacerých oblastiach. (LALINSKÝ, 2008)  

Každá firma nielen stavebná by mala mať svoju stratégiu podnikania. Pri určovaní 

stratégie je potrebné, aby mala vypracovanú stratégiu riadenia rizík pre dosiahnutie 

maximálnej bezpečnosti a ochrany majetku. Manažérstvo rizika (risk management) je 

systematický proces, v ktorom sa riziko identifikuje, analyzuje a definuje optimálny spôsob 

jeho zvládnutia pri minimálnych nákladových aspektoch a rešpektovaní systémových cieľov 

subjektu. Manažérstvo rizika je riešenie rizík, ktoré môžu nastať v organizácii alebo časti 

činnosti organizácie (napr. kreditné riziko) resp. na životnom prostredí resp. riešenie 

technických rizík. Má 4 fázy: identifikácia rizika, analýza rizika a jeho následkov, riadenie 

reakcií na riziko a monitoring rizika.(WIKIPEDIA, 2018) Pre riadenie rizika je odporúčaná 

norma ISO 31000:2018 Manažérstvo rizika – Návod. Manažment rizík pomáha predchádzať 

nepredvídaným udalostiam, najmä veľkým stratám. Jeho cieľom je minimalizovať možnosť 

zhmotnenia rizika alebo minimalizovať účinok jeho zhmotnenia. Pracuje sa s možnosťami 

výskytu takých udalostí, ktoré nie sú “štandardné” alebo všeobecne očakávané. V príspevku 

nie sú riešené konkrétne analýzy rizík, nakoľko údaje sú pre každú firmu individuálne. Pre 
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získanie zákazky je mnohokrát firma ochotná prekročiť svoje interné predpisy (risk 

management). Toto dokazuje aj Kvartálna analýza slovenského stavebníctva 2Q/2018, že 

takmer polovica (47 percent) stavebných firiem je ochotná, pre získanie zákazky, prekročiť 

svoje interné smernice (tzv. risk management). U tretiny (30 percent) spoločností sa, však, k 

tomuto kroku pristupuje iba úplne výnimočne, u desatiny (13 percent) zriedka a často sa tak 

deje iba u 4 percent stavebných firiem (graf 1). (CEEC RESEARCH, s.r.o., 2018) 

 
Graf 1 – Prekračuje vaša spoločnosť svoje interné smernice (risk management), aby získala zákazku? 

Zdroj: (CEEC RESEARCH, s.r.o., 2018) 

 

Staveniskové náklady vznikajú vo väzbe na konkrétne staveniskové podmienky. V súčasnej 

situácii, ak chce stavebná firma uspieť v konkurenčnom prostredí, potrebuje mať k dispozícii 

veľmi presné informácie o všetkých nákladoch, príčinách ich vzniku a ich štruktúre. 

(MESÁROŠ, a iní, 2009) Zhotoviteľa tieto nedostatky dokážu v konkurenčnom boji, ktorý je 

v súčasnosti veľmi silný, pripraviť o zákazky. Plánovanie výstavby je dôležitý proces, keď je 

potrebné vykonať optimálny výber návrhu objektov zariadenia staveniska. Plánovanie je 

základná funkcia projektového riadenia, ktoré by malo zabezpečiť operatívne plánovanie pre 

efektívnu prevádzku. (THOMAS, a iní, 2007) Výber správneho vybavenia staveniska bol 

vždy kľúčovým faktorom úspechu každého stavebného projektu. Je potrebné sa zaoberať 

produktivitou zariadenia, kapacitou zariadenia, a nákladmi zariadenia staveniska. (WARIS, a 

iní, 2014) Z ekonomického hľadiska je dôležitý aj aspekt spojený s investičnými a 

prevádzkovými nákladmi a ich dopad na splnenie časového obdobia zamýšľaného pre projekt. 

(KORYTÁROVÁ, a iní, 2014) 

Model je jednoduchšia realizácia alebo idealizácia nejakej zložitejšej reality. Je 

vytvorený s cieľom získať nové poznatky o skutočnom svete skúmaním vlastností a 

dôsledkov modelu. (SHIER, a iní, 1999) Model môže mať rôzne podoby. Riešený model je 

matematický, ktorý tvorí súbor matematicko – logických vzťahov vyjadrených rovnicami, 

nerovnicami, alebo aj blokovými schémami, vývojovými diagramami, grafmi a tabuľkami, 

pre popis dynamického stavu systému. (BURÝ, 2011) Princíp riešenia modelu hodnotenia 

nákladov zariadenia staveniska je na obrázku 1. Proces modelovania spočíval v stanovení 

problému a následne v hľadaní riešenia. K problému bol navrhnutý matematický model, ktorý 

zahŕňal podmienky k dosiahnutiu cieľa a tomu príslušné matematické riešenie. Takmer každý 

model je vhodné verifikovať, aby sa overila jeho spoľahlivosť a či spĺňa požiadavky, pre 

ktoré bol navrhnutý. Model bol verifikovaný v praxi na stavebnom diele viacerými 
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hodnotiteľmi, ktorý majú skúsenosti s realizáciou objektov zariadenia staveniska. 

Implementácia do praxe je určená pre technológov (projektantov) v oblasti navrhovania 

objektov zariadenia staveniska. Po overení na viacerých stavebných dielach je možné urobiť 

vyhodnotenie skutočnosti, čo znamená zhodnotia sa všetky údaje z modelu a zistia sa možné 

odchýlky, ktoré v rámci možností sa zapracujú do modelu. 

 
Obr. 1 – Upravený proces modelovania podľa D.R. Shiera 

Zdroj: autor 

 

Model hodnotenia nákladov zariadenia staveniska 

Spomínaný model hodnotenia je určený pre stanovenie optimálneho návrhu objektov 

zariadenia staveniska (ZS). Ak je zvolený optimálny návrh zariadenia staveniska, čo sa týka 

rozmiestnenia objektov ZS a ich počtu, ale aj zvolených technologických procesov si môže 

zhotoviteľ znížiť náklady ZS a byť konkurencieschopnejší v predložení cenovej ponuky. Pre 

zhotoviteľa sú dôležité faktory pri návrhu ako je funkčnosť, užívateľnosť, jednoduchosť 

obstarania, servis a obsluha objektov, technológie a inovácie, bezpečnosť a environmentálne 

faktory, kompatibilita so staveniskom a náklady. (SAMEE, a iní, 2016) Pre použitie modelu je 

potrebné mať k dispozícii minimálne tri varianty návrhov ZS. Náklady zariadenia staveniska 

sa kalkulujú pomocou smerných orientačných sadzieb alebo individuálnou kalkuláciou. 

Smerné orientačné sadzby sa využívajú, ak je potrebné poznať náklady ZS orientačne alebo 

ak nie sú k dispozícii potrebné podklady pre využitie individuálnej kalkulácie. Model využíva 

individuálnu kalkuláciu so zohľadnením nepredvídateľných nákladov pre ZS a je založený na 

multikriteriálnom rozhodovaní. Prieskumom trhu a dôslednou analýzou boli určené tri kritériá 

rozhodovania. Zvolené kritériá sú čas, cena a kvalita.   

Kritérium čas - čas je fyzikálna veličina zachytávajúca časovú vzdialenosť medzi 

dvomi udalosťami. Dodržanie časového hľadiska je podstatnou požiadavkou plánovania 

jednotlivých technologických procesov ako aj pridružených činností, ktoré úzko súvisia s 

výstavbou. Z tohto dôvodu je toto kritérium zaradené do modelu. V navrhovanom modeli 

kritérium čas zohľadňuje termínové požiadavky stavebného diela, nakoľko je dôležité dodržať 

dobu výstavby. Z nedodania objektov zariadenia staveniska načas na stavenisko môže 

vzniknúť omeškanie, ktoré ovplyvní dobu výstavby a následne aj prestoje pracovných čiat. V 

súčasnosti sa preferuje dodržiavanie termínov počas výstavby, nakoľko každé predĺženie 
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znamená finančné navýšenie nákladov. Ako mernú jednotku je potrebné zvoliť pre každý 

variant rovnakú ako napr. dni, mesiac, rok. Kritérium čas predstavuje v modeli minimalizačný 

charakter. Pod týmto pojmom si možno predstaviť, že stavebného dielo zrealizované za 

najkratšiu dobu bude mať najvyššie hodnotenie. v modeli. 

Kritérium cena - druhým kritériom v modeli je cena. Predstavuje peňažnú sumu 

dohodnutú pri nákupe a predaji tovaru. (Zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 

predpisov, 1996) Je veľmi dôležitou súčasťou každého rozhodovacieho procesu. Vhodné si je 

uvedomiť, že najnižšia cena objektov zariadenia staveniska automaticky nepredstavuje úsporu 

počas výstavby. Záporne sa môže preukázať pri neskorších dodacích lehotách na stavenisko, 

kvalite ako aj pri spotrebovávaných energiách počas užívania. Tieto všetky náklady znáša 

zhotoviteľ príp. investor. Cena je úzko spätá s kvalitou. Nakoľko v poslednom čase sa 

prejavili dôsledky najnižšej ceny na významnejších stavbách na Slovensku. Za najnižšiu cenu 

nie je možné vypracovať kvalitný projekt a ani ho kvalitne realizovať. Toto kritérium je 

taktiež minimalizačného charakteru čo predstavuje, že najnižšia cena má najvyššiu hodnotu v 

hodnotení. Kritérium cena bude predstavovať náklady zariadenia staveniska pre dané 

stavebné dielo s aplikovaným koeficientom nepredvídateľných nákladov. 

Kritérium kvalita - Posledným taktiež dôležitým kritériom je kvalita. Pojem kvalita má 

veľa definícií. Možno ju opísať ako: „Je určená schopnosťou uspokojovať zákazníkov a 

zamýšľaným alebo nezamýšľaným vplyvom na relevantné zainteresované strany. Zahŕňa 

nielen ich zamýšľanú funkciu a výkonnosť, ale aj ich vnímanú hodnotu a prínos 

zákazníkom.“. (STN EN ISO 9000:2016 Systémy manažérstva kvality. Základy a slovník, 

2016) V modeli hodnotenia nákladov zariadenia staveniska kritérium kvalita predstavuje 

zohľadňujúci faktor vo vzájomnom porovnaní jednotlivých návrhov objektov zariadenia 

staveniska, ktorý má rozlíšiť vhodnosť a detailnosť návrhov v súlade s požiadavkami na 

výstavbu. Pri samotnom návrhu objektov zariadenia staveniska je dôležité zohľadniť komfort 

pracovníkov ako aj rozmiestnenie objektov na stavenisku. Nakoľko nevyhovujúco 

rozmiestnené zariadenie na stavenisku, taktiež ovplyvňuje výstavbu. A samozrejme je veľký 

rozdiel, ak nie sú dodržané predpisy minimálnych požiadaviek pre pracovníka z dôvodu 

poddimenzovania zariadenia staveniska a tým zníženia nákladov. S týmto kritériom je 

uvažované, že je maximalizačné. To znamená, ak je návrh objektov zariadenia staveniska 

nadimenzovaný podľa platných predpisov, tak aj jeho riešenie je optimálne pre daný objekt a 

tento variant bude mať najvyššie hodnotenie. Na začiatku je vhodné si stanoviť stupnicu 

hodnotenia ako je napríklad uvedené v tabuľke 1. Uvedené hodnotenie je subjektívneho 

charakteru hodnotiteľa a vo veľkej miere zavážia jeho dosiahnuté skúsenosti v obore. 

 

Stupnica (%) Hodnotenie kvality Vhodnosť pre model 

0 – 50 Nedostatočná NIE 

51 – 70 Dostatočná ZVÁŽIŤ ÁNO/NIE 

71 - 85 Dobrá ÁNO 

86 - 100 Výborná ÁNO 

Tabuľka 1 – Stupnica hodnotenia kritéria kvalita 
Zdroj: autor 
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Zvolené metódy 

Pri navrhovaní modelu bolo aplikovaných niekoľko metód multikriteriálneho rozhodovania 

pri určovaní váh jednotlivých kritérií ako aj riešenia samotného modelu. Predtým ako boli 

tieto metódy využité pri určovaní váh bolo potrebné zistiť dôležitosť (preferencie) 

jednotlivých kritérií. Zo získaných údajov bolo zistené poradie dôležitostí kritérií: cena, čas 

a kvalita. V súčasnosti existuje veľa metód pre stanovenie váh, ktoré možno zvoliť (obr.2). 

Odlišné sú svojou štruktúrou ako aj algoritmom.  

 
Obrázok 2 – Vybrané metódy určenia váh kritérií 

Zdroj: (KŘUPKA, a iní, 2012) 

 

Pre určenie váh boli využité metódy ako je metóda klasifikácie kritérií do tried, metóda 

poradia, metóda porovnania významu kritérií pomocou preferenčného poradia, Fullerova 

metóda a Saatyho metóda. Pre riešenie je možné zvoliť aj iba jednu z uvedených metód. 

Podobný postup bol zvolený pre výber metódy pre riešenie modelu. Bolo vybraných viacero 

metód, ktoré sú najviac využívané v súčasnosti pre konečný výber dvoch metód pre riešenie 

modelu. Zvolené metódy: 

 metódy vyžadujúce ordinálne informácie o variantoch podľa každého kritéria – 
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 metódy, ktoré potrebujú kardinálne informácie o variantoch podľa každého kritéria. 

Túto skupinu je možné rozdeliť do podskupín podľa princípu, na ktorom je hodnotenie 

založené: 

- maximalizácia úžitku (metóda váženého súčtu, metóda bázického variantu, 

metóda AHP a bodovacia metóda), 

- minimalizácia vzdialenosti od ideálneho variantu, príp. maximalizácii 

vzdialenosti od bazálneho variantu – metóda TOPSIS. 

 

Vyhodnotenie 

Po vykonaní multikriteriálneho rozhodovania pre určenie váh kritérií spomínanými metódami 

boli určené váhy pre kritérium čas 0,32 (K1), pre kritérium cena 0,5 (K2) a pre kritérium 

kvalita 0,18 (K3). V tabuľke č. 2 sú uvedené zistené váhy podľa každej metódy, pričom sú 

viditeľné menšie odchýlky medzi nimi. Výsledné váhy boli určené aritmetickým priemerom 

z uvedených hodnôt. 

 

Kritériá 

Kj 

Met. klas. 

kritérií do 

tried 

Metóda 

poradia 

Bodovacia 

metóda 

Metóda pref. 

poradia 

Fullerova 

metóda 

Saatyho 

metóda 

Výsledné 

váhy 

K1 0,33 0,33 0,31 0,33 0,33 0,28 0,32 

K2 0,50 0,50 0,40 0,50 0,50 0,60 0,50 

K3 0,17 0,17 0,29 0,17 0,17 0,13 0,18 

Celkom 1 1 1 1 1 1 1,000 

Tabuľka 2 – Porovnanie výsledkov použitých metód  

Zdroj: autor 

 

Výsledky modelu pre výber optimálneho variantu návrhu ZS pri zvolených metódach 

vychádzali obdobne. Preto po dôkladnom zvážení bola vybraná metóda AHP, ktorá je 

najbežnejšie využívaná v praxi, je zrozumiteľná z hľadiska riešenia a má výpovednú hodnotu 

zodpovedajúcu dôveryhodnosti. Pre overenie výsledku by mohli byť použité ešte metódy 

TOPSIS príp. bodovacia metóda. Ich podstata, resp. postup riešenia sa odlišuje od navrhnutej 

metódy pre verifikáciu a následné uvedenie modelu do praxe. I keď autori Xin Ning, Ka-Chi 

Lam, Mike Chun-Kit Lam odporúčajú pre veľmi podobnú oblasť v stavebníctve metódu 

TOPSIS pre vyhodnotenie a zvolenie optimálneho rozvrhnutia plánu medzi generovanými 

usporiadaniami návrhových fáz variantov. Tvrdenie je na základe navrhovaného systému 

rozhodovania, ktorý bol overený na obytnom stavebnom projekte, ktorý musí pomáhať 

pracovníkom v stavebníctve dodávať projekty účinnejším a efektívnym spôsobom, a tým aj 

stavebné náklady by mohli byť výrazne znížené. (NING , a iní, 2010) 

V rozhodovacom procese pre zvolenie stratégie, či využívať model hodnotenia 

nákladov zariadenia staveniska pre výber optimálneho návrhu zariadenia staveniska možno 

využiť manažérsky nástroj riadenia rizika a to SWOT analýzu. Týmto nástrojom možno 

predísť možnému riziku v podnikaní a tak isto možno využiť v rámci manažmentu rizika resp. 

v analýze rizika. Na obrázku č.3 je uvedená analýza silných a slabých stránok, príležitostí 

a hrozieb, ktoré vyplývajú pri využití modelu. Ako silnú stránku možno považovať 
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inovatívnosť v tomto smere v stavebníctve pri výber návrhu ZS. Je to príležitosť byť 

konkurencieschopný a má možnosť rýchlejšieho rastu na trhu. Slabou stránku je slabá 

kvalifikácia resp. nekompetentnosť pracovníkov pri využívaní modelu. Za hrozbu možno 

považovať neuchytenie modelu na trhu resp. zánik jeho využívania.  

 
Obrázok 3 – SWOT analýza 

Zdroj: autor 

 

Záver 

Aplikáciou modelu hodnotenia nákladov zariadenia staveniska si môže zhotoviteľ 

v predkladaní cenovej ponuky znížiť náklady a tým mať výhodu oproti konkurencii. 

Spracovanie jednotlivých variantov návrhov musí byť dôkladné a premyslené. Jednotlivé 

návrhy by mali byť rovnocenné, ale zároveň odlišné, aby to malo význam aplikovať. 

Z manažérskeho pohľadu je dôležité si stanoviť cieľ, čo chce zhotoviteľ dosiahnuť využitím 

modelu a zároveň aj riziká, ktoré by nemal prekročiť aj za cenu neudelenia zákazky. Z týchto 

dôvodov je vhodné využiť napr. analytické techniky použiteľné pre identifikáciu 

potenciálnych rizík a to Brainstorming, Brainwriting, Analýzu 5F (Five Forces), PESTLE 

analýzu, SWOT analýzu a mnohé iné.  

 

 

Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda:  

doc. Ing. Eva Jankovichová, PhD. 
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