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11. Manažérske zhrnutie: 
Zásobovanie staveniska a skladová evidencia, preberanie materiálu, vstupná  kontrola 
Výmena skúseností a nových informácií z predmetu EKO v oblasti Zásobovanie na stavbe , povinnosť 
stavbyvedúceho  v procese zásobovania. Neoddeliteľnou  úlohou je sledovanie kvality dodávok , skúšky kvality 
, evidencia. 

Kľúčové slová : sklady, skladovacia plocha, logistika dopravy, prijímanie zásob, kvalita, skladová evidencia, 
skladové doklady, inventúra, inventarizácia, základné pravidlá skladovania jednotlivých druhov materiálu, 
skladový softwer 

 
Krátka anotácia :Stretnutie  bolo venované problematike skladovanie materiálu na stavbe, špecifickým 
podmienkam skladovania , vybavenosti stavieb,  aktualizácii a koordinácii obsahu učebných osnov 
a tematického plánu v predmete Ekonomika v odbore Pozemné staviteľstvo vo štvrtom POS a TIS. Diskutovalo 
sa aktuálnej situácii na stavebnom trhu,nedostatku a cenách stavebných materiálov a ich vplyvu na realizáciu 
stavieb a výber vhodných logistických ciest.  

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

. 
1. Stretnutie klubu bolo venované aktualizácii a koordinácii tematického plánu s obsahom problematiky 

zásobovania na stavbe Diskusia členov klubu bola venovaná : 
2. Špecifické podmienky na stavenisku 



3. Druhy skladov 
4. Ponuka mobilných skladov na trhu 
5. Spôsob skladovania  jednotlivých druhov materiálu 
6. Skladová evidencia 
7. Sledovanie kvality 
8. Preberanie materiálu 
9. Hmotná zodpovednosť 
10. Využitie výpočtovej techniky skladovaní 
11. Inventúra a inventarizácia  

        
13.Závery a odporúčania: 

Ceny stavebných materiálov v ostatnom čase začali pomerne rýchlo stúpať. Navyše mnohé stavebné materiály 
sa stali nedostatkovými, a tak nie je nezvyklé čakať na niektoré druhy zopár mesiacov. Na začatie stavby je 
potrebné mať materiály objednané a naskladnené včas. Preto sa v súčasnosti nezaobídeme bez ich 
skladovania. Aby sa predišlo finančným škodám a plytvaniu treba ovládať špecifiká skladovania zásob na 
stavbe.  Ing. Ševčíková vypracuje učebný materiál z celku „Skladovanie na stavbe“  .Upevňovať v žiakoch 
pocit zodpovednosti za zverené prostriedky, proces zásobovania súvisí aj s ochranou životného prostredia ( 
uhlíková stopa, spotreba energií a pohonných hmôt a pod.) 

 

 

 

 

  

13. Vypracoval (meno, priezvisko) Ing.Ševčíková Ľudmila 
14. Dátum 25.04.2022 
15. Podpis  
16. Schválil (meno, priezvisko) Ing. Ševčíková Ľudmila 
17. Dátum 25.04.2022 
18. Podpis  

 

Príloha: 

Prezenčná listina z pedagogického klubu. 
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PREZENČNÁ LISTINA 
Miesto konania stretnutia:    Stredná priemyselná škola stavebná D. S. Jurkoviča, Lomonosovova 7,  

miestnosť č. 110 
   Dátum konania stretnutia: 08. 4. 2022 

    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 

 

 

 


