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9. Meno koordinátora pedagogického klubu Ing. Ľudmila Ševčíková 
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stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-v-ttsk1, 
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11. Manažérske zhrnutie: 
 

Kľúčové slová : Stavebníctvo ako súčasť NH, stavbyvedúci v procese riadenia, stavbyvedúci v procese prípravy 
realizácie stavby, úlohy stavbyvedúceho , predpoklady na výkon povolania, všeobecné a špecifické kompetencie 
stavbyvedúceho ,odborné vedomosti, zručnosti živnostenský zákon, karta zamestnania, podmienky v EU 
 

Krátka anotácia :Stretnutie  bolo venované  Výmena skúseností a nových informácií z predmetu EKO v oblasti 
Manažmentu výstavby a Postavenia stavbyvedúceho v stavebnej firme  a stavbyvedúceho v procese stavebnej 
výroby na Slovensku. K tejto profesii sa môžu po splnení podmienok venovať aj naši absolventi. Profesia je 
vysoko odborne, morálne , eticky,  technicky a  ekonomicky náročná a tak je stavbyvedúci v pozícii 
vrcholového manažéra. Otázka povolania je upravovaná v mnohých právnych prepisoch. Neexistuje ucelená 
publikácia o postavení stavbyvedúceho, preto sa   vyučujúci sa dohodli na vypracovaní  vyučovacej pomôcky 
určenej pre žiakov . 
 

  
 

 

 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

. 

https://spsstt.edupage.org/a/projekt-prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-v-ttsk1
https://spsstt.edupage.org/a/projekt-prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-v-ttsk1
http://www.trnava-vuc.sk/


1. Stretnutie klubu bolo venované aktualizácii obsahu učiva „ Stavbyvedúci v procese stavebnej 

výroby“ 

2. Obsah informácií bude rozdelený do jednotlivých blokov: 

3. Funkcia stavbyvedúceho v dnešnej realite stavebných firiem 

4. Odborné a manažérske predpoklady 

5. Karta povolania 

6. Základné právne prepisy pre činnosť stavbyvedúceho 

7. Stavebno technologické projektovanie   a úloha stavbyvedúceho 

8. Dokumentácia pre riadenie výstavby 

9. Preberanie staveniska a podmienky začatia prác 

10. Riadenie výstavby a kontrolná činnosť 

11. Ekonomická činnosť 

12. Oblasť PO a BOZP 

13. Zabezpečenie kvality výstavby 

14. Vonkajšie vzťahy 

15. Činnosť stavbyvedúceho pri dokončení a odovzdaní stavby 

16. Práca s ľuďmi 

        

13.Závery a odporúčania: 
Oblasť činnosti stavbyvedúceho je rozsiahla a treba ju žiakom priblížiť po praktickej stránke 

a vzbudiť záujem žiakov  o výkon tohto povolania  v praxi. Treba zdôrazniť význam 

celoživotného vzdelávania v odbore aj manažérskych činnostiach a ekonomických 

činnostiach. Zároveň treba posilňovať morálne a etické hodnoty  a zoberať sa aj etikou 

v podnikaní. Neoddeliteľnou súčasťou sú aj informácie o stavebnom trhu v EU a potrebných 

podmienkach na výkon stavebných povolaní. 

 Ing. Ševčíková spracuje  vypracuje učebný  a informačný materiál.  

  

13. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing.Ševčíková Ľudmila 
14. Dátum 10.11.2021 
15. Podpis  
16. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Ševčíková Ľudmila 
17. Dátum 10.11.2021 
18. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina z pedagogického klubu. 



Príloha správy o činnosti pedagogického klubu                                                                                             

 

Prior i tná os :  Vzdelávanie  

Špec if ický  c ieľ :  1 .2.1  Zvýši ť  kva l i tu  odborného  vzdelávan ia  a  pr ípravy 

ref lektujúc potreby t rhu  práce  

Pri j ímateľ :  Trnavský samosprávny kraj  

Názov projektu:  Prepojen ie  stredoškolského vzdelávania  s  praxou v 
Trnavskom samosprávnom kraj i  1  

Kód ITMS projektu :  312011AGY4  

Názov pedagogického k lubu:  Pedagogický  k lub  s  výstupom  

Ekonomické myslen ie a  podnikateľské vedomost i  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

Miesto konania stretnutia:    Stredná priemyselná škola stavebná D.S.Jurkoviča, Lomonosovova 7,  
miestnosť č. 110 

   Dátum konania stretnutia: 05.11.2021 

    Trvanie stretnutia: od 12.30.hod   do  15.30. hod  

    Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Ľudmila Ševčíková  SPŠS D. S. Jurkoviča 

Trnava 

2 Ing. Ľubica Ježovičová  SPŠS D. S. Jurkoviča 

Trnava 

3 Ing. Marta Fančovičová  SPŠS D. S. Jurkoviča 

Trnava 

 

 

 


