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Tak, ako každý rok, aj teraz sme zostali prekvapení, že sa 
začalo leto, a s tým spojené obdobie dovoleniek a hlavne 
detských prázdnin. Niekedy v čase školskej dochádzky som sa ne-
vedel dočkať posledného školského dňa. Postupom času a pri dospe-
lých deťoch  ani nestačím evidovať mesiace, a nie to letné prázdniny. 
Už aj tá dovolenka prebehne popri tom ako voda.  A popri všetkých 
pracovných povinností sme sa aj v našom cechu prehupli do druhej 
polovice roka. Tá prvá bola ešte čiastočne  ovplyvnená pandémiou. 
Aj napriek tomu sme stihli zvládnuť všetky  naplánované akcie, ktoré 
sme si vytýčili v pláne hlavných úloh, a  to hlavne aktívna účasť na 
odborných veľtrhoch a výstavách Coneco Bratislava, Strechy-Izolácie 
Trenčín a Domexpo Nitra.  Okrem týchto aktivít sme intenzívne pra-
covali aj na pokrývačských pravidlách, ktoré sme predstavili členom 
cechu na našom poslednom sneme tento mesiac v Terchovej. Veríme, 
že pravidlá splnia svoj účel a stanú sa neoddeliteľnou súčasťou nielen 
našej práce, ale aj práce všetkých architektov a projektantov, sta-
vebných dozorov, stavbyvedúcich a ostatnej odbornej, a  tiež laickej 
verejnosti. Tu by sme mohli byť spokojní.  

Nedá sa to však povedať o situácii, ktorá vznikla vo svete či 
už z dôvodu pandémie, alebo z dôvodu konfliktu na Ukraji-
ne. Mám na mysli neustále zvyšovanie cien stavebných materiálov, 
ktoré nás asi všetkých dosť výrazne zasiahli. Nie je to len v cenovej 
neistote, ale i v nedostatku stavebných materiálov a surovín a v ne-
poslednom rade aj neochote investorov túto situáciu riešiť.  A medzi 
investorov treba zahrnúť aj štátnu správu. Ocitli sme sa v  slepej 
uličke.  Na jednej strane je požiadavka investorov, ktorá vychádza 
z dohodnutých cenových ponúk a kalkulácií, a na strane druhej mož-
nosti výrobcov a predajcov materiálov. No a niekde uprostred toho 
sme sa ocitli my, realizátori.  Ako sa dá spracovať cenová ponuka 
s viazanosťou na pol roka a niekedy i viac, keď ceny materiálov sa 
menia zo dňa na deň.  Chápem situáciu investorov, ktorí potrebujú 
mať  tiež reálne náklady na výstavbu, ale požadovať od zhotoviteľov, 
aby im garantovali  dlhodobo ceny je tiež nereálne.  Dopyt (aspoň 
na realitnom trhu s bytmi) prevyšuje ponuku. Toho sú si investori 
vedomí a  patrične to aj vo viacerých prípadoch využívajú. Škoda, 
že pri tom nemyslia trochu aj na realizátorov a  na ich neustále sa 
zvyšujúce náklady. 

V tomto momente ma napadol titul knihy Júliusa Fučíka „V 
krajine, kde zajtra už znamená včera“. Ide o nadšenú reportáž 
o svojich zážitkoch počas štvormesačného pobytu v krajine budúc-
nosti v  roku 1930. Myslím si, že názov krajiny netreba spomínať. 
Môžeme len slepo závidieť autorovi reportáže. Dopracovali sme sa do 
obdobia, kedy ani ráno netuším, čo bude poobede. A to už nehovorím 
o tom, že dnes nevieme, čo bude zajtra. 

Verím však, že spoločnými silami zvládneme obdobie neis-
toty. Teším sa na Vás všetkých na spoločnom stretnutí na Šachtič-
kách a verím, že sa stretneme v čo najväčšom počte.

Ing. Eduard Jamrich,
Predseda CSS
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Svätá Barbora sa narodila okolo roku 216 
v  meste Nikomédii v  krajine maloázijskej 
Bithynii. Bola jedinou dcérou bohatých 
a  urodzených rodičov, ktorí boli pohania. 
Otec Dioskuros bol na dcéru žiarlivý a nech-
cel, aby sa stala kresťankou, alebo obeťou 
nejakého bezcharakterného mladíka. Preto 
dal po smrti jej matky postaviť pri svojom 
dome vežu so všetkým pohodlím pre život, 
do ktorej ju zavrel. Ku krásnej a učenej Bar-
bore nemal nikto prístup, iba sluhovia a uči-
telia. Barbora sa však už medzitým zoznámila 
s kresťanstvom. Pred uväznením vo veži sa 

sama pokrstila trojnásobným ponorením do 
jazierka s  vodou so slovami: „Barbora sa 
krstí v mene Otca i Syna i Svätého ducha“. 
Otec jej našiel vznešeného mládenca, no 
ona prosila otca, aby jej dovolil, že by mohla 
ostať u neho až do smrti a opatrovať ho ako 
slobodná. Oznámila otcovi prijatie a vyznanie 
viery v trojjediného Boha. S veľkým odušev-
nením vysvetľovala články Kristovho učenia 
a  poukazovala na bláznovstvo pohanského 
učenia. Ušla z  domova do hôr a  ukryla sa 
v jaskyni. Rozhnevaný pohanský otec, ktorý 
od toho času nemal pokoj, ju našiel a uväznil 

v tmavej komore, kde ju ukrutne mučil s cie-
ľom odrieknutia Kresťanskej viery. Po tomto 
neúspechu jej odrieknutia viery ju odovzdal 
pohanskému sudcovi, ktorému povedala: 
„Žiadna moc ma nedonúti, aby som obeto-
vala večné blahoslavenstvo časným veciam. 
Útecha moja a dedičstvo je Pán Ježiš Kristus. 
Treba sa vždy viac báť Boha než ľudí. Ho-
tová som vždy obetovať živému Bohu, ktorý  
otvoril nebo, zem a všetko, čo je na nebi i na 
zemi. Bôžikov vašich nenávidím“.
Pohanský sudca po týchto slovách rozkázal 
katom, aby ju zo šiat vyzliekli, zbičovali 
a  poodrezávali jej prsia. Počas zverského 
mučenia sa Svätá Barbora modlila: „Ó Pane, 
vezmi všetko odo mňa, len nie Ducha Svä-
tého“. Ukrutný pohan rozkázal potom katom, 
aby ju vodili po meste nahú, ustavične 
bičovali a konečne sťali. Keď Svätá Barbora 
počula výrok smrti hlasne sa modlila: „Ty, 
ó, Pane Bože, poznáš srdcia a  vieš, že ne-
túžim po ničom inom, iba po tebe. Vieš, že 
milujem tvoje zákony a  že som sa zasvätila 
Tebe celá. Neopúšťaj ma, ó Pane, ale prijmi 
ma podľa milosrdenstva Svojho“. Keď prišli 
na popravné miesto, požiadal vlastný otec 
Svätej Barbory sudcu, aby jej on mohol sťať 
hlavu. Keď to urobil, bol zasiahnutý bleskom 
a spálený na prach. Toto sa stalo okolo roku 
236 za panovania rímskeho cisára Maximi-
liána Tráckeho. Svätá Barbora nás poučuje, 
ako máme znášať krivdu. Ona trpela za Pána 
Ježiša Krista bez reptania, lebo mala čisté 
svedomie.

Literatúra:

Attwater, D.: Slovník Svätých. Papyrus, Vim-
perk 1993

Ondruš, R., Blízky Bohu i  ľuďom 5. Dobrá 
kniha, Trnava 1995

Trchly, A. a  kol.: Životy svätých a  svätíc 
Božích III – IV. Spolok Sv. Adalberta, Trnava 
1907

Autor: Prof. Ing. Jozef Oláh, PhD., 
Čestný predseda CSS
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ZÁKLADNÁ ČINNOSŤ CSS 5strechár

Snem CSS 2022. Začiatok každého kalen-
dárneho roku, mesiac február, je v  Cechu 
strechárov Slovenska okrem iných organizač-
ných povinností, spravidla spojený s organi-
zovaním snemu. Snem je najvyšším orgánom 
cechu a  tvoria ho všetci členovia. Pandémia 
nás však posledné dva roky donútila improvi-
zovať a snem organizovať v čase uvoľnených 
opatrení. Preto sa členovia cechu zišli na 
svojom 26. Sneme CSS v júnovom termíne, 
dňa 17. 6. 2022 v Terchovej v hoteli Boboty. 
Rokovanie snemu sa začalo v zmysle Roko-
vacieho poriadku Snemu CSS a po úvodných 
procedurálnych úkonoch zasadnutie po-
kračovalo v  zmysle schváleného programu. 
V správe o činnosti cechu za rok 2021 boli 
podrobne prezentované aktivity v  priebehu 
roka. Plán hlavných úloh a rozpočet cechu na 
rok 2022 boli účastníkmi snemu prijaté.

Tohtoročný snem bol však významný hlav-
ne tým, že sme si slávnostne pripomenuli  

25 rokov od založenia cechu v  roku 1997. 
Symbolicky, práve v  júni 1997 (24. 6.), sa 
konalo Ustanovujúce Valné zhromaždenie 
v Dome kultúry v Banskej Bystrici, kedy sa za-
čala písať história cechu. Pri tejto príležitosti 
mali možnosť účastníci snemu nahliadnuť do 
25 ročných archívnych dokumentov, ktoré 
sú spracované v  knižných väzbách formou 
kroniky a  časopisu Strechár. Zároveň bola 
k dispozícii pamätná kniha, kde sa podpísali 
všetci prítomní na sneme. Štvrťstoročie je 
významný časový medzník v  existencii sta-
vovskej organizácie. Čas a  skúsenosti uká-
zali, že cech si svojou pracovitosťou získal 
významné a pevné postavenie v radoch širo-
kej odbornej verejnosti a dostal sa do pozor-
nosti aj laickej verejnosti. Je to samozrejme 
zásluha všetkých jeho členov, ktorí svojou 
vysoko profesionálnou prácou a  prístupom 
k svojim zákazníkom pomáhajú k vytváraniu 
jeho dobrého mena. Ďakujeme.

Slávnostnú atmosféru na stretnutí členov 
cechu v Terchovej umocnilo záverečné slovo 
Ing. Jána Dutka, ktorý povedal: „Kto chce 
ísť rýchlo, nech ide sám. Kto chce 
ísť ďaleko, nech ide spoločne. A to je 
cech strechárov“.

Autor: Ing. Eduard Jamrich, 
Predseda CSS

Cech strechárov Slovenska má 25 rokov



ZÁKLADNÁ ČINNOSŤ CSS6 strechár

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH CSS NA ROK 2022
PROPAGÁCIA CSS A ČLENOV CSS
» APLIKÁCIA, UMIESTNENIE A POUŽÍVANIE ERBU CSS (LOGA)   

 A OSTATNÝCH SYMBOLOV A ZNAKOV CSS
» STRECHA ROKA: SÚŤAŽ PRE RIADNYCH ČLENOV CSS –  

- REALIZÁTOROV
» STRECHÁR: ČASOPIS O ČINNOSTI CSS
» WEBOVÁ STRÁNKA CSS, FACEBOOK CSS, INSTAGRAM CSS
» STŘECHY FASÁDY IZOLACE: ODBORNÝ ČESKOSLOVENSKÝ   

 ČASOPIS
» CONECO BRATISLAVA: SAMOSTATNÝ VÝSTAVNÝ STÁNOK CSS
» DOMEXPO NITRA: SAMOSTATNÝ VÝSTAVNÝ STÁNOK CSS
» STRECHY A IZOLÁCIE TRENČÍN: SAMOSTATNÝ VÝSTAVNÝ   

 STÁNOK CSS
» JAGA: VYDAVATEĽSTVO
» TZB: PORTÁL PRE STAVEBNÍCTVO
» FIREMNÝ PROFIL: STAVEBNÍK.SK
VZDELÁVANIE ČLENOV CSS
» POKRÝVAČSKÉ PRAVIDLÁ CECHU STRECHÁROV SLOVENSKA   

 PRE NÁVRH A REALIZÁCIE STRIECH BUDOV
» CECHOVÉ DNI: ODBORNÉ SEMINÁRE CSS
» PLOCHÉ STRECHY: ODBORNÉ SEMINÁRE CSS
» KNIŽNICA CSS
» ŠTUDIJNÝ SEMINÁR CSS ŠACHTIČKY
» STRECHY: BRATISLAVSKÉ SYMPÓZIUM O STRECHÁCH BUDOV

POKRÝVAČSKÉ PRAVIDLÁ CECHU STRECHÁROV 
SLOVENSKA PRE NÁVRH A REALIZÁCIE STRIECH BUDOV

Cech strechárov Slovenska (ďalej „CSS“) ako stavovská organizácia 
združujúca odborníkov pôsobiacich v  oblasti návrhu a  realizácie 
strešných konštrukcií, výuky a vzdelávania a zároveň výrobcov mate-
riálov pre strešné plášte, považuje za svoju povinnosť byť nositeľom 
nezávislých technických informácií, usmernení a  smerníc v  danej 
oblasti pre špecializovanú odbornú ale i širokú laickú verejnosť. V sú-
časnosti citeľne absentuje v stavebných technických normách aktuali-
zácia a adaptácia nových materiálovo-technických a technologických 
trendov v stavebníctve. Tento dokument ma jasnú ambíciu doplniť už 
existujúce súčasne dostupné technické normy a všeobecne platné vy-
konávacie predpisy, ktoré sú prispôsobené súčasným podmienkam. 
Počas obdobia od vydania odbornej publikácie CSS pod názvom: 
„Pravidlá pre navrhovanie a zhotovovanie striech 1. časť“ z novembra 
2003, nastali zásadné zmeny v prístupe k návrhu strešných skladieb, 
k  realizácii jednotlivých vrstiev strešného plášťa, k  druhu používa-
ného materiálu a k riešeniu detailov súvisiacich so strechami budov. 
Predmetné zmeny sa týkajú celej škály striech, plochých, šikmých 
alebo strmých. Postupom času rastú požiadavky kladené na strechy 
budov, plnia popri základných funkciách aj ďalšie doplňujúce účelové 
funkcie. Uvedeným spôsobom rastie hodnota a dôležitosť strešných 
konštrukcií aj v spoločenskom meradle. Nesmieme stratiť zo zreteľa, 
že každá budova konštrukčne pozostáva len z niekoľkých základných 
častí: spodnej stavby, nosných obvodových stien a strechy. Strecha 
sa nedá ničím nahradiť a z uvedeného dôvodu jej návrhu a realizácii je 
nutné venovať patričnú pozornosť. Strechy spolu s celým stavebným 
objektom tvoria organizačnú súčasť životného prostredia s dôrazom 
na jej ekologický dopad. Túto skutočnosť si musíme uvedomiť naj-
mä pri voľbe materiálov zabudovaných do vrstiev strešného plášťa 

a pri riešení jej detailov. Ďalším zásadným faktorom v oblasti návrhu 
a  realizácie striech je skutočnosť, že nastáva generačná výmena 
pracovníkov zaoberajúcich sa problematikou striech budov na všet-
kých úrovniach, od projektanta, cez realizátora, výskumníka až po 
užívateľa. V súčasnosti sme svedkami toho, aká pozornosť sa venuje 
problematike ekonomiky, nesprávnej hospodárnosti a  finančným 
„optimalizáciám”, ktoré vnášajú do striech budov chaos a vlčie pra-
vidlá. Sledujeme trendy nahradzovať kvalitné strešné komponenty, 
menej kvalitnými, len za účelom dosiahnutia úspor a  zlacnenia. Aj 
týmto skutočnostiam okrem správneho technického riešenia musíme 

NORMOTVORBA
» NORMOTVORNÉ KOMISIE
» POSILNENIE STRECHÁRSKYCH REMESIEL
ŠKOLSTVO
» PODPORA ODBORNÉHO ŠKOLSTVA
PÔSOBNOSŤ CSS
» SKVALITŇOVANIE ČLENSKEJ ZÁKLADNE CSS
» KRAJSKÉ RADY CSS: PRIAMY KONTAKT S ČLENSKOU   

 ZÁKLADŇOU
» KRAJSKÉ RADY CSS: VOLEBNÉ ZASADNUTIA KR-CSS
» VOLEBNÝ SNEM CSS 2023: 17. 2. 2023, POPRAD
» IFD MEDZINÁRODNÁ STRECHÁRSKA FEDERÁCIA: ČLENSTVO
» SŽZ SLOVENSKÝ ŽIVNOSTENSKÝ ZVÄZ: ČLENSTVO
» SKSI SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV:   

 ČLENSTVO
» SŽK SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA: ČLENSTVO
» ZSPS ZVÄZ STAVEBNÝCH PODNIKATEĽOV SLOVENSKA:   

 SPOLUPRÁCA
» ŠTÁTNE INŠTITÚCIE: SPOLUPRÁCA
SPOLUPATRIČNOSŤ CSS
» STRECHÁRSKY LETNÝ VÍKEND TERCHOVÁ
» STRECHÁRSKY VÍKEND ŠACHTIČKY
» SPOLOČENSKÉ POSEDENIE CSS 2023: 17. 2. 2023, POPRAD
» STRECHÁRSKY ZIMNÝ VÍKEND CSS 2023: 17.-19. 2. 2023,   

 POPRAD

26. Snem CSS, Terchová, 17. 6. 2022:
Ing. arch. Luděk Kovář odovzdáva USB kľúč s aktualizovanými pokrývačskými 

pravidlami Predsedovi CSS Ing. Eduardovi Jamrichovi
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venovať pozornosť. Úlohou týchto ďalších pravidiel z dielne CSS je 
poskytnúť čitateľovi – používateľovi dôležité informácie o skladbách 
strešného plášťa, o  krytinách a  doplňujúcich konštrukciách súvi-
siacich so strechami. Ich cieľom je zároveň upriamiť pozornosť na 
spoľahlivé riešenia, prípadne variantné riešenie ich možností. Pred 
niekoľkými desaťročiami neexistovala potreba dôsledne sa zaoberať 
strešným plášťom, podkrovím a  nadstavbami šikmých a  strmých 
striech. Návrh správnej skladby strešného plášťa v rozhodujúcej mie-
re ovplyvňuje kvalitu života v podstrešných priestoroch ako v zimnom 
tak aj v letnom období. Tejto vysoko aktuálnej téme sa pravidlá ve-
nujú v značnom rozsahu. Dôkladne spracovaný a logicky rozčlenený 
text jednotlivých kapitol funkčne dopĺňajú názorné obrázky, detaily. 
Pri konštruovaní detailov sa kládol dôraz na ich zrozumiteľnosť. 
Subtílnosť niektorých prvkov nás nútila uplatniť správny pomer 
jednotlivých rozmerov. Zverejnená databáza detailov nemá slúžiť ako 
zborník vykonávacích výkresov. Obsah odbornej publikácie CSS nie 
je uzavretý z  hľadiska konštrukcií a  druhov materiálu používaných 
v  strechách, ale bude rozširovaný o  ďalšie aktuálne oddiely, ktoré 
budú tvoriť samostatné celky. Tomuto zámeru je podriadená aj kon-
cepcia aktuálnych pravidiel CSS, ktorá je rozčlenená do tematických 
celkov. Pribúdanie nových oddielov je podmienené potrebami na trhu 
a  bude prebiehať v  požadovanom rozsahu. v  súčasnosti odborníci 
z CSS kontinuálne pracujú na ďalších tematických celkoch. Na zákla-
de vzájomnej dohody medzi CSS a Cechom klampiarov, pokrývačov 
a tesárov Českej republiky, boli určité kapitoly v potrebnom rozsahu 
prevzaté z českých pravidiel a adaptované na podmienky súčasných 
technických noriem na Slovensku. Touto cestou úprimne ďakujeme 
jednotlivcom i kolektívom, ktorí sa podieľali na spracovaní a vydaní 
„Pokrývačských pravidiel Cechu strechárov Slovenska pre návrh 
a  realizácie striech budov”. Obsah týchto pokrývačských pravidiel 
zod-povedá stavu techniky a poznaniu v okamihu ich vydania a nekla-
die si nároky na kompletnosť. Vydaním týchto pravidiel alebo ich no-
vých oddielov strácajú všetky predchádzajúce verzie svoju platnosť. 
Aktuálna verzia pokrývačských pravidiel bude vždy k  dispozícii na  
www.cechstrecharov.sk

Autor: Ing. arch. Luděk Kovář,
Čestný člen CSS

Činnosť
Predstavenstva CSS 

Členovia Predstavenstva CSS sa stretli na svojom riadnom zasadnutí 
dňa 7. 4. 2022 v Trenčianskych Tepliciach. Program zasadnutia bol za-
meraný na správy o činnosti cechu, krajov, kancelárie a  informáciám 
o pripravovaných odborných akciách, ktoré sú naplánované do konca 
roka 2022. Prítomní sa podrobne venovali príprave dokumentov na 
blížiace sa zasadnutie snemu. Výkonné orgány CSS sa v priebehu  

ŠACHTIČKY 2022
25. Študijný seminár CSS
Horský hotel Šachtička
2. 9. 2022

ŠACHTIČKY 2022
Strechársky letný víkend 2022
Horský hotel Šachtička
2. – 4. 9. 2022

STRECHY 2022
Bratislavské sympózium o strechách budov
hotel Bratislava
19. – 20. 10. 2022

STRECHA ROKA
Realizácie striech členmi CSS 
Vyhodnotenie súťaže 
Bratislavské sympózium STRECHY  
hotel Bratislava
20. 10. 2022

BAU 2023
Medzinárodný stavebný veľtrh
Výstavisko Mníchov
9. – 14. 1. 2023

STŘECHY PRAHA 2023
24. Medzinárodný stavebný veľtrh
PVA EXPO Praha – Letňany
9. – 11. 2. 2023

27. SNEM CSS 2023
Poprad
hotel MAMUT
17. 2. 2023

STRECHÁRSKY ZIMNÝ VÍKEND 2023
Poprad
hotel MAMUT
17. – 19. 2. 2023

ZAPÍŠTE SI  
DO KALENDÁRA

prvého polroku 2022 riadili a aktívne venovali činnostiam a úlo-
hám, ktoré im vyplynuli z  Plánu hlavných úloh CSS, ktorý bol 
schválený na sneme v júli 2021. Podrobné informácie o všetkých 
aktivitách, uzneseniach a  rozhodnutiach Orgánov CSS, o  čin-
nosti cechu a  informácie o  všetkých uzneseniach týkajúcich sa 
bezprostredne členskej základne v zmysle Stanov CSS Článok 8, 
odstavec 8.1, odsek b), sú uvedené v  článkoch na inom mieste 
v tomto vydaní časopisu.

Prijatie nových členov CSS:
• STRECHY DARFÁŠ s.r.o., Nitra, Riadny člen CSS 
•  PREFA Slovensko s. r. o., Bratislava, Partnerský člen CSS
•  wetBLOC, s.r.o., Šaľa, Riadny člen CSS 

Autor: Stanislav Derka, 
Člen Predstavenstva CSS,
Krajský cechmajster CSS za Trenčiansky kraj

http://www.cechstrecharov.sk
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Cech strechárov Slovenska
na komplexnej výstave v Nitre 

Cech strechárov Slovenska bol súčasťou komplexnej výstavy v Nitre, 
ktorá sa konala v dňoch 27. 4. – 1. 5. 2022 na výstavisku Agrokom-
plex. Hlavným cieľom prezentácie bola opäť najmä propagácia člen-
skej základne vo vlastnom stánku, a to poskytnutím zoznamu členov 
s ich kontaktnými údajmi návštevníkom výstavy a rovnako aj možnosť 
prezentácie svojej firmy osobnou účasťou každého člena počas ko-
nania výstavy. Novému manažmentu sa v Nitre podarilo zabezpečiť 
dostatočný počet zaujímavých vystavovateľov, čo sa prejavilo aj na 
mimoriadne veľkej návštevnosti. Umiestnenie strechárskeho stánku 
a jeho bezplatného poradenského centra bolo na veľmi lukratívnom 

mieste, čo sa zjavne prejavilo aj pri jeho návštevnosti. Odborné po-
radenstvo zabezpečovali členovia Výkonného predstavenstva CSS. 
Členovia predstavenstva sa zhodli, že výstava bola na dobrej úrovni 
a  prijali od organizátorov pozvanie na účasť na výstave aj v  roku 
2023, kde zriadime poradenské centrum a  hlavne naďalej budeme 
aktívne propagovať svojich členov.

Autor: Peter Rusňák, 
Podpredseda CSS

Ing. Štefan Šutara, Štiavnik 83, 013 55 Štiavnik

Cech strechárov Slovenska
Ivanská cesta 27
821 04 Bratislava
     V Štiavniku 24. 03. 2022

Poďakovanie

Dobrý deň,

 týmto listom si dovoľujeme vyjadriť poďakovanie členovi Vášho 
cechu pánovi Petrovi Nogovi za stálu odbornú pomoc pri riešení 
opravy pokládky strešnej krytiny (Bramac) ako aj realizácií zhotovenia 
krovu na novostavbe nášho rodinného domu v Radôstke.

 Zhotoviteľ, ktorý nám realizoval hrubú stavbu spôsobil na našom 
dome viaceré nedostatky medzi inými aj zhotovenie krovu a strešného 
plášťa. Následne sme zistili aj ďalšie nedostatky, ktoré boli spôsobené 
nižšou remeselnou zručnosťou zhotoviteľa. Riešenie a  reklamácie 
týchto nedostatkov nás stálo nemalé úsilie, ďalšie finančné náklady, 
zhoršenie rodinných vzťahov a zdravia.
 Pri riešení tohto problému sme sa začali na základe odporúčaní 
obracať na odborne spôsobilé osoby, odborné organizácie, medzi 

ktoré je zaradený aj CSS. Po preštudovaní 
zoznamu členov v  Žilinskom kraji sme 
oslovili viacerých Vašich členov. Pánom 
Rovňanom bol zhotovený odborný posu-
dok, ktorý nám následne pomohol pri riešení vzniknutej situácie.
 Takto sme získali kontakt aj na pána Nogu. Napriek tomu, že mo-
mentálne pôsobí skôr na západnom Slovensku a nemalom pracovnom 
vyťažení, vždy si našiel čas a keď sa vracal domov, prišiel pozrieť aj 
náš rodinný dom. Jeho odborné a  vysoko fundované odporúčania 
nám pomohli pri riešení nášho problému. Jeho pomoc si vysoko 
vážime o to viac, že za tieto konzultácie a rady nepožadoval finančnú 
kompenzáciu, čo je v tejto dobe skôr ojedinelé.
 V prípade, že Váš cech udeľuje ocenenie pre svojich 
členov, chceli by sme pána Petra Nogu navrhnúť na toto 
ocenenie.
 Ešte raz ďakujeme a pevne veríme, že v cechu máte viacero takých-
to členov, ktorí mu robia dobré meno.
  S pozdravom
     Ing. Štefan Šutara, v.r.

Poďakovanie

https://www.pegatsp.sk/https://www.pegatsp.sk/
https://artco.sk/
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Prezentácia cechu na veľtrhu CONECO 2022 
Cech strechárov Slovenska sa po dvojročnej prestávke opäť prezen-
toval na stavebnom veľtrhu CONECO 2022 v Bratislave vo svojom 
vlastnom prezentačnom stánku. Tento rok sme sa zišli na bratislav-
skom výstavisku Incheba v dňoch 23. – 26. 3. 2022. Nosnou aktivitou 
v stánku bola hlavne propagácia celej členskej základne. Zároveň bola 
poskytovaná aj priama poradenská činnosť pre návštevníkov veľtrhu, 
ktorú mali vo svojej kompetencii zástupcovia jednotlivých Krajských 
rád CSS. Kancelária CSS ponúkla všetkým členom možnosť osobnej 
účasti v prezentačnom stánku na propagáciu svojej firmy osobne, a to 
počas celého konania veľtrhu. Organizátori sa snažili aj po dvojročnej 
nútenej odmlke udržať odbornú úroveň a  postavenie najväčšieho 
a  najvýznamnejšieho stavebného veľtrhu na Slovensku. Podarilo 
sa im zabezpečiť aj odborný sprievodný program, ktorého súčasťou 
boli aj zástupcovia Partnerských členov CSS, ktorí sa prezentovali 

odbornými prednáškami. Najdôležitejšie však bolo, že verejnosti 
bola po uvoľnení pandemických opatrení opäť poskytnutá možnosť 
na osobné stretnutie a  veríme, že množstvo záujemcov získalo od 
odborných služieb v stánku cechu dobré rady v problematike striech. 
Tento ročník veľtrhu bol však bez jednotlivých súťaží odborných škôl, 
nakoľko celospoločenská situácia nedovolila dostatočnú a zodpoved-
nú prípravu žiakov škôl na prezentáciu ich remeselných zručností. 
Zástupcovia cechov a  škôl, ktoré súťaže organizujú, dúfajú, že rok 
2023 už bude v tejto oblasti priaznivý a odborné súťaže sa opäť stanú 
súčasťou sprievodného programu a veľkým lákadlom pre návštevní-
kov.

Autor: Peter Rusňák, 
Podpredseda CSS

Cech mal zastúpenie na veľtrhu v Trenčíne
DREVODOMY - pasív, STRECHY - izolácie

2. ročník stavebného veľtrhu so zameraním na energetickú 
náročnosť.

Veľtrh, na ktorom sa opäť diskutovalo na aktuálne témy moderné-
ho stavebníctva, sa konal v Trenčíne v dňoch 21. – 23. 4. 2022 na 
výstavisku EXPO CENTER. Počas troch dní konania podujatia cech 
poskytoval prostredníctvom členov Krajskej rady CSS z  Trenčian-
skeho kraja bezplatné odborné poradenstvo pre širokú odbornú aj 
laickú verejnosť. Partnerskí členovia CSS svoje vedomosti a skúse-
nosti v oblasti striech prezentovali vlastnými odbornými prednáškami 
v  rámci sprievodného programu. Službukonajúci členovia v  stánku 
poskytovali verejnosti písomný zoznam členov cechu s  uvedenými 
kompletnými kontaktnými údajmi a  členovia z  trenčianskej krajskej 
rady zároveň využili aj ponúknutú možnosť propagovať svoju firmu 
v  stánku svojou osobnou účasťou. Je nám veľkým potešením, že 
Cech strechárov Slovenska je zaradený medzi Odborných garantov 
tohto novovzniknutého stavebného veľtrhu.

Autor: Ing. Vladimír Regec, 
1. Podpredseda CSS 
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Aktuálne príležitosti v stavebníctve
a prognóza ďalšieho vývoja

Zmena ekonomiky na zelenú 
(udržateľnú)
Od 90. rokov 20. storočia sa modelom poli-
tiky stal princíp trvalo udržateľného rozvoja. 
Sociálny rozvoj sa považuje za udržateľný, ak 
je z dlhodobého hľadiska ekologicky kompa-
tibilný, sociálne spravodlivý a  ekonomicky 
efektívny. v  súlade s  tým sa hospodárstvo, 
životné prostredie a  sociálne aspekty vní-
majú v  spojitosti. Zdravé životné prostredie 
a  šetrné využívanie prírodných zdrojov 
sú predpokladom dlhodobého stabilného 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Pojem 
udržateľnosť zahŕňa teda aj sociálne aspekty, 
čo sú najmä spravodlivé a  zdravé pracovné 
podmienky. Oblasť udržateľnej ekonomiky 
sa často označuje ako „zelená ekonomika“. 
Zelená ekonomika zahŕňa najmä energetickú 
efektívnosť, udržateľné vodné hospodárstvo, 
energie šetrné k životnému prostrediu, efek-
tívne skladovanie energie, udržateľnú mo-
bilitu, surovinovú a  materiálovú efektívnosť 
a  obehové hospodárstvo. Odborníci očaká-
vajú, že trhy v tejto oblasti výrazne porastú. 
Výzvy spojené so zmenou klímy a nedostat-
kom zdrojov poháňajú dopyt v tejto oblasti na 
celom svete. Mnoho stavebných spoločností 
sa už snaží začleniť sociálne a ekologické as-
pekty do svojej firemnej stratégie. Častokrát 
dobrovoľne uplatňujú systémy environmen-
tálneho manažérstva. Najznámejšie sú EMAS 
a norma ISO 14001. Ich cieľom je vo firme 
systematicky zohľadňovať princípy životného 
prostredia a  udržateľnosti. Transformácia 
smerom k  zelenému hospodárstvu si však 
vyžaduje postupnú zmenu v celej ekonomi-
ke, ktorá ovplyvňuje pracovný trh. v Európe 
nastáva zmena profesií tzv. „greening“. Ide 
o  transformáciu na hospodárstvo šetrné 
k zdrojom a klíme, čo vedie k zmenám v ná-
plni a kvalite práce, a s tým spojených kvali-
fikácií. v  jednoduchosti zelená ekonomika si 
vyžaduje zelené zručnosti. Patrí tu napríklad:
• environmentálne povedomie
• ochota zaoberať sa trvalo udržateľným 

rozvojom
• inovačné kompetencie, zručnosť adekvát-

ne reagovať na výzvy
• podnikateľské zručnosti
• vedieť rozpoznať a využiť možnosti nízkou-

hlíkových technológií.
V zelenej ekonomike sú prioritou udržateľné 
riešenia, teda v stavebníctve sa budú uplat-
ňovať hlavné zásady:
• prírodné stavebné materiály z  obnoviteľ-

ných surovín
• efektívna logistika

• digitalizácia, ktorá nahrádza papier a tlačené  
dokumenty

• digitalizácia v procesoch, ktorá umožňuje 
efektivitu pri nakladaní so zdrojmi

• zhodnocovanie odpadov
• využívanie existujúceho potenciálu stavieb, 

teda obnova, modernizácie, rekonštrukcie 
stavieb, nový účel pre nevyužívané stavby.

Úloha Zelenej Dohody „Green Deal“
V politickom kontexte zohráva ústrednú úlo-
hu Zelená dohoda navrhovaná Komisiou EÚ. 
z  investičného balíka Európskej únie bude 
financovaná éra ekologickej modernizácie, 
čo má pomôcť nízkoemisným technológiám 
dosiahnuť prelom a urobiť z Európy do roku 
2050 prvý, klimaticky neutrálny kontinent. 
Hlavné Európske ciele do roku 2050 sú 
definované:
• znižovať emisie skleníkových plynov
• zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov ener-

gie v konečnej spotrebe energie
• zvyšovať energetickú účinnosť

Finančná podpora a dotácie na obnovu
Na obnovu 30 000 rodinných domov sa 
plánujú finančné dotácie, ktoré je potrebné 
na Slovensku preinvestovať do roku 2026. 
Oprávneným žiadateľom bude fyzická osoba, 
ktorá je vlastníkom rodinného domu na zákla-
de listu vlastníctva. Vyhlásenie prvej výzvy 
na obnovu rodinných domov je plánované na 
3. kvartál roka 2022. Žiadosti o dotácie bude 
možné predkladať až po vyhlásení výzvy. 
Bude možné podporiť len projekty, ktoré 
splnia požiadavky - minimálne 30 % úspory 
primárnej energie. Plán obnovy rodinných 
domov má za cieľ v rokoch 2022-2026 pod-
poriť celkovo aspoň 30-tisíc domácností, pri-
čom ide o staršie rodinné domy. Ich majitelia 
si budú môcť zrealizovať obnovu rodinného 
domu zlepšením tepelnoizolačných vlastností 
obvodového plášťa budovy a  výmenou ne-
efektívnych zdrojov tepla a  teplej vody za 
vysokoúčinné zariadenia, resp. osadiť nové 
zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje 
energie alebo odpadové teplo v rámci vetra-
nia. Pre vlastníkov bytov a nebytových pries-
torov má byť oveľa jednoduchšie získať úver 
na rekonštrukciu zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania. Chcú tak podporiť komplexnú, ale aj 
čiastkovú obnovu bytových domov po celom 
Slovensku. Vďaka navýšeniu Integrovaného 
regionálneho operačného programu (IROP) 
z protikrízového balíka REACT-EU bude viac 
peňazí na znižovanie energetickej nároč-
nosti bytových domov. Podpora na obnovu 
bytových domov bude poskytnutá prostred-
níctvom dlhodobých zvýhodnených úverov 

vlastníkom bytov a  nebytových priestorov. 
Podpora má slúžiť pre:
• zlepšovanie tepelno-technických vlastnos-

tí stavebných konštrukcií bytových domov 
(zateplenie obvodových stien a  strechy, 
výmena okien)

• modernizáciu vykurovacích systémov 
vrátane rozvodov a hydraulického vyregu-
lovania, inštalácie termoregulačných ven-
tilov, inštalácia systémov merania a  ria-
denia / merače spotreby tepla za účelom 
zníženia spotreby energie

• modernizáciu osvetlenia za účelom zníže-
nia spotreby energie

• modernizáciu výťahov za účelom zníženia 
spotreby energie

• odstránenie systémových porúch byto-
vých domov zateplením za účelom zníže-
nia spotreby energie.

Nové projekty nemusia povinne kombinovať 
tri z piatich aktivít potrebných na komplexnú 
obnovu. Postačujúca bude tak aj čiastková 
obnova, čo uľahčí vlastníkom bytov cestu 
k  výhodným úverom zo štátneho fondu. 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja 
a  informatizácie SR chce podporiť projekty, 
vďaka ktorým sa mestá stanú zelenšie, zdrav-
šie a  príjemnejšie na život. Tak ako v mar-
covej výzve z  roku 2021, aj tento raz budú 
môcť mestá vďaka eurofondom vybudovať 
a  obnovovať svoje mestské parky, zelené 
protihlukové steny alebo tiež revitalizovať 
zelené vnútrobloky na sídliskách. Financie sú 
určené na opatrenia na zníženie hluku (pro-
tihlukové steny a bariéry), budovanie krajin-
ných prvkov (malé vodné plochy a toky, živé 
ploty), budovanie mestských prvkov (parky, 
zelené steny a strechy), podpora biodiverzity 
(zelené koridory pozdĺž cyklotrás, aleje, živé 
ploty, rozvoj zelene oddeľujúcej obytné zóny 
od priemyselných, komerčných a  doprav-
ných zón, zavedenie zberných systémov 
na odpadovú a  dažďovú vodu, budovanie 
dažďových nádrží a ochladzovacie koridory, 
regenerácia vnútroblokov sídlisk v  duchu 
ekologických princípov). Projekty môžu byť 
plánované pre verejné priestory, ako aj pre 
školské a športové areály, areály nemocníc, 
botanických a  zoologických záhrad. o  pod-
poru sa môžu uchádzať obce a mestá, kraje, 
organizácie štátnej správy, vysoké školy, 
mimovládne organizácie a  spoločenstvá 
vlastníkov bytov a  nebytových priestorov, 
Národná diaľničná spoločnosť a  Slovenská 
správa ciest. Výzva je zverejnená na webovej 
stránke Ministerstva investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie SR.
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Technológie a zručnosti pre post 
covidovú éru
V post covidovej ére sa kladie dôraz na 
nové obchodné modely, ktoré sa rozvíjajú 
pomocou digitalizácie a  umelej inteligencie. 
Odporúča sa nebyť len užívateľmi digitálnych 
platforiem, ale pomocou cloudov a  existu-
júcich Open Source systémov si vytvárať 
vlastné systémy, riešiť potreby a  vytvárať 
s nimi hodnotné obchodné modely. v praxi to 
znamená, že inovácie budú implementované 
omnoho rýchlejšie, pretože zdrojové kódy 
softwarov si dokážu firmy dopĺňať a  meniť 
podľa svojej aktuálnej potreby. Dôležitosť 
sa prikladá zručnostiam inovovať. Príklady 
dobrej praxe hovoria o zmene kultúry práce 
a  potrebe pracovníkov, ktorí sú otvorení 
ku zmenám, ktorí majú snahu objavovať 
a inovovať, nakoľko objavovanie a učenie sa 
novému nemá limity. Vzniká potreba vyšších 
schopností kombinovania, schopnostiach 
stanovovania si a  naplňovania cieľov, roz-
víjanie vedomostí, o  akčnejšom prístupe, 
o vyšších výkonoch pri spracovaní a uklada-
ní údajov. k tomu všetkému majú dopomáhať 
technické prostriedky. Po technickej stránke 
vzniká potreba intenzívnejšieho využívania 
nových technológií pre zber dát, strojového 
učenia, umelej inteligencie, spracovanie 
veľkých dát (big data). Dôraz sa kladie na 
kolektívny rozvoj spoločnosti, nakoľko 
v mnohých procesoch sú potrebné digitálne 
zručnosti všetkých zainteresovaných strán, 
teda digitálne zručnosti potrebuje mať aj 
bežný zákazník. Sektor environmentálnych 
technológií a inovácie typu „GreenTech“ čelia 
výzve realizovať potenciál, ktorý odomkla 
digitalizácia. Ďalší pokrok pracovného trhu je 
nevyhnutný, najmä v oblasti nákladov a efek-
tívnosti procesov. Digitalizácia procesov 
umožňuje dynamický rozvoj, pretože tvorí 
základ pre nové produkty a  služby, ako aj 
inovatívne využitie existujúcich komponen-
tov. Internet, softvér, aplikácie alebo sociálne 
siete slúžia spoločnostiam, ako digitálne 
rozhrania pre zákazníkov. Otvárajú sa tak 
príležitosti individualizovanejším produktom 
a  službám na mieru. Vytváranie sietí medzi 
strojmi alebo výmena údajov pre rôzne 
aplikácie a  používateľov vytvára takzvané 
digitálne „ekosystémy“. Nové oblasti použitia 
technológií ako Connected Energy, t. j. di-
gitálny energetický manažment v budovách, 
alebo Building Information Network, sieťový 
systém pre stavebné procesy, maximalizujú 
efektivitu využitia zdrojov a stavebných ma-
teriálov počas celého životného cyklu stavby. 
Očakáva sa, že digitalizácia umožní nové, ob-
chodné modely založené na údajoch a umož-
ní ďalšie znižovanie nákladov a  zvyšovanie 
efektívnosti procesov. v  správe CEDEFOP 
z roku 2019 s názvom „Zručnosti pre zelené 
pracovné miesta“ sa zdôrazňuje, že posun 
smerom k novým zeleným pracovným mies-
tam sa dosahuje pridávaním zelených zruč-

ností, k existujúcim kvalifikáciám a študijným 
programom a  rozvojom nových kvalifikácií. 
Rozvoj zručností pre profesionálnych a kva-
lifikovaných pracovníkov možno dosiahnuť 
prostredníctvom celoživotného vzdelávania 
a  vzdelávania študentov počas odbornej 
prípravy. CEDEFOP vyzýva prepájať a využiť 
priestor na zlepšenie koordinácie medzi roz-
vojom zručností, environmentálnou politikou 
a  politikou zamestnanosti. Implementácia 
zelených zručností predstavuje najmä zmenu 
obsahu vzdelávania. Obsah vzdelávania by 
mal byť v súlade s environmentálnymi požia-
davkami a zelenými zručnosťami. Kľúčovými 
parametrami sú identifikácia zelených pro-
fesií / zelených povolaní, proaktívna zelená 
rekvalifikácia, adaptácia nových zelených 
povolaní na pracovnom trhu a  ďalší rozvoj 
zelenej ekonomiky. v  budúcnosti má byť 
zelené každé povolanie a  každá profesia sa 
bude musieť skôr, či neskôr pretransformo-
vať na ekologickú, s pozitívnym vplyvom na 
ochranu životného prostredia a klímy. Ak sa 
bude postupovať podľa zásad environmen-
tálneho manažmentu, vyvinú sa metódy 
práce pre pracovné činnosti, ktoré budú 
vykonávané viac ekologicky. v  zelenej eko-
nomike sú prioritou udržateľné riešenia, teda 
v stavebníctve sa to bude týkať najmä oblastí:
• využitia prírodných materiálov z obnovi-

teľných surovín,
• efektívna logistika,
• digitalizácia, ktorá nahrádza papier a tla-

čené dokumenty,
• digitalizácia v  procesoch, ktorá prináša 

vyššiu efektivitu pri nakladaní so zdrojmi,
• zhodnocovanie odpadov,
• využívanie existujúceho potenciálu sta-

vieb, teda obnova, modernizácie, rekon-
štrukcie stavieb a využitie nového účelu 
pre nevyužívané stavby.

Čo prinesie digitalizácia a BIM na 
Slovensku
Slovensko už začalo s prípravou digitalizácie 
stavebného konania, ktorá sa začína už pri 
elektronických formulároch, ktoré súvisia 
so stavebným konaním. Rovnako sa bude 
pracovať aj s  projektovou dokumentáciou 
v  elektronickej podobe. Slovensko chce ísť 
ešte ďalej a chystá sa vytvoriť 3D mapu ce-
lého územia krajiny. Slovensko, so všetkými 
nehnuteľnosťami, by tak malo mať svoju 
digitálnu mapovú dvojičku, ktorá sa bude ne-
ustále aktualizovať podľa skutočného stavu. 
Investor z nej dokáže získať množstvo infor-
mácií ohľadom stavebnej parcely. Či už sú to 
presne zamerané siete, typy ochranných pá-
siem, ale aj environmentálne riziká, prípadne 
informácie o  pamiatkovej ochrane, ale aj 
mnohé ďalšie. Súčasťou tohto významného 
modelu bude aj zaradenie technológie BIM, 
čiže Building Information Modeling, teda in-
formačný model budovy. Realizátorom takto 
pomôže 3D mapa a BIM model pri kvalitnej-
šej príprave stavby, ktorú bude možné do 

určitej miery vykonávať na diaľku, teda digi-
tálne. Podľa prieskumu z vyspelých krajín sa 
metóda BIM v súčasnosti aktívne využíva pre 
hĺbkový audit stavieb. Pomocou dát je možné 
hĺbkovo analyzovať stavby a navrhnúť ďalšie 
cielené úpravy stavby tak, aby sa zvýšila kva-
lita stavby a  ich pridaná hodnota. Pomocou 
technológií je možné rýchlejšie a presnejšie 
identifikovať riziká a  poruchy skôr, než sa 
prejavia v plnom rozsahu. Pomocou senzo-
rov a  získaných dát sa monitorujú fyzikálne 
veličiny, ktoré dopomáhajú zaistiť technickú 
bezpečnosť stavieb. Pre minimalizáciu rizík 
sporov medzi zhotoviteľmi a investormi dáta 
z digitálnych dvojčiat stavby poskytujú rele-
vantné údaje, ktoré minimalizujú kolízie pri 
výstavbe, modernizácii alebo obnove budov. 
Plánovanie údržby a  opráv je vďaka BIM-u 
presnejšie, vďaka čomu je možné vytvárať 
dlhodobejšie plány opráv, s  prepojením na 
finančné plánovanie. Pri odstraňovaní stavieb 
je vďaka dátam možné presnejšie a rýchlejšie 
identifikovať množstvo a  druh stavebných 
odpadov, vďaka čomu je ďalej možné efektív-
nejšie plánovanie a zhodnocovanie odpadov. 
Vyspelá digitalizovaná výstavba poskytuje 
viac príležitostí pre čerpanie dotácií, nakoľko 
administratívna záťaž je s efektívnou digita-
lizáciou ľahšie zvládnuteľná. Čerpanie euro-
fondov prináša investorom získať extra finan-
čné zdroje. Vlastné zdroje tak investor môže 
použiť na inú modernizáciu stavby, ktorá 
práve nie je dotovaná a zvýšiť si tak funkčné 
využitie stavby. Keď sa pozrieme ďalej do 
budúcnosti, vízia do roku 2050 perspektívne 
uvažuje najmä s technologickými stavebnými 
spoločnosťami, ktoré sú považované za kon-
kurencieschopné aj na medzinárodnom trhu. 
Vyspelá digitalizovaná výstavba má plne 
využívať pokročilé technológie, metódy BIM 
a  automatizáciu. BIM modely zlepšujú pod-
mienky a spôsob spolupráce tým, že umož-
ňujú investorom, architektom, dodávateľom 
koordinovať svoje požiadavky prostredníc-
tvom spoločného dátového prostredia a onli-
ne platforiem. Do pokročilých BIM projektov 
sa zapájajú aj zahraniční architekti a stavitelia 
s  vysokou úrovňou technickej odbornosti. 
Využívajú najnovšie platformy a nástroje BIM 
a optimálne ich využívajú. Výsledkom je, že 
používajú menej pracovnej sily, majú vyššiu 
produktivitu práce, vyššiu synergiu, lepší tok 
informácií, materiálov, vybavenia, priestorov 
a tímov v dizajne a v stavebníctve založenom 
na štíhlej výrobe a  konštrukčných koncep-
ciách. Najvýznamnejšie zmeny v stavebníctve 
sa očakávajú po plnom nasadení umelej inte-
ligencie a uplatňovaní metódy BIM pri tvorbe 
projektov. Plne nasadená umelá inteligencia 
do procesov digitalizovaných stavebných 
spoločností predstavuje značnú zmenu fun-
govania odvetvia stavebníctva. Na stavbách 
sa už v  súčasnosti testujú prvé roboty pre 
murovanie, 3D tlač, presuny stavebných ma-
teriálov, vŕtanie, zváranie a podobne. v Česku 
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sú to stavebné roboty DEKMATIC, v Rakúsku 
mobilný robot Baubot, v  Austrálii robot 
Hadrian X. Ide o  roboty, ktoré nahrádzajú 
jednotvárne, alebo fyzicky namáhavé práce. 
v  budúcnosti kvôli demografickým zmenám 
a nedostatku pracovnej sily, majú byť roboty 
bežnou súčasťou stavebných procesov. Od 
stavebných pracovníkov sa bude očakávať 
vyššia kvalifikácia a  nasadenie robotizácie, 
ktorá dopomôže k  produkcii a  udržateľnej 
výstavbe, aj napriek chýbajúcemu počtu 
pracovníkov v stavebnom odvetví.
Transformácia stavebníctva
Každá krajina postupuje odlišne pri trans-

formácii stavebníctva a  bude potrebné, aby 
sa súčasné stavebné profesie na Slovensku 
transformovali proaktívne. Slovenské sta-
vebníctvo zaostáva za krajinami EÚ. Zelené 
a digitálne zručnosti si vyžadujú najmä aktu-
alizáciu obsahu vzdelávania. Budú potrebné 
investície do zelených rekvalifikácií najmä 
v oblasti celoživotného vzdelávania. v budúc-
nosti má byť zelené každé povolanie a každá 
profesia sa bude musieť skôr, či neskôr pre-
transformovať na ekologickú, s  pozitívnym 
vplyvom na ochranu životného prostredia 
a klímy. Globálna snaha o nízkouhlíkové hos-
podárstvo je dlhodobá štrukturálna zmena, 

ktorá má vplyv na rast podnikania a dopyt po 
nových zručnostiach v krajinách EÚ. Krajiny 
majú potenciál vybudovať si svoju schopnosť 
„zelených zručností“ na podporu rastu inova-
tívnych energeticky účinných a ekologických 
produktov a  služieb. Bude si to vyžadovať 
značné investície do zvyšovania kvalifikácií 
a  rekvalifikácií, pre aktualizáciu existujúcich 
pracovných zručností.

Autor: Marek Nepela,
StrechoStav, s.r.o., Martin

ŠACHTIČKY 2022
2.9. - 4.9.2022
(piatok-nedeľa)

Horský hotel ŠACHTIČKA
BONUS: dieťa do 9,99 rokov GRÁTIS

REZERVÁCIA strechárskeho víkendového balíčka
je INDIVIDUÁLNA

Uzávierka: 31. 7. 2022
V prípade informácií kontaktujte hotel: info@sachticka.sk

Cena:
 ≈ 240,- EUR pre 2 dospelé osoby na 2 noci s polpenziou
Balíček zahŕňa:
 ≈ ubytovanie v 2-lôžkovej izbe s možnosťou jednej prístelky
 ≈ bufetové raňajky a večere formou 3-chodového menu
 ≈ neobmedzený vstup do bazéna počas otváracích hodín
 ≈ 2-hodinový vstup do saunového sveta v stanovenom čase
 ≈ bezplatné parkovanie
 ≈ wifi zdarma
Aktivity v hoteli a okolí:
 ≈ fitness a vonkajšie multifunkčné ihrisko a športové potreby
 sú k dispozícii
 ≈ aktivity pre deti sú na vonkajších detských ihriskách pred hotelom
 ≈ vyhliadková veža, široký priestor na aktivity: cyklistika, turistika
 ≈ Squirrel Park www.squirrelpark.sk
 ≈ požičovňa E-bikov so zľavou 10 % www.ride.sk

Zvýhodnené podmienky pre deti na izbe s 2 dospelými 
osobami:
 ≈ 1 dieťa do 9,99 rokov BEZ POPLATKU
 ≈ dieťa od 10 do 14,99 rokov 28,- EUR/1 noc (ubytovanie   
 na prístelke, polpenzia)
 ≈ dieťa od 15 rokov 37,- EUR/1 noc
 (ubytovanie na prístelke, polpenzia)
Rezervácia:
 ≈ rezervácia pobytu je individuálna
 ≈ pre potvrdenie rezervácie je nutné kontaktovať recepciu hotela:  
 Hotel Šachtička ***
 TEL:     +421 48 41 41 911
 GSM:   +421 905 404 049
 email: info@sachticka.sk
 ≈ uhradiť zálohovú platbu vo výške 100,- EUR;
 IBAN: SK 24 1100 0000 0026 2213 1717
 ≈ ako poznámku uvádzajte Vaše priezvisko a termín pobytu
 ≈ v cene balíčka nie je zahrnutý miestny poplatok
 1,- EUR/1 lôžko/1 noc
 ≈ odporúčame Vám včasnú rezerváciu pobytu
 ≈ termín uzávierky rezervácie a úhrady zálohovej platby:
 31. 7. 2022
 www.sachticka.sk
 www.facebook.com/hotelsachticka

Pozvánka na víkendový pobyt

Blahoželanie
Srdečne blahoželáme Riadnemu členovi CSS  
Ing. Radovanovi Demjanovičovi, konateľovi firmy 
PARE INVEST s.r.o., Raslavice, pri príležitosti 
významného životného jubilea 50 rokov. Úprimne 
prajeme veľa pevného zdravia, šťastia, pohody 
a najmä veľa úspechov v náročnej strechárskej 
práci.

Členovia cechu.
Ing. Radovan Demjanovič v strede

http://www.stresne-konstrukcie.sk/
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Kontakt:

HIMAS, s.r.o.
Topoľová 2784/36A, 924 01 Galanta
Trnavský kraj

Marek Sklenár
T: 0907 522 331
himas@himas.sk
www.himas.sk

Kontakt:

A-AMB s.r.o.
Námestie A. Bernoláka 375, 029 01 Námestovo
Žilinský kraj

Jozef Ambroz
T: 0905 540 662
aambsro@gmail.com
www.a-amb.eu

Spoločnosť A-AMB prevádzkuje skúsené klampiarstvo s  profesionál-
nym a  odborným prístupom k  práci, o  kvalite ktorého už presvedčili 
stovky klientov zo Slovenska i západnej Európy, prevažne z Francúzska. 
Klampiarstvu sa venujú už dlhé roky, počas ktorých nadobudli bohaté 
skúsenosti, tak neváhajte a oslovte aj Vy klampiarstvo A-AMB z Námes-
tova. Evidujú množstvo spokojných klientov, zaraďte sa medzi nich aj Vy. 
Skúsení klampiari a pokrývači z Oravy Vám zabezpečia akékoľvek práce 
súvisiace s pokrývaním striech. Montujú profilové strechy a klampiarske 
konštrukcie. Pri práci používajú vysokokvalitný klampiarsky materiál 
a strešnú krytinu priamo od výrobcov, čím zaručujú aj zvýhodnené ceny.

Kontakt:

JP ROOF SYSTEM s.r.o.
Tatranská 6398/76, 974 11 Banská Bystrica
Banskobystrický kraj

Peter Gibala
T: 0910 900 047
gibala@jproofsystem.sk
www.jproofsystem.sk

IZOLÁCIE STRIECH A SPODNÝCH STAVIEB

Pokračovanie profilu 
firmy JP ROOF SYSTEM 
v nasledujúcom vydaní 

časopisu STRECHÁR.

Spoločnosť HIMAS je treťou generáciou majstrov izolatérov s  pôsob-
nosťou hlavne na západnom a južnom Slovensku. Firma sa do súčasnej 
podoby sformovala na základe skúseností a znalostí. Špecializuje sa na 
hydroizolácie plochých striech novostavieb, starších domov a  budov. 
Pracuje s PVC fóliami a asfaltovanými pásmi a pri svojej práci využíva 
výhradne kvalitný materiál, ktorý poskytuje dlhodobú záruku. Cieľom 
firmy je hlavne spokojnosť zákazníka, preto pri práci dbajú na dodržiava-
nie technologických postupov predpísaných výrobcami, tiež kladie veľký 
dôraz na odbornú pripravenosť svojich pracovníkov.

PREDSTAVUJEME
KRAJSKÉ RADY CSS 

HIMAS, s.r.o., Galanta

Spoločnosť AltisPro sa ako profesionálna firma špecializuje na hydroizo-
lácie plochých striech, tepelné izolácie plochých striech a hydroizolácie 
spodných stavieb. Každej realizácii pri novostavbe plochej strechy, a tiež 
aj pri rekonštrukcii plochej strechy, predchádza posúdenie súčasného 
stavu s následným návrhom optimálneho riešenia.

AltisPro, spol. s r.o., Poprad

Pokračovanie profilu 
firmy HIMAS 

v nasledujúcom vydaní 
časopisu STRECHÁR.

MAJSTRI IZOLATÉRI

A-AMB s.r.o., Námestovo
KLAMPIARI A POKRÝVAČI

Pokračovanie profilu 
firmy A-AMB 

v nasledujúcom vydaní 
časopisu STRECHÁR.

Kontakt:

AltisPro, spol. s r.o.
Štefánikova 4445/4, 058 01 Poprad
Prešovský kraj

Ing. Juraj Mačik
T: 0905 402 153
altispro@sinet.sk
www.altispro.sk

Spoločnosť JP ROOF SYSTEM sa primárne špecializuje na realizáciu 
kompletných strešných systémov plochých striech, kotvených striech, 
strešných systémov zaťažených štrkom, vegetačných strešných systé-
mov, balkónov, terás a  na služby v  oblasti realizácie zemných izolácií. 
Spoločnosť vznikla v roku 2009 a za tieto roky pôsobenia na trhu sa do-
stala do povedomia verejnosti kvalitou realizovaných prác. Firma eviduje 
celý rad spokojných investorov. Oslovte vedenie spoločnosti, kde Vám 
bude zodpovedané na všetky Vaše otázky a zaraďte sa tým do portfólia 
spokojných klientov.

JP ROOF SYSTEM s.r.o., Banská Bystrica
KOMPLETNÉ STREŠNÉ SYSTÉMY A IZOLÁCIE

VAŠE PROFESIONÁLNE RIEŠENIA
Pokračovanie profilu 

firmy AltisPro 
v nasledujúcom vydaní  

časopisu STRECHÁR.

mailto:himas%40himas.sk?subject=
http://www.himas.sk
mailto:aambsro%40gmail.com?subject=
http://www.a-amb.eu
mailto:gibala%40jproofsystem.sk?subject=
http://www.jproofsystem.sk
mailto:altispro%40sinet.sk?subject=
http://www.altispro.sk
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Otázka: Veľmi rád by som Vás poprosil o  radu, čo by ste 
nám odporučili na strechu našej chalúpky v Marianke, nakoľko 
chceme pokračovať v prácach na streche. Momentálne je na nej 
jedna vrstva lepenky a náter. Chcel by som dať finálnu vrstvu. 
Zrejme na jar. Rozmýšľal som nad tekutou gumou. Ešte viac 
sa mi však páči gumová membrána Firestone, ktorá by bola 
v jednom kuse. Bez spojov. Na streche je mierny spád. Rozmer 
strechy je cca 6x6 m. Je potrebné aj nejaké odvetranie streš-
ného plášťa?

Odpoveď: Asi by som začal od konca, kde sa pýtate, či je 
potrebné nejaké odvetranie strešného plášťa. z hľadiska sklad-
by strešných plášťov poznáme strechu jednoplášťovú, strechu 
dvojplášťovú a viacplášťovú strechu. Pri jednoplášťovej plochej 
streche je vnútorné prostredie od vonkajšieho chránené jedným 
strešným plášťom. Pri dvoj a viac plášťovej streche ide o dva 
a viac strešných plášťov, ktoré sú oddelené vzduchovou, alebo 
vzduchovými vrstvami. Ak máte pod existujúcou „lepenkou” 
plnoplošný drevený záklop, mal by byť odvetraný. Čo sa týka 
finálnej vrstvy, tak tam je ponuka materiálov a technológií širo-
ká. z dôvodu minimálneho sklonu plochej strechy prichádza do 
úvahy hydroizolačná vrstva z povlakovej krytiny resp. nátero-
vých systémov. v prípade, že sa rozhodnete o konkrétny druh 
hydroizolačnej vrstvy, mali by ste sa obrátiť na realizátora, ktorý 
má dostatok znalostí a  odborných skúseností s  konkrétnou 
hydroizoláciou. Nie vždy kvalitný materiál zabezpečí kvalitnú 
hydroizoláciu strechy. a taktiež treba zvážiť aj ekonomické hľa-
disko - cena v závislosti na životnosti použitej krytiny. Použitie 
krytiny v jednom kuse tiež nie je bez spojov. Máte na streche 
komín, ktorý je treba taktiež zaizolovať. Aj v tomto prípade sa 
musí realizátor vysporiadať s  detailmi. a  krytinu treba zabez-
pečiť proti účinkom vetra - kotvenie alebo lepenie k podkladu. 
Zrejme by bolo lepšie obrátiť sa na odbornú realizačnú firmu 
resp. technické oddelenie konkrétneho výrobcu alebo predajcu 
strešnej krytiny a zvážiť pri výbere konkrétneho hydroizolačné-
ho systému všetky možnosti ohľadom realizácie, a tiež ceny. Na 
základe týchto skutočností sa potom rozhodnúť na konkrétnom 
riešení. a netreba pritom zabudnúť na to, že aj asfaltové hyd-
roizolácie majú dostatok kvalitných materiálov, s ktorými sa dá 
zrealizovať spoľahlivá a kvalitná strecha.

Otázka: Hľadám strechára na vyspravenie dier pod uchytenou 
hrebeňovkou škridly Bramac na 20 - ročnom dome, prípadne od-
porúčanie, aký materiál by som mal použiť.

Odpoveď: Realizácia hrebeňa a  nárožia ukladaním do malty 
bola jednou z  alternatív riešenia ukončenia krytiny v  hrebeni 
a  nároží. Spoločnosť Bramac mala v  tom období vo svojom 
sortimente maltu na hrebenáče. Momentálne tento systém rie-
šenia nie je moc rozšírený. Jednak z dôvodu komplikovanejšej 
montáže, použitia viac odvetrávacích škridiel, a tiež tento systém 
realizácie vyžaduje pravidelnú kontrolu, a tiež údržbu. Malta je 
viac namáhaná v dôsledku zmeny teplôt. Kladenie hrebenáčov 
do malty sa neodporúča pri strechách nad obytným podkrovím. 
Kladenie hrebenáčov do malty sa realizovalo pomocou nasta-
vovanej malty. Ide o  vápennú maltu nastavovanú cementom 

v množstve podľa požadovanej pevnosti. Pre zabezpečenie rov-
nakého farebného odtieňa sa pridávala do farby malta. Napríklad 
spoločnosť Baumit má vo svojom výrobnom sortimente vápen-
nocementovú murovaciu maltu 50 (pevnosť v tlaku 5 MPa) resp. 
murovaciu maltu 100. Taktiež spoločnosť Wienerberger vyrába 
malty ma murovanie Porotherm. Pri ukladaní hrebenáča do mal-
ty treba dbať na to, aby malta nebola na spodnej strane hrebe-
náča. Hrebenáč sa nesmie ukladať plne do malty, ale s dvomi 
pozdĺžnymi pásmi a jedným priečnym pásom.

Otázka: Chcel by som sa spýtať, či poskytujete poradenstvo aj 
pre vhodný výber izolácie pre strechu. Ide o novostavbu, kde sa po 
pravde neviem rozhodnúť, aký druh izolácie mám použiť. Krytina je 
z plechu Ruukki 50. Celkový podhľad strechy je z OSB dosiek hrúbky  
15 mm, na ktoré ešte pôjde vonkajšia izolácia a omietka.

Odpoveď: Z podkladov, ktoré ste zaslali je zrejmé, že máte nos-
nú konštrukciu strechy riešenú priehradovými strešnými väzník-
mi. Horná časť strechy je riešená plechovou krytinou Ruukki 
v triede kvality 50.  Predpokladám, že strechu máte zrealizovanú 
v zmysle technologického predpisu výrobcu s použitím vhodnej 
poistnej hydroizolácie a  odvetraním pod krytinou. Zateplenie 
by ste mali riešiť v úrovni spodnej pásnice priehradových nos-
níkov,  a  tiež pod pásnicou v dôsledku odstránenia tepelných 
mostov. Nakoľko sú väzníky v  osovej vzdialenosti cca 1,0 m 
a  horná a  spodná pásnica je spájaná diagonálne, je náročné 
zatepliť tieto nosníky aj z hornej strany klasickou tepelnou izolá-
ciou. Vhodné je zatepliť priestor medzi priehradovými väzníkmi 
tepelnou izoláciou a následne doplniť tepelnú izoláciu zo spod-
nej strany väzníkov. Následne zrealizovať parozábranu a  kon-
štrukciu podhľadu. Musí však byť na takéto riešenie dostatočná 
konštrukčná výška, aby sa doteplením neznížila svetlá výška 
miestností v dome. Ako alternatívne riešenie je použitie fúkanej 
vlny – izolácie. Táto izolácia môže byť vyrobená z minerálnej vlny 
alebo sklenej vlny. Ide o nehorľavú izoláciu s nízkou hmotnos-
ťou. Tento druh izolácie sa aplikuje voľným fúkaním. V prípade 
priehradových väzníkov je tento druh tepelnej izolácie vhodný, 
dokážu sa vyplniť aj priestory, ktoré v prípade rolovanej alebo 
doskovej tepelnej izolácie je náročné zrealizovať.  Ak máte záu-
jem o tento druh tepelnej izolácie, môžete si vyhľadať potrebné 
údaje (Isover-Isover Insulfit, Rockwool-Granrock Super, Knauf  
Insulation SUPAFIL). Pri realizácii fúkanej tepelnej izolácie musí 
byť zrealizovaná podkonštrukcia aj s funkčnou parozábranou.  

PORADŇAPORADŇAPORADŇA

RADÍ: ING. EDUARD JAMRICH, PREDSEDA CSS

http://www.cechstrecharov.sk


ODBORNÉ ČLÁNKY   15strechár

ODBORNÉ ČLÁNKY

Odolnosť poistných hydroizolačných fólií (PHI)
proti starnutiu

Autor: Dr. Ronald Flaig, Vedúci projektu inovácií v spoločnosti  
Dörken GmbH & Co. KG, Herdecke

V posledných rokoch pokrývači stále častejšie spomínajú konštrukcie 
šikmých striech, pri ktorých stratili poistné hydroizolačné fólie (PHI) 
funkčnosť po niekoľkých rokoch používania, hoci splnili normatívny 
proces starnutia podľa DIN EN 13859-1. Norma z  roku 2010 ešte 
nemohla zohľadniť zásadné poznatky o správaní sa poistných hydro-
izolačných fólií pri dlhodobom starnutí – jednoducho preto, že tieto 
poznatky v tej dobe ešte neboli k dispozícii. Podceňovaným škodli-
vým faktorom je tu pohyb vzduchu v úrovni kontralaty.

DIN EN 13859-1 nielen špecifikuje relevantné vlastnosti poistných 
hydroizolačných fólií, ale odkazuje tiež na skúšobné metódy k  ich 
stanoveniu. Tým je zabezpečená porovnateľnosť vlastností rôznych 
výrobkov uvedených v prehlásení o vlastnostiach. Jednou z najväč-
ších výziev normových skúšok pre určenie životnosti výrobkov je 
„trvanlivosť po umelom starnutí“.

Táto sa síce testuje podľa štandardizovaných normovaných postupov, 
ale stále ide o test špecifický pre výrobok, a preto zahrňuje parametre 
a testovacie obdobie zodpovedajúce použitiu membrány. Prirodzený 
proces starnutia musí byť však simulovaný pokiaľ možno v čo najk-
ratšom časovom rozmedzí.
1 Pre zjednodušenie sa výrazy poistné hydroizolácie na pevnom podklade a poist-
né hydroizolácie voľne natiahnuté na krokvách zlúčili do výrazu poistné hydroizo-
lačné fólie. Toto zlúčenie zahrňuje aj výraz podstrešná fólia, ktorý sa bežne používa 
v Rakúsku a Švajčiarsku.

Pri vývoji výrobkovej normy pre poistné hydroizolácie bolo o správaní 
sa týchto membrán z pohľadu dlhodobého starnutia známe pomerne 
málo. Verzia z roku 2010, ktorá platí dodnes, preto počíta s relatívne 
krátkou časovou fázou do doby položenia krytiny, a tým vystavenia 
fólie účinkom UV žiarenia (336 hodín UV žiarenia / 55 MJ/m²) a s 
kompletným životným cyklom pod krytinou simulovaným namáhaním 
prostredníctvom tepla (90 dní pri 70 °C). Na týchto metódach simu-
lácie starnutia sa dodnes nič nezmenilo.

V  priebehu rokov sa však ukázalo, že nie všetky výrobky, ktoré 
splnia normované procesy starnutia, majú aj v praxi proti starnutiu 

dostatočne dlhodobú odolnosť. Naviac, sú známe aj mnohé prípady 
degradácie, kedy poistná fólia vôbec nebola vystavená žiadnemu UV 
žiareniu, pretože strešná krytina bola položená bezprostredne po 
pokládke fólie. Poškodenie UV žiarením ako hlavný argument je tak 
vylúčené. Príčina zlyhania výrobku tak potom musí byť niekde „pod 
krytinou“. Zdá sa, že normový proces umelého starnutia, dostatočne 
neodzrkadľuje skutočné procesy v streche.

Škodlivé faktory v úrovni kontralaty

Spoločnosť Dörken s viac ako 60 ročnými skúsenosťami vo vývoji 
poistných hydroizolačných fólií pre šikmé strechy začala pred nie-
koľkými rokmi podrobne skúmať klimatické podmienky v  úrovni 
kontralaty na rôznych strechách v Nemecku a vplyv týchto podmienok 
na proces starnutia podstrešnej membrány. v priestore kontralát bol 
okrem teploty a  vlhkosti zaznamenávaný a meraný aj pohyb vzdu-
chu. Pravidelne bolo pozorované, že keď na povrch strechy začalo 
svietiť slnko, zvýšila sa aj rýchlosť prúdenia vzduchu pod krytinou. 
Rýchlosti vzduchu až 1 m/s neboli vôbec výnimočné. Jednou z príčin 
relatívne vysokých rýchlostí vzduchu bolo slnečné žiarenie, ktoré 
spôsobuje termiku v priestore kontralát. Na druhej strane sa ukázalo, 
že porovnateľné rýchlosti vzduchu sa vyskytujú aj v dňoch, kedy bolo 
zamračené počasie. Spúšťačom je v  tomto prípade vietor, ktorý na 
jednej strane bezprostredne prúdi otvorom v odkvapovej hrane a na 
druhej strane vychádza cez hrebeň a svojím sacím účinkom spôsobu-
je komínový efekt medzi tvrdou krytinou a poistnou hydroizoláciou.

Tieto poznatky o  pohybe vzduchu v  úrovni kontralaty nie sú nové 
a boli už popísané K. W. Lierschom 1) v roku 1986. HOLZFORSCHUNG 
AUSTRIA sa tejto témy ujal a podrobnejšie skúmal tepelný vztlak vo 
vzťahu k rôznym faktorom v šikmých strechách2).
1) K.W.Liersch, Vetrané strechy a fasádne konštrukcie, zväzok 3: Strechy, základy 
stavebnej fyziky pre ochranu pred teplom a vlhkosťou. Vydavateľstvo Bauverlag 
Wiesbaden 1986
2) J.Bachinger, J.Tieben, B.Nusser, Holzbau 1/2020 S.50-53

Ako pohyb vzduchu ovplyvňuje proces starnutia?

V nadväznosti na testy na streche bol celý rad poistných hydroizolácií 
uložený v teple pri 70 °C a rôznych rýchlostiach prúdenia vzduchu. 
Po dobu takmer dvoch rokov boli v pravidelných intervaloch odbe-
rané vzorky a  skúmané zmeny odolnosti pod tlakom stúpajúceho 
vodného stĺpca (dynamický vodný stĺpec). Dynamický vodný stĺpec 
sa ukázal ako osvedčený prostriedok k vizualizácii známok starnutia. 
Progresívne procesy starnutia v plastoch idú ruka v ruke so stratou 
pružnosti a pevnosti v roztrhnutí, bežne označované aj ako krehnutie, 
a tento proces môžeme pozorovať pri tenkých fóliách či membránach 
na klesajúcej tlakovej stabilite pri zaťažení vodným stĺpcom. Okrem 
toho práve vodotesnosť je tou kľúčovou vlastnosťou výrobku, ktorá 
musí byť do určitej miery zachovaná po celú dobu životnosti strechy.

Graf ukazuje pokles vodného stĺpca v  priebehu času pri troch 
rôznych rýchlostiach prúdenia vzduchu. Ako príklad bol vybraný 
bežne dostupný výrobok, ktorý v predchádzajúcich testoch v prak-
tických podmienkach stráca svoju vodotesnosť (W1, 200 mm výška 
vodného stĺpca počas 2 hod) už po troch rokoch. Červená krivka 
ukazuje priebeh starnutia pri testovaní fólie len za pôsobenia teploty 
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ovplyvňujúci proces starnutia podstrešných fólií a  stane sa neod-
deliteľnou súčasťou normy ako preukázateľný dôkaz „trvanlivosti po 
umelom starnutí“.

Pozadie a výhľad:

Ako pohyb vzduchu ovplyvňuje proces starnutia?
Polyméry, z ktorých sú fólie vyrobené, podliehajú viac či menej sil-
nému procesu oxidácie. Oxidačné procesy sú známe napr. z tvorby 
hrdze v častiach vyrobených zo železa. Takzvané spaľovanie kalórií 
v ľudskom tele tiež nie je nič iné, ako oxidačný proces, na ktorom sa 
podieľa vdychovaný kyslík. Pri fyzickej aktivite rýchlejšie dýchanie 
urýchľuje oxidačný proces, ktorý podporuje odbúravanie tukových 
buniek. Palivové drevo tiež pri horení v krbe viac alebo menej rýchlo 
oxiduje, v  závislosti na prívode vzduchu, ktorý je možné regulovať 
cez škrtiacu klapku. Čím viac čerstvého vzduchu je privádzaného, tým 
rýchlejšie prebieha oxidačný proces. Tento jednoduchý princíp platí 
aj pre poistné hydroizolačné fólie.

Čo to znamená pre použitie a vývoj poistných hydroizolač-
ných fólií?
Na prvý pohlaď by sa ponúkalo upustiť od princípu vetranej medzery 
ako dôležitého konštrukčného prvku v šikmých strechách a uzavrieť 
odkvapové a  hrebeňové otvory. To by však bolo najhoršie možné 
riešenie, pretože by to so sebou prinieslo ešte závažnejšie problémy. 
Výrobcovia poistných hydroizolačných fólií budú mať v  budúcnosti 
skôr za úlohu, zvážiť pohyb vzduchu v priestore kontralát, ako dôle-
žitý ovplyvňujúci faktor vo vývoji výrobkov odolných proti starnutiu. 
s  vedeckým pochopením súvisiacich vzťahov, výsledným výberom 
vhodných materiálov a prísad ako napr. stabilizátory, je možné vyvi-
núť produkty, ktoré obstoja v reálnych podmienkach. a takéto výrobky 
už dnes existujú.

Úvod

Obr. 1 : Komora pre testovanie umelého starnutia umožňujúca pohyb vzduchu 
rýchlosťou 5m/s („Orkánová komora“)

bez pohybu vzduchu – vlastne podľa podmienok DIN EN 13859-1 
(2010), presnejšie povedané so zanedbateľnou rýchlosťou prúdenia 
vzduchu <0,05 m/s. Výraznejšie dôsledky procesu starnutia je možné 
pozorovať po 70 týždňoch. Výrobok už nevie odolávať tlaku vodného 
stĺpca ako keď bol nový a stráca svoje vlastnosti postupne pri stále 
nižšom vodnom stĺpci. Po zhruba dvoch rokoch umelého starnutia 
za súčasných normatívnych podmienok výrobok celkom zlyháva. Pri 
inštalácii do strechy má skutočnú životnosť iba tri roky.

Zvýšenie rýchlosti prúdenia vzduchu po celú dobu umelého star-
nutia iba na 0,3 m/s (čo je maximálna rýchlosť vzduchu bežných 
skúšobných komôr pre testovanie umelého starnutia) už ukazuje 
obrovský vplyv pohybu vzduchu na životnosť testovaného výrobku 
(priebeh zelenej krivky). Po iba šiestich mesiacoch umelého starnutia 
sa kvalita začína zhoršovať, čo potom vedie k strate vodotesnosti už 
zhruba po roku. Tu však narážame na limity normového testovania 
umelého starnutia nakoľko: skúšobné obdobie jedného roka slúži na 
preukázanie funkčného obdobia výrobku troch rokov – extrapolované 
na životnosť strechy 25 rokov, by znamenalo skúšobné obdobie naj-
menej osem rokov, a preto by nebolo akceptované.

Vytvorenie orkánovej komory

Pre vyriešenie tohto problému bola v spolupráci s popredným výrob-
com priemyselných komôr pre umelé starnutie vyvinutá taká komora, 
ktorá s  priemernou rýchlosťou prúdenia vzduchu 5 m/s umožňuje 
výrazne väčší pohyb vzduchu, ako štandardné skúšobné komory. Za 
týchto podmienok (modrá krivka) dosahoval testovaný výrobok už po 
krátkom období šiestich až ôsmich týždňov procesu starnutia výrazne 
horšie výsledky. Degradácia výrobku, ktorý v  praxi zlyhá po troch 
rokoch, je viditeľná už v tomto krátkom časovom úseku, čo je možné 
inak zistiť až po dvoch rokoch testovania za normatívnych podmienok 
starnutia. Ale čo výrobky, ktoré zlyhajú až po 10 alebo 15 rokoch? 
Ako dlho by mal za týchto podmienok všeobecne trvať test, aby sa 
preukázala dostatočná odolnosť proti starnutiu? Tu pomáha „pravidlo 
tri“: pokiaľ sú tri roky praktického starnutia zastúpené v šiestich až 
ôsmich týždňoch umelého starnutia, potom je potrebné pre istotu 64 
týždňov testovania umelého starnutia pre určenie minimálnej odol-
nosti výrobku po dobu 25 rokov. To je síce značne časovo náročné, 
ale je to realizovateľné.

Spoločnosť Dörken zakotvila takýto test dlhodobej odolnosti voči 
pohybu vzduchu v medzistrešnom priestore (v oblasti kontralát), ako 
doplnkovú vlastnosť k existujúcim požiadavkám normy na „trvanlivosť 
po umelom starnutí“ v  EAD*). Test už ponúka nezávislý skúšobný 
ústav. Každému výrobcovi dáva možnosť takto certifikovať odolnosť 
proti starnutiu, a tak preukázať trvácnosť svojich výrobkov.
*)Európske dokumenty pre posudzovanie

Zostáva len dúfať, že doposiaľ celkom podceňovaný pohyb vzdu-
chu bude v budúcej revízii normy zohľadnený ako významný faktor 
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Obr. 2 : Zásuvky v komore s prúdiacim vzduchom 

 
Obr. 3 : Vkladacie zásuvky pre rámčeky so vzorkami

 
Obr. 4 : Rámčeky pre nehybnú fixáciu vzoriek 

 
Obr. 5 : Vzorka po testovaní: poškodenie starnutím po 24 týždňoch, zakrytá 

okrajová časť bez poškodenia

 
Obr. 6 : Vzorka po testovaní: typické poškodenie; oxidovaná membrána,  

vodotesnosť W1 už nespĺňa

 
Obr. 7 : HydroTester FX3000-IV pre stanovenie vodného stĺpca až do 20 m

 
Obr. 8 : Pozitívny príklad výrobku: žiadna strata dynamického vodného stĺpca ani 

po 84 týždňoch umelého starnutia

Grafika a fotografie: Dörken GmbH & Co. KG

www.dorken.sk 

http://www.dorken.sk
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Riešenie niektorých kritických detailov napojenia
klampiarskych prvkov ku kontaktnému
zatepľovaciemu systému (ETICS)

Ukončenie atikového plechu

Ukončovací profil ATTIKA je dvojdielny profil spojený pružnou 
hydroizolačnou manžetou. Je určený na presné ukončenie omietky 
a  na vodotesné napojenie zatepľovacieho systému k  atikovému 
plechu. Spodný profil s  vodiacou hranou je vybavený tkaninou zo 
skleného vlákna pre napojenie do armovacej vrstvy zateplenia.

Napojenie vrchného profilu k  oplechovaniu je zabezpečené 14 mm 
širokou penovou tesniacou páskou z  PE. Súčasťou celého balenia 
sú šablóny pre vytvorenie vnútorného a vonkajšieho rohu, tesniace 
pásky pre napojenie hydroizolačnej manžety a spojky. Materiál: PVC, 
pružná hydroizolačná páska šírky 120 mm, PE samolepiaca páska, 
tkanina so skleným vláknom (sieťka) 125 mm s  alkalicky odolnou 
úpravou.

Ukončovací atikový profil FEBA-TEX UNI transparent vyrobený 
z PVC s integrovanou sklenou tkaninou je určený k presnému ukon-
čeniu omietky a napojenia zatepľovacieho systému k atikovému ple-
chu (prípadne parapetu). Transparentná odkvapová hrana poskytuje 
ochranu voči hnanému dažďu, zo spodného pohľadu je aj v prípade 
farebných omietok neviditeľná. Pre dokonalé utesnenie proti vniknu-
tiu vody do ETICS odporúčame aplikáciu komprimačnej pásky medzi 
horné rameno profilu a  plech (táto páska nie je súčasťou balenia). 
Materiál: UV stabilné PVC, transparentné mäkčené PVC, tkanina so 
skleným vláknom (sieťka) 125 mm s alkalicky odolnou úpravou.
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Napojenie parapetu – bočné a spodné

Profil pre napojenie oplechovania HPI-UNI je optimálnym riešením 
pre trvalé vodotesné napojenie parapetného plechu k osteniu. Tvorí 
trvalý vodotesný spoj s  kompenzáciou pohybu medzi oplechova-
ním a  zatepľovacím systémom, jeho horná časť je integrovaná do 
zateplenia ostenia a  spodná časť je flexibilne napojená k  okraju 
parapetu. Variabilná konštrukcia umožňuje aplikáciu na bočné za-

Ukončenie oplechovania

Napojenie oplechovania k  ETICS je dvojramenný pružný profil s  odkvapovou hranou pod omietku z  PVC s  integrovanou sklenou 
tkaninou. Je určený pre trvalé vodotesné napojenie stavebných 
dielov z  plechu (oplechovanie ríms, napojenie strechy a  pod.) ku 
zatepľovaciemu systému. Vďaka svojej konštrukcii umožňuje pohyb 
oplechovania vplyvom zmien teplôt, bez toho aby vytváral tlak na 
ukončenie omietky, a  tým jej postupnú deštrukciu. Materiál: PVC, 
ultrazvukom navarená tkanina so skleným vláknom (sieťka) 100 x 100 
mm s alkalicky odolnou úpravou.

↑ Rozdiel v estetike aj funkčnosti je pri použití
ukončovacieho profilu neporovnateľný →

končenie parapetu v tvare „L“, alebo do tvaru „U“, či na bočnú krytku. 
Materiál: UV stabilné PVC tkanina – sieťovina so skleným vláknom 
s alkalicky odolnou úpravou 100 mm.
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trvalé utesnenie a opernou ochrannou hranou umožňujúcou zaťaže-
nie parapetu bez rizika poškodenia zateplenia. Vylepšenie profilu sa 
skrýva v slove „variabilný“. Lišta je konštruovaná tak, aby sa vedela 
prispôsobiť sklonu parapetu.

Materiál: UV stabilné PVC, PE tesniaca samolepiaca páska 4 mm, 
tkanina – sieťovina so skleným vláknom s alkalicky odolnou úpravou 
100 mm.

www.hpi.cz
www.hpishop.cz

Pripojovací profil s  tkaninou VARIABILNÝ je osvedčené 
a nedávno vylepšené riešenie vodotesného a  trvanlivého napojenia 
parapetu. Profil sa osádza do tmelu na hranu dosky izolantu, je 
vybavený UV stabilnou samolepiacou polyetylénovou páskou pre 

Bezpečný pohyb po streche zaistia kvalitné 
strešné doplnky aj ich pravidelná revízia

Aby stavba vyhovela normovým / zákonným požiadavkám, 
je potrebné vytvoriť podmienky pre bezpečný pohyb po 
streche aj potom, keď zložíme lešenie. Strecha za tým 
účelom musí byť vybavená prvkami pre bezpečný pohyb. 

Ako uvádza norma, tieto zariadenia je navyše potrebné 
pravidelne kontrolovať každých 12 mesiacov autorizovanou 
osobou poverenou výrobcom. Spoločnosť HPI-CZ, dodá-
vateľ stavebného príslušenstva pre strechy, tieto revízie 
ponúka.

Bezpečné užívanie stavby je jednou zo základných požiadaviek stano-
vených normou ČSN

73 1901. Užívateľ musí mať možnosť bezpečne vykonávať údržbu 
strechy, prípadne výmenu poškodených častí krytiny, obnovovacie 
nátery a pod., ale tiež napríklad opravy komína, vrátane revízie.

Na šikmé strechy rodinných domov sa pre bezpečný pohyb pri údržbe 
strechy a zariadení na nej umiestnených montujú najmä stúpacie plo-
šiny, lávky a nášľapy v kombinácii s bezpečnostnými hákmi. Háky sa 
využívajú ako kotevné body v kombinácii so zachytávacím postrojom 
na lane, ale možno ich využiť aj na pripevnenie strešných rebríkov 
určených na zaistenie dočasného pohybu na streche.

Zdeněk Štofaňak, zástupca spoločnosti HPI-
CZ, upozorňuje, že tieto prvky pre bezpečný 
pohyb je potrebné podľa noriem pravidelne 
kontrolovať, obdobne ako napríklad komíny 
alebo kotly: „Norma ČSN EN 517, konkrétne 
odsek 10, uvádza, že pri bezpečnostných strešných hákoch má 
výrobca uviesť, že zariadenie musí byť kontrolované každých 12 me-
siacov oprávnenou osobou autorizovanou výrobcom a ďalej, že musí 
byť udržiavané, pokiaľ to výrobca považuje za nevyhnutné. Obdobne 
sa to podľa normy ČSN EN 516 týka aj lávok, plošín a stupňov, ktoré 
treba tiež kontrolovať každých 12 mesiacov“.

Plošiny, stúpačky a lávky

Najčastejšie sa na strešné plochy upevňujú stúpacie plošiny. Montujú 
sa spravidla do blízkosti komína, prípadne solárnych kolektorov, an-
tén a pod. Väčšie objekty s rozsiahlejšími strechami potom mávajú na 
strechách kominárske lávky so zábradlím. Naopak pri menších stre-
chách alebo ako doplnkové opatrenia, napríklad k stúpacím plošinám, 
výborne poslúžia nášľapy alebo strešné stúpačky.

Kominár nie je veverička

Strešný výlez musí byť umiestnený tesne vedľa komína 
a  od výlezu ku komínu by mali viesť nášľapy. Pokiaľ ide 
o  väčšiu vzdialenosť ku komínu, potom ale nášľapy ne-
stačia a je potrebné inštalovať stúpacie plošiny, prípadne 
kominársku lávku. Túto problematiku podrobne rieši norma 
ČSN 73 4201.

„Prax je ale iná, strecha býva v  zlom stave, nášľapy držia len silou 
vôle a komínová lávka má stúpaciu časť z prehnitého dreva“, smeje 

Viete, že… Pád z  výšky patrí dlhodobo medzi najčas-
tejšie príčiny pracovných úrazov? Za prácu vo výškach 
je pritom považovaná práca v akejkoľvek výške. Už od 
výšky 1,5 m je zamestnávateľ povinný chrániť zamest-
nancov proti pádu.

http://www.hpi.cz
http://www.hpi-cz.cz
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sa Zdeněk Štofaňak, ktorý sám aj revízie 
vykonáva a dodáva: „To už by dnes normám 
samozrejme nevyhovelo . Časť, na ktorej sa 
stojí, by mala byť protišmyková, čo znamená 
kovová s výstupkami a otvormi, ktoré bránia 
zhromažďovaniu vody a snehu. Aj keď komi-
nár chodí po strechách každý deň, sú strechy, 
kam by sa ani nemal púšťať – predsa len je to 
človek a nie veverička“.

Ochrana proti pádu

Pokrývač alebo napríklad klampiar vykoná-
vajúci pracovnú činnosť na šikmej streche 
musí byť chránený najmä proti pádu zo 
strešného plášťa na jeho voľných okrajoch. 
Zároveň je potrebné zaistiť jeho bezpečný 
pohyb po strešnej ploche. Medzi najbezpeč-
nejšie a zároveň finančne dostupné spôsoby 
zaistenia na strechách patrí využitie bezpeč-
nostných strešných hákov. Háky sa inštalujú 
prevažne v blízkosti strešných okien, štítov, 
pri odkvapoch, alebo na hrebeňoch striech. 
Využívajú sa ako kotevné body v  kombiná-
cii so záchytným postrojom na lane, ale je 
možné ich využiť aj na pripevnenie strešných 
rebríkov určených na zaistenie dočasného 
pohybu na streche.

Revízia prvkov pre bezpečný pohyb 
po streche

Revíznu kontrolu vykonáva poverený pracov-
ník predovšetkým vizuálne. „Lávku, plošinu, 
nášľap, ale aj bezpečnostný hák treba prezrieť 
najprv ako celok, potom všetky jeho časti 
a predovšetkým správne vykonanú montáž i 
uchytenie a potom rozhodnúť, či tento prvok 
je možné naďalej bezpečne používať. Revíziu 
vykonáva autorizovaná osoba, poverená 
výrobcom, ktorý daný prvok uviedol na trh“, 
uvádza ďalej Zdeněk Štofaňak. Sám sa pri re-
vízii vždy pýta na dátum montáže. U starých 
lávok a  plošín je určiť dátum ťažké, takže 
vo chvíli, keď sú skrutky vykývané a dosky 
„podlahy“ nahnité, je lepšie prvok vymeniť. 
„Nejde o  veľkú investíciu“, hovorí Zdeněk 
Šfofaňak.

A kedy najlepšie vykonávať revíziu? „Je 
jedno, či je to na jar alebo na jeseň, dôležité 
je, aby to bolo pravidelne“, dodáva na záver 
Zdeněk Štofaňak, ktorý osobne revízie pre 
spoločnosť HPI-CZ vykonáva.

Tipy pre bezpečnú strechu

Pri menších strechách poslúžia nášľapy

Cestu po streche je možné vytvoriť bez 
vŕtania do krytiny pomocou univerzálneho 
nášľapu Trapac®, ktorý stačí len „zaháknuť“ 
za strešnú škridlu. Sklon roštu je možné 
upraviť podľa sklonu strechy, otvor v nášľape 
je opatrený madlom na pridržanie, a  teda 
ešte na pohodlnejší a bezpečnejší pohyb po 
streche. Univerzálny nášľap je určený pre 
pálené aj betónové škridly, ktorých vlnám sa 
rozmerovo prispôsobia.

Stúpacie plošiny sa montujú ku komí-
nu

Sada ROBUST z  ponuky HPI-CZ zahŕňa 
kompletnú stúpaciu plošinu z  pozinkovanej 
ocele. Rošt plošiny má protišmykový povrch, 
husto rozmiestnené otvory v povrchu roštu 
zabraňujú zhromažďovaniu vody a  snehu. 
Sadu ROBUST si možno vybrať s  povr-
chovou úpravou pozink alebo vo farebnom 
variante (antracit, hnedá, tehlovo červená, 
červenohnedá, čierna). Držiaky stúpacej plo-
šiny sú v miestach styku s krytinou opatrené 
gumovými podložkami, ktoré zabraňujú jej 
mechanickému poškodeniu.

Kominársky výlez HPI je dostatočne 
priestranný

V súvislosti s ďalšími bezpečnostnými prv-
kami na streche môžu byť rozhodujúce aj 
dostatočné rozmery inštalovaného výlezu, 
ktorým sa kominár, pokrývač alebo napríklad 
„bleskozvodár“ pretiahne na strechu. Takým 
je napr. kominársky výlez HPI pre profilované 
strešné krytiny, ktorý svojou veľkosťou 550 
x 720 mm spĺňa normu ČSN 73 4201. Norma 
umožňuje pri rozmeroch výlezu na strechu 
550 x 550 mm a  jeho vzdialenosti do 600 
mm od komína, nezriaďovať dodatočné ko-
minárske lávky.

Hák pre rôzne rozteče krokiev

Pre montáž na krokvy rôznych roztečí je 
určený univerzálny hák Trapac®. Hák sa 
upevňuje na priložený montážny profil 
z  pozinkovaného oceľového plechu, ktorý 
sa montuje medzi dve krokvy. Hák je možné 
posúvať a  pevne ukotviť presne v  mieste 
vyhovujúcom tvaru krytiny. Bezpečnostný 
hák Trapac® je určený pre skladané strešné 
krytiny, ako ploché, tak aj s vlnou.

www.hpi.cz

www.hpishop.cz 

http://www.hpi.cz
http://www.hpishop.cz
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Trnavská stavebná priemyslovka

Ako jediná škola v trnavskom kraji vzdeláva žiakov v oblasti stavebníc-
tva, realít, geodézie, kartografie a katastra. Je komplexným výchov-
no-vzdelávacím zariadením, ktoré poskytuje ubytovacie a stravovacie 
služby vo vlastnom školskom internáte. Absolventi školy, ale aj tí, 
ktorí nepokračujú v  štúdiu na vysokej škole, sú vedomostne, ako 
aj prakticky pripravení zaradiť sa do odbornej praxe na pozíciách 
projektantov, návrhárov interiérov, technikov geodetov, rozpočtárov, 
realitných maklérov atď. Škola si v konkurenčnom prostredí ostatných 
škôl získala svoje popredné postavenie, čo dokazuje vysoké percento 
zamestnanosti absolventov v odbore štúdia a každoročne sa opaku-
júci obrovský dopyt zamestnávateľov po absolventoch školy. Žiaci sa 
môžu vzdelávať v dennej forme štúdia v troch študijných odboroch: 
staviteľstvo; geodézia, kartografia a  kataster; technické 
a  informatické služby v  stavebníctve a  v  externej forme 
štúdia v dvojročnom pomaturitnom štúdiu v odbore stavi-
teľstvo. Všetky študijné odbory končia žiaci maturitnou skúškou. 
Pre školu je typická úzka spolupráca so zamestnávateľmi. Žiaci 2. a  
3. ročníka vykonávajú odbornú prax v rozsahu 2 týždne v podnikoch 
podľa svojho zamerania. Škola je hrdým členom Cechu strechárov 
Slovenska, Slovenskej komory stavebných inžinierov, ako aj Sloven-
skej obchodnej a priemyselnej komory. Formou výberu voliteľných 
predmetov sa žiaci odboru staviteľstvo špecializujú na konkrétne za-
meranie. Vybrať si môžu pozemné staviteľstvo, typológiu (interiérový 
dizajn), adaptácie a rekonštrukcie stavieb alebo navrhovanie a reali-
záciu šikmých striech. Práve posledné spomínané zameranie školu 
primälo k intenzívnejšej spolupráci s Cechom strechárov Slovenska. 
Posilnením predmetov praktického zamerania sa v tejto špecializácii 
žiaci nielenže naučia projektovať šikmé strechy v  špecializovanom 
softvéri, ale dokážu v  odbornej učebni manuálnych zručností tieto 
strechy aj skonštruovať. Aj prostredníctvom projektov spolufinan-
covaných z  prostriedkov EÚ sa nám podarilo vybudovať modernú 
a  vybavenú vzdelávaciu inštitúciu. Momentálne realizujeme projekt 
Erasmus+ v odbornej oblasti stavebníctva. Naša škola sa pravidelne 
zapája do Stredoškolskej odbornej činnosti, kde sme len za posledné 
desaťročie získali v rámci kraja sedemkrát 1. miesto a sedemkrát 2. 
miesto a v celoslovenskom kole jedenkrát 1., 2. aj 3. miesto a dvakrát 
4. miesto. Od počiatku celoslovenskej súťaže Rodinný dom Velux 
v roku 2009 si každoročne naši žiaci overia svoje vedomosti, zruč-
nosti a talent v navrhovaní a projektovaní rodinných domov s použi-
tím strešných okien Velux. Za 13 ročníkov súťaže sme na Slovensku 
získali krásne výsledky: 6 víťazstiev, 3 druhé miesta, 2 tretie miesta 

a  2 zvláštne ocenenia. Od 
školského roku 2006/2007 
sa študenti zúčastňujú aj na 
medzinárodnej súťaži v  pro-
jektovaní pomocou grafic-
kých systémov, ktorá sa koná 
v  Českých Budějoviciach. 
V medzinárodnej konkurencii 
sme už získali dvakrát 2., raz 
6. a  raz 12. miesto. V  roku 
2019 sa konal 1. ročník súťa-
že Garden Semmelrock, ktorá 
sa stala pre našich žiakov tiež 
veľmi obľúbenou. V  celoslovenskej súťaži sme získali v  roku 2020 
prvenstvo a v tomto roku ocenenie za najkreatívnejší projekt. V roku 
2019 Ústav manažmentu STU Bratislava vyhlásil súťaž pre študentov 
Slovenska pod názvom Vízia študentov pre verejné priestory, v ktorej 
sme sa umiestnili na 2. a 3. mieste. Za úspechy v súťažiach sú žiaci 
odmeňovaní aj školou, mestom i krajom. Cenu primátora mesta Tr-
nava získalo už 9 našich žiakov a Cenu Trnavského samosprávneho 
kraja 11 našich žiakov. V rámci predmetu aplikovaná ekonomika majú 
naši žiaci založenú študentskú spoločnosť pod záštitou Junior Achie-
vement Slovensko, čím majú možnosť sa praktickou formou vzdelávať 
v oblasti ekonomiky a manažmentu firmy. Pravidelne sa tiež zapájame 
do ďalších súťaží, akými sú napr. Matematický klokan, Ekoolympiáda, 
Energo craft, jazykové olympiády, celoslovenské súťaže zo sloven-
ského jazyka, súťaže organizované Centrom voľného času v Trnave 
a podobne.

Kontakt:
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča
Lomonosovova 7, 917 08 Trnava

TEL: 033/ 5521 107, 033/ 5521 103

sekretariat@spslomontt.sk
www.spsstt.edupage.org

Autor: Ing. Marcel Chrvala,
Riaditeľ školy

http://www.hpi.cz
mailto:sekretariat%40spslomontt.sk?subject=
http://www.spsstt.edupage.org
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Stredná odborná škola technológií  
a remesiel je Centrum odborného  
vzdelávania a prípravy v stavebníctve

Dopyt po absolventoch stredných odborných škôl so sta-
vebným a technickým zameraním je veľmi veľký, hoci záu-
jem o štúdium tomu ešte donedávna nezodpovedal. Z roka 
na rok sa však situácia zlepšuje, hoci v určitých typoch odborov stále 
evidujeme slabší záujem. Z toho dôvodu sme nesmierne radi, že sa 
realizácia projektu, ktorým bola komplexná rekonštrukcia  Centra 
odborného vzdelávania a prípravy (COVP) pre stavebníctvo 
na našej škole, SOŠ technológií a remesiel na Ivanskej ces-
te 21 v Bratislave, úspešne ukončila. COVP počas slávnostné-
ho podujatia, ktoré sa konalo 26. 5. 2022, otvoril bratislavský župan 
Juraj Droba spolu s Riaditeľom SOŠ technológií a remesiel Ing. Ľu-
bomírom Kovaľom a ďalšími zástupcami školy, Ministerstva investícií, 
regionálneho rozvoja a  informatizácie a  samotného zhotoviteľa. 
Slávnostného otvorenia COVP sa nielen zúčastnili, ale aj priamo po-
dieľali pri prezentovaní nových technológií partnerské výrobné firmy, 
ktoré so školou spolupracujú, pomáhajú pri materiálno-technickom 
a odbornom poradenstve pri zabezpečovaní praktického vyučovania 
žiakov. Dodávajú škole materiály a vstupujú do vyučovacieho procesu 
prostredníctvom odborných prednášok a prezentácií. Ide o združenia 
ako Cech strechárov Slovenka, ktorý na otvorení prezentoval Ing. 
Eduard Jamrich, Predseda CSS, Cech maliarov Slovenska, firmy ako 
Alcadrain s.r.o., SLOVARM a.s., Rigips, s.r.o., XELLA YTONG Sloven-
sko spol. s r.o., WOOD – B s.r.o., PRODAN group a Schier Technik 
Slovakia s.r.o.

„Posledných tridsať rokov bolo stredné odborné školstvo 
na vedľajšej koľaji. a  pritom vidíme, že nám stále viac 
chýbajú remeselníci ako napríklad elektrikári, vodári, me-
chanici, či strechári, murári. Preto je dôležité mať kvalitné 
školy a  v nich moderné vybavenie.  „Chceme, aby do praxe 
odchádzali absolventi, ktorí sú pripravení pre trh práce. Paradoxom 
je, že hoci o štúdium takýchto profesií bol ešte donedávna relatívne 
malý záujem, remeselníci môžu veľmi rýchlo zarábať viac, ako začína-
júci právnik alebo manažér. Prípadne si rovno po škole môžu založiť 
vlastnú firmu“, priblížil Predseda BSK Juraj Droba.

Modernizácia a rekonštrukcia COVP na Ivanskej ceste v Bratislave sa 
začala v  roku 2019 a  týkala sa objektu budovy združených dielní. 
Zahŕňala nové funkčné využitie priestoru spojené so zmenou dis-
pozičného riešenia vnútorných priestorov. Vznikol tak nový koncept 
odborného teoretického a praktického vyučovania výrobných pries-
torov pre vzdelávacie predmety strojárstvo a ostatná kovospracujúca 
výroba, strojný mechanik, stolár, murár, maliar, elektromechanik či 
inštalatér. Zároveň boli komplexne zrekonštruované inžinierske siete 
a pancierové podlahy na prvom poschodí, ktoré slúžia na zabezpeče-
nie plynulého pohybu ťažkých strojov. Nechýba zateplenie obvodo-
vého plášťa a strechy.

„Cieľom projektu bolo zvýšenie počtu žiakov strednej od-
bornej školy na praktickom vyučovaní formou vytvorenia 
priestorov podobných podnikateľskému sektoru. Okrem 
nových učební má škola aj veľkopriestorovú prezentačnú 
a cvičnú halu. Určené sú pre odbory murár, inštalatér, ma-
liar, elektromechanik, stavebná výroba“,  priblížila Riaditeľka 
odboru stratégie, územného rozvoja a  riadenia projektov Barbora 
Lukáčová.

Moderná škola so špičkovým vybavením 21. storočia!
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k  spojeniu moderných stavebných a  informačných tech-
nológii“, doplnil na záver Riaditeľ SOŠ technológií a remesiel Ing. 
Ľubomír Kovaľ.

Rekonštrukcia bola financovaná z  Integrovaného regionálneho ope-
račného programu (IROP). Celková výška oprávnených výdavkov je 
takmer 2,8 milióna EUR, z toho spolufinancovanie bratislavskej župy 
predstavuje 5 %.

www.sou.sk

Zoznam vybavenia školy je 
v  skutku dlhý. Nájdete tu 
dielne pre strojové a  ručné 
spracovanie dreva a  kovov, 
inštalatérske práce, strojové 
obrábanie kovov. Sedem 
dielní je zameraných na výrobu rozmerných prvkov a šesť odborných 
učební na druhom poschodí sa zameriava na 4-ročné študijné odbory 
ako mechanik elektrotechnik chladiacich a  klimatizačných zariadení, 
technik energetických zariadení budov, mechanik PC sietí a  škola 
podnikania. Škola, ale aj žiaci sa aktuálne môžu tešiť z nové-
ho materiálno-technického vybavenia. Nechýbajú formátovacia 
píla, zrovnávacia a  hrúbková fréza, CNC 3-osé obrábacie centrum 
na drevo, CNC obrábacie centrum, kopírovací sústruh a kopírovacia 
fréza na drevo, stoly, stolová vŕtačka, ručná ohýbačka a zakružovačka 
plechu, elektrické tabuľové nožnice na plech, elektrická pásová brúska, 
zámočnícke stoly so zverákom, stolárske stoly – hoblice, pracovné 
stoly s inštalatérskymi zverákmi, zváracie injektory na zváranie elektric-

kým oblúkom, elektrická zváračka na CO2, stojanová a pásová brúska, 
elektrická zváračka, solárne panely, stolová kotúčová píla, zrovnávacia 
fréza, jednovretenová fréza, či stojanová vŕtačka, montážne stoly so 
silovými rozvodmi Variolab+ a pod.

Od modernej rekonštrukcie očakávame, že škole umožní lepšiu a kva-
litnejšiu odbornú prípravu žiakov a  ich zameranie sa na podmienky 
podnikateľského prostredia a absolvovanie praxe v súkromnom sek-
tore. Zároveň prispeje aj k ďalšiemu vzdelávaniu a rozvoju pedagógov.

„Budova školy bola prvýkrát skolaudovaná v roku 1967. Ešte nedávno 
mala vysokú energetickú náročnosť – v  lete tu bolo teplo a v zime 
zima. Trápili nás časté poruchy inžinierskych sietí, dnes už nevyho-
vujúce dispozičné riešenie, aj veľké hygienické nedostatky. Avšak 
rekonštrukciou sa premenila na modernú školu 21. storočia. Snívali 
sme o tom. Získali sme modernú budovu a moderné tech-
nológie. Už dnes nám tieto priestory prinášajú zvýšený 
záujem žiakov, rodičov, zamestnávateľov a  jednoznačne 
aj zamestnancov školy. Študijné a  učebné odbory zame-
rané na technické zariadenie budov spájajú súčasnosť aj 
budúcnosť našej strednej odbornej školy, vzdelávacieho 
centra s požiadavkami regiónu. Reprezentujú prechod od 
tradičného riešenia budov k  inteligentným smarthomes, 

Stredná odborná škola technológií a remesiel,
Ivanská cesta 21, Bratislava od septembra 2022 otvára 3-ročné 
DIAĽKOVÉ maturitné štúdium 2022/2023.
Štúdium je bez poplatkov. Odbory, ktoré môžete študovať:
• strojárstvo
• podnikanie v remeslách a službách

SOŠTaR garantuje zo strany pedagógov kolegiálny a priateľský prí-
stup, nakoľko ide spravidla o pracujúce osoby.

Kontakt:
Ing. Peter Pavlík, M: 0908 532 463,
email: pavlik@sostar.sk
www.sou.sk

POTREBUJETE V ZAMESTNANÍ
MATURITU?

http://www.sou.sk
mailto:pavlik%40sostar.sk?subject=
http://www.sou.sk
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Dovoľte na úvod citát z  publikácie bývalej riaditeľky Liptovského 
múzea, etnografičky Ivety Zuskinovej „LIPTOV - dom a život v ňom“: 
„Štatistika z roku 1910 napočítala v dedinách okresu Liptovský Hrá-
dok 811 murárov, 19 tesárov a 127 iných stavebných remeselníkov, 
v  okrese Liptovský Mikuláš 309 murárov, 115 tesárov a  329 iných 
stavebných remeselníkov. Najviac príslušníkov murárskeho remesla 
bolo vo Vavrišove – 192, v Pribyline – 159, v obci Svätý Peter – 152 
a v Dovalove – 132 remeselníkov“. Citát aj samotná publikácia nás 
prevádza historickým vývojom bývania na Liptove, ktoré malo vplyv 
na nebývalý rozvoj remeselných stavebných profesií v danej lokalite. 
Ich aktivity a  činnosť boli realizované nielen v  regióne Liptov, ale 
pamiatky na ich remeselnú zručnosť a  šikovnosť možno nájsť i  za 
hranicami Slovenska.

Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš

Dňa 1. 10. 1950 rozhodnutím vtedajšieho Povereníctva školstva 
v  Bratislave sa začalo vyučovanie v  jednej triede  dvojročnej 
majstrovskej školy. Škola bola dočasne umiestnená v  budove 
Gymnázia M. M. Hodžu. Cieľom a  úlohou školy bolo nadviazať na 
historické tradície stavbárskych remesiel Liptova. Ako vzdelávacia 
inštitúcia v oblasti stavebníctva prešla historickým vývojom v snahe 
reagovať na meniace sa požiadavky spoločnosti v oblasti výstavby. 
v roku 1951 bola škola transformovaná na Vyššiu priemyselnú školu 
stavebnú a o rok neskôr sa presťahovala do priestorov bývalej meš-
tianskej školy a sídli tu až do dnešných dní. V roku 1963 bola škola 
zaradená do školského vzdelávacieho systému ako Stredná priemy-
selná škola stavebná. Kvalitou vzdelávania a prípravy absolventov sa 
zaradila medzi popredné technické školy zamerané na staviteľstvo, 
nielen v regióne, ale i v rámci celého Slovenska. Škola rozšírila svoje 
priestory aj za pomoci práce našich žiakov. Absolventkou je aj vyššie 
uvedená autorka citovanej publikácie.

K významnej zmene v profile školy prichádza v  roku 2002. V  tom-
to roku sa zlúčila stavebná priemyslovka s  odborným učilišťom 
stavebným a  škola zmenila aj názov na Združenú strednú školu 
stavebnú Liptovský Mikuláš. Týmto zlúčením škola rozšírila možnosti 
prepojenia vzdelávania v  oblasti študijných a  učňovských odborov 
vo sfére stavebníctva. V roku 2008 sa mení názov školy na Stredná 
odborná škola Liptovský Mikuláš a  o  rok neskôr v  roku 2009 na 
súčasný názov: Stredná odborná škola stavebná Liptovský Mikuláš. 
Škola dnes sídli v troch budovách. Nakoľko ich údržba a prevádzka je 
finančne veľmi náročná a nákladná, rokujeme so zriaďovateľom školy 
a v týchto dňoch vstúpilo do platnosti stavebné povolenie k naplneniu 
nášho sna; v rámci racionalizácie Strednej odbornej školy Liptovský 
Mikuláš zrekonštruovať, pristaviť a nadstaviť zadný trakt a dobudovať 
tri odborné učebne v pôvodnej časti pavilónu „A“ na Školskej ulici 
pre teoretické vyučovanie žiakov všetkých študijných a  učebných 
odborov. V súčasnej dobe potrebujeme nájsť finančné toky na jeho 
realizáciu.

Aktuálne prebieha výchovnovzdelávací proces v rámci študijných aj 
učebných stavebných odborov v dennom a externom štúdiu. Vzhľa-

dom na súčasné požiadavky 
spoločnosti sú v  programe 
školy zaradené aj strojárske 
a elektrikárske odbory naviaza-
né na oblasť stavebníctva. Pri 
zabezpečovaní výchovnovzde-
lávacieho procesu škola úzko 
spolupracuje so stavovskými 
organizáciami a  konkrétnymi zamestnávateľmi. Žiaci školy sa zúčast-
ňujú na rôznych regionálnych, celoslovenských a  medzinárodných 
vedomostných súťažiach a  súťažiach zručností. Výborné výsledky 
dosahujú v odbornej oblasti, ako je Stredoškolská odborná činnosť, 
Murár Nitra, Rodinný dom Velux, Mladý tvorca Nitra, Garden Semmel-
rock, Celoštátna súťaž BOZP, MEĎ, ENERSOL, Strojárska olympiáda, 
Autoopravár Junior, Medzinárodná súťaž v strechárskych profesiách 
Coneco Bratislava. Žiaci sa zúčastnili Medzinárodnej študentskej kon-
ferencie „Obnoviteľné energetické zdroje v teórii a praxi“ v Českom 
Tešíne. V oblasti podnikania boli spracované podnikateľské zámery 
na aplikáciu nových technológií a procesov v stavebníctve. Uznaniu 
sa dostalo aj školskému časopisu. Okrem štúdia majú možnosť žiaci 
rozvíjať aj osobné aktivity v športe, umení a kultúre, o čom svedčia 
absolventi školy, významní reprezentanti v hokeji, lyžovaní, futbale. Aj 
napriek súčasnému trendu nezáujmu mladých o remeselné profesie, 
na základe požiadaviek praxe, sa škola snaží vytvárať podmienky 
pre zatraktívnenie najmä učebných odborov. Ich odborný výcvik je 
orientovaný na práce v reálnych podmienkach zákaziek, vo firmách, 
prípadne majú odborný výcvik u  živnostníkov. Pre školský rok 
2022/2023 sa nám podarilo naplniť študijný odbor staviteľstvo, pri-
čom žiaci si na konci druhého ročníka vyberú špecializáciu pozemné 
staviteľstvo alebo technické zariadenia budov. Otvoríme aj študijný 
odbor mechanik stavebnoinštalačných zariadení, kde žiaci ok-

rem maturitného vysvedčenia získajú aj výučný list, 
nakoľko majú rozšírený počet hodín v  praktickom 
vyučovaní v rámci predmetu odborný výcvik. Tento 
rok sa podarilo naplniť všetky ponúkané 3-ročné 
učebné odbory končiace výučným listom: murár, 
inštalatér, strechár, strojný mechanik, au-
toopravár-mechanik, a  tiež elektromechanik-
silnoprúdová technika.

 Absolventi pokračujú v štúdiu na vysokej škole a okrem uplatnenia 
na slovenskom trhu práce časť odchádza hľadať pracovné skúsenosti 
do zahraničia. Sme radi, keď nás navštívia a podelia sa s nami o svoje 
skúsenosti a  zaspomínajú na roky 
prežité na našej škole.

Kontakt:

Stredná odborná škola stavebná
Školská 8, 031 01 Liptovský Mikuláš
TEL: 044/ 55 229 63
      +421 905 632 867
sosslm@sosslm.sk
www.sosslm.sk
https://sosslm.edupage.org

Autor: Ing. Jana Ursínyová,
Riaditeľka SOŠSLM

TRADÍCIE A STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
STAVEBNÁ V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI S 

mailto:sosslm%40sosslm.sk?subject=
http://www.sosslm.sk
https://sosslm.edupage.org
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dopady přírody na lidstvo a naopak. Na místě 
měl Shiver House setrvat jen po dobu 4 
měsíců, ale kvůli své oblibě vydržel mnohem 
déle. k  oslavě pětiletého výročí projektu 
Shiver House zde byla dokonce postavena 
jeho nová verze. Realizátorem byla britská 
společnost Neon, která je známá tím, že 
přistupuje k  tradičním materiálům zcela ne-
tradičními způsoby. Zdroj: v2com newswire. 
Foto: Neon.
(ge)

Shiver House navazuje na tradiční finské 
stavby - mökki. Jde o přístřešek se „živou“ 
strukturou, která se pohybuje a  přizpůso-
buje v  reakci na okolní přírodní síly. Jeho 
konstrukce vychází z myšlenky, že architek-
tura může být použita jako prostředek k vy-
tvoření užší emocionální vazby mezi uživateli 
objektu a okolním světem. Přístřešek Shiver 
House je v trvalém stavu transformace. Díky 
použití 600 kinetických protizávaží na šinde-
lích, střecha reaguje na neustále se měnící 
proudy větru. Vítr, déšť a sníh způsobují, že 
se šindele otočí do uzavřené polohy, což dá 
vzniknout chráněnému přístřeší. Shiver Hou-
se se zkrátka průběžně mění od funkčního 
přístřešku po poetické zážitkové zařízení. 
Prostředí pod střechou Shiver House je 
nestálé, pohybující se šindele proměňují 
úroveň osvětlení i výhledy do okolní krajiny. 
Základem přístřešku je jednoduchá dřevěná 
konstrukce, na které jsou napnuté ocelové 
dráty tak, aby vynesly šindele s protizávažím. 
Šindele ve tvaru křídla jsou dřevěné a máče-
né ve speciálním ochranném oleji, složeném 
ze čtyř přírodních olejů. Protizávaží tvoří 
nerezový šroub s  maticí. Shiver House byl 
v  roce 2015 nainstalován jako součást vý-
stavy Barfotastigen ve finském Korpo, která 
každoročně zkoumá vztah člověka a přírody, 

Shiver House je stavba se střechou v pohybu

ZAUJÍMAVOSTI 
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Vysoké Mýto se nachází v  Pardubickém 
kraji a  v roce 1307 z něj český král Rudolf 
Habsburský učinil věnné město českých 
královen. Pro svou ženu Elišku Rejčku vy-
bral pět měst, která měla přispívat na život 
královen a po smrti jejich mužů jim posky-
tovat vdovské věno. Právě ve Vysokém Mýtě 
najdete usedlost a mlýn Jangelec, který má 
historii stejně dlouhou a zajímavou jako měs-
to samotné. Střípky z minulosti… Je o něm 
zmínka již v Bílé knize z poloviny 15. století, 
kde se uvádí, že roku 1435 byl majitelem 
mlynář Jan. Snad právě u něj začíná tradice 
pojmenování objektu. v 17. století se pak mlýn 
uvádí jako Jankelka, podle držitele ze 16. 
století jménem Jankele. Dalším významným 
milníkem v historii usedlosti byl 29. květen 
1899, kdy se tady v mlynářské rodině Alberta 
a Anny Poplerových narodil syn Rudolf. Ten 
se později proslavil jako vynikající žokej. 

Zúčastnil se dvou olympiád, v  roce 1924 
v Paříži a v roce 1928 v Amsterodamu. Cel-
kem devětkrát startoval ve Velké pardubické, 
kterou dvakrát vyhrál. Pokud nejste znalci 
koní, a přesto Vám jméno Popler něco říká, 
pak to bude nejspíše proto, že je po tomto 
žokejovi pojmenována jedna z překážek Velké 
pardubické. Přes svou dlouhou historii byl 
Jangelec v  posledním století mimo provoz. 
Zlom přinesl až rok 2009, kdy našel sou-
časného majitele. Člověka s citem nejen pro 
gastronomii, ale také se vztahem k tradicím. 
Vznikl zde penzion a vrátil se taky chov koní. 
Rekonstrukce včetně nástavby… v roce 2020 
se majitel rozhodl pro rekonstrukci a  jako 
realizátora si vybral Václava Vítka z Chocně, 
který říká: „Zajímavost této rekonstrukce 
spočívala v tom, že jsme ji dělali jen ve dvou 
lidech. Pouze s pomocí jeřábu. a nemyslete, 
že šlo o něco malého! Rekonstrukce zahrno-
vala demontáž staré střechy a poté nástavbu 
patra s vybudováním bytu pro majitele pen-
zionu. v místě má živnost, počínaje restaurací 
a koňmi konče, tak si vzal do hlavy, že tam 
bude také bydlet“. Václav Vítek zajistil na 
podzim 2020 rozebrání staré střechy včetně 
krovu a provedl provizorní zakrytí stavby, aby 
stavební práce mohly probíhat bez ohledu 
na počasí a  taky aby nebyl omezen provoz 
restaurace. Během provádění zednických 
prací a montáže stropních panelů se součas-

ně na jaro připravovala stavba nového krovu. 
Nový krov má vaznicovou vazbu s uložením 
na nosné zdi a podpůrné ocelové konstrukci, 
takže obytné prostory lze maximálně využít. 
Střecha je sedlová a je doplněná o dva velké 
a  šest menších vikýřů, zastřešené rovněž 
sedlovými střechami (sklon 45°). Středové 
vaznice jsou v  interiéru přiznány, proto pro 
ně byly použity BSH hranoly. Jako krytina 
byla zvolena pálená bobrovka s korunovým 
krytím, což odpovídá jak historii objektu, 
tak charakteru města Vysoké Mýto. Práce 
trvaly od března do července 2021 a pohltily 
celkem 1 680 hodin. Třešničky na dortu… 
Rozsah prací na penzionu byl sice větší, ale 
stavbu Vám představujeme především kvůli 
realizovaným „vychytávkám“. Situování na 
polosamotě a taky chov koní stojí za tím, že 
se v místě běžně vyskytují kuny. a  to do té 
míry, že s nimi investor získal nedobré zku-
šenosti. Proto jsou v nové střeše provedena 
„protiopatření“. v celé ploše pod krytinou je 
zabudováno pletivo proti kuně. Další zajíma-
vostí je 50 bm vykládaných úžlabí. Na malých 
vikýřích je úžlabí provedeno rovnoboké, na 
velkých vikýřích je nerovnoboké, jedno 
v  délce pět metrů. Celkem je na střeše 20 
bm nerovnobokých úžlabí. Protože je Jan-
gelec historicky propojen s  chovem koní, 
vytvořil Václav Vítek pro investora jako 
překvapení speciální závětrnou lištu. Je se-

Krásná střecha penzionu Jangelec

Pohľad na novú strechu

Úžľabie detail
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stavená z ručně vyráběných segmentů, z nichž na každém je reliéfní 
zobrazení koňské podkovy ve skutečné velikosti. Takových podkov je 
na střeše celkem 72 (segmentových šablon je dohromady 240). „To 
všechno jsme museli vyrábět ručně. Navíc, protože má každý kůň 
jinou podkovu - jak znalci jistě vědí, tak i my jsme vyráběli čtyři druhy 
podkov. Rozliší je ale jen odborník, nakonec možná ani on ne, protože 
jsou vysoko na střeše. Pro výrobu podkov jsme používali šablony 
o rozměrech cca 25 x 40 cm, do kterých se hliníkový plech ručně 
lisoval. Byla to docela složitá ruční práce, kdy výroba jedné podkovy 
zabrala více než hodinu. Ale každou jsme dělali s  láskou. Investor 
naši snahu velice ocenil. Paní domácí nám na oplátku nechala vyrobit 
speciální pokrývačská trička s  aktuálním ceníkem prací”, říká reali-
zátor. Poctivý přístup k řemeslu se odrazil v zisku ocenění v soutěži 
Tondach Pálená střecha 2021. Penzion Jangelec je vítěznou stavbou 
kategorie Veřejně prospěšné stavby. „Původní profesí jsem mechanik 
opravář pro stroje a  zařízení,, uzavírá Václav Vítek. „Ale pak jsem 
začal se střechami. Nejprve 15 let u střechařských firem a teď už 22 
let sám na živnost. Je to práce, která dává smysl, a to mě baví. Těší 
mě pracovat pro investory, kteří mi umožní dělat práci dobře a netlačí 
mě do nesmyslných řešení“.
(ge)Pletivo proti kune

Nerovnoboké úžľabie

Rovnoboké úžľabieMalé vikiere

Podkovy na vikieri

Veľké vikiere
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Výrazným představitelem secesní architektu-
ry je slovenský rodák Dušan Samo Jurkovič, 
který vytvořil velice osobitý styl, výrazně 
ovlivněný lidovou architekturou. Na svém 
kontě má řadu nepřehlédnutelných staveb 
jak na Slovensku, tak v  České republice. 
Jedna z  nich však vznikla až za více než 
šedesát let po jeho smrti. Skicu rozhledny 
vytvořil Dušan Jurkovič už v roce 1896, ale 
nikdy nebyla realizovaná. Že se tak přece 
jen stalo, je zásluhou architekta Antonína 
Závady staršího, neodmyslitelně spjatého 
se dřevem a také s Jurkovičovými stavbami. 
Díky tomu byl schopen vytvořit z jediné Jur-
kovičovy skici celý projekt, kterému nechybí 
charakteristický rukopis autora. Projekt za 
více než jedenáct milionů korun odstartoval 
v roce 2008 a výsledkem je skutečný unikát 

v  secesním slohu. Architekt Závada dlouhá 
léta působil v Rožnovském muzeu v přírodě, 
kde skicu objevil. Už tehdy v roce 1964 vznikl 
záměr rozhlednu postavit, ale nakonec z něj 
sešlo. Povedlo se to až o  téměř půl století 
později, kdy na Karlově kopci nad Rožnovem 
pod Radhoštěm vznikla rozhledna podle Jur-
kovičova návrhu. „Jurkovič zanechal pouze 
nákres formátu A4, který vůbec neřešil sa-
motný půdorys stavby či nosné konstrukce. 
„Podle toho by rozhledna postavit nešla“, 
uvedl tehdy architekt Závada. „Naštěstí 
dobře znám Jurkovičovy finesy a  rukopis, 
protože s jeho stavbami pracuji dlouhá léta. 
v případě rozhledny ale byl projekt i pro mne 
těžkým oříškem. Zachoval jsem původní 
tvar, rozměry, ale stoprocentně se podřídit 
původnímu záměru nebylo možné. Už jen 
z  důvodů legislativy, protože dávný autor 
neznal naše současné předpisy. Proto jsem 
musel přistoupit na kompromisy, ovšem 
tak, aby to stále zůstal Jurkovič“. Projekt 
rozhledny zachoval původní tvar a  rozměry, 
ostatní byla improvizace. Vyloženým prob-
lémem byla např. současná požární norma. 
Jsou v ní tak obrovská omezení pro dřevěné 
rozhledny tzv. uzavřeného typu, že to v jednu 
chvíli dokonce vypadalo, že rozhlednu vůbec 
nepůjde postavit. Řešení se nakonec našlo 
v podobě otevřených spár ve srubové části, 
namísto spár uzavřených a bíle natřených dle 
Jurkovičova návrhu. Požadavky požárníků 
bylo nutno dále zkombinovat s  nároky na 
tzv. fortelnost celé stavby (rozhledna musí na 
návštěvníky působit solidně a dávat jim pocit 
jistoty). Přitom všem musely profily trámů 
současně respektovat původní Jurkovičův 
návrh - výšky jednotlivých pater a  počty 
trámů určovaly velikost profilu. To jsou jen 
některé z limitujících faktorů, které provázely 

Jurkovičova rozhledna se realizace 
dočkala až po 116 letech

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jurkovi%C4%8Dova_rozhledna
http://Jurkovičova rozhledna se realizace  dočkala až po 116 letech
http://Jurkovičova rozhledna se realizace  dočkala až po 116 letech
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stavbu rozhledny. Proč svůj návrh nerealizoval sám Jurkovič? Když 
rozhlednu skicoval, byl Jurkovič ještě velmi mladý. Vlastně to byla 
jeho první stavba, Pustevny vznikly až později. Možná tohle byl 
důvod, prostě nenašel odvahu rozhlednu dál řešit. Jako architekta 
Jurkoviče nezajímala statika, například rohové sloupky ve skice byly 
jen na parádu. Proto jeho pozdější následovníci stáli před prvotním 
zásadním úkolem - vyřešit statiku. Teprve pak se mohli pustit do 
prováděcích projektů, z nichž vzešla tato konstrukce: Rozhledna má 
základy a na nich je provedeno první patro z kamene. Dál pokračuje 
dřevěná tesařská konstrukce, vynášená na dubovém rámu. Uvnitř 
stavby je samostatná konstrukce, na kterou jsou kvůli sedání upevně-
ny svislé sloupy. Nelze totiž připustit, aby klesl srub, na kterém jsou 
štíty, obháňky a šindel. Středem stavby prochází dubový sloup, který 
pokračuje až do hrotnice. Kolem něj se odvíjí dubové schodišťové 
stupně s  dřevěnou schodnicí. Pod středovým sloupem je základní 
dubový rám, kotvený na závitových tyčích. Po dosednutí bylo vše 
zafixováno do osmi svislých sloupů, které drží srub ve stabilních 
úrovních a současně vytvářejí zavětrování a vynášejí stropní trámy. 
Svislé sloupy jsou nastavované speciálním spojem s  ozuby kvůli 
tahovým silám a  navíc zpevněny kovanými příložkami. Spoje jsou 
vystřídaně ve dvou výškách kvůli statickému působení. Zavětrování 
konstrukce napomáhá vnitřní kruhové schodiště. Ve skice Jurkovič 
vnitřek rozhledny vůbec neřešil, takže ten je celý dílem architekta 
Závady. Vycházel přitom ze svých bohatých zkušeností s prací se dře-
vem i ze znalosti Jurkovičova díla. Historizující vnější vzhled přechází 
zjednodušenou formou dovnitř, a to jak ve zdobení, tak i v barvách. 
Masivní bukové klády pro tesařské konstrukce se při realizaci svážely 
z celé Moravy, neboť kritéria byla velmi přísná. Kmeny musely mít 
stáří minimálně sto let, aby splnily požadavky na délku a průměr. Os-
tatní dřevěné konstrukce jsou z masivních smrkových trámů s profily 
převážně většími než 600 cm2. Menší profily mají sukýnky a stříšky, 
které jsou připevněny na nosnou konstrukci. Protože dubové trámy 
měly hmotnost každý okolo tuny, bylo nutné k  manipulaci s  nimi 
používat jeřáby. Ty byly pro jednotlivé etapy rozdílné, podle aktuální 
výšky, která se právě montovala. Největším jeřábem nakonec byl 
AD30 s dosahem 44 m, který vyskládal vše až do finální výšky 24 
m. Protože v  lese, kde rozhledna stojí, nebyl manipulační prostor, 
bylo 90 % tesařských prvků přichystaných dílensky a  na stavbě 
pouze zabudovaných. Po dokončení nosné tesařské konstrukce se 
provádělo opláštění, řezané a pohledové prvky oken, dveří a stříšek. 
Střecha byla zakryta dřevěným šindelem. Bylo nutno také provést 
řezbářské úpravy masivních nosných profilů roubené konstrukce do 
výsledných ornamentů. Použita k  tomu byla současná technika, tj. 
frézy, ovšem s finálním ručním začištěním pořízem. Barevnost, to byl 
další oříšek, který bylo nutno u Jurkovičovy rozhledny rozlousknout. 
Na zabudovanou kulatinu stačilo karbolineum extra v  tmavé barvě. 
Všechno ostatní řezivo je barvené, pod barvou 
je dřevo impregnováno dvojnásobným ná-
těrem Bochemitem Plus bezbarvým. v nejna-
máhanějších spojích je použit Bochemit téměř 
neředěný, aby zajistil dlouhodobou ochranu 
dřeva. Řešit samotnou barevnost ale nešlo 
jinak, než s pomocí dobových originálů barev. 
Jenže v  roce 1896 přesné odstíny nebyly, 
stupnice RAL neexistovala – barva byla taková, 
jakou se ji zrovna podařilo namíchat. Do toho 
se stavitelé rozhledny museli trefit. Pomohlo 
jim, že Jurkovič má své charakteristické barvy, 
jejichž přesné odstíny byly uchovány na frag-
mentech na Pustevnách. Úplně přesné původní 
Jurkovičovy barvy byly na komodě, která 
stávala v  interiéru Libušína (než v  roce 2014 
vyhořel). Komoda sice byla také restaurována, 
ale odborně v  restaurátorských dílnách, takže 
se na ní podařilo udržet původní odstíny barev. 

Všechno ostatní už bylo přebarvené. Výrazně červenohnědá, která 
je Jurkovičovou charakteristickou barvou, je proto obvykle špatná. 
z  uvedených vzorů se přebíraly odstíny barev, dodržet originální 
dobové složení bohužel nešlo. Jurkovič dělal matné barvy s  jemně 
zrnitou povrchovou strukturou – toho dnes nejsme schopni dosáh-
nout. Nová rozhledna byla veřejnosti zpřístupněna v  roce 2012, tj. 
116 let po vzniku návrhu. Při její návštěvě máte možnost ocenit nejen 
Jurkovičovu genialitu, ale také úžasné schopnosti jeho pokračovatelů, 
kteří myšlenku převedli v čin. Třicet metrů vysoká stavba má sedm 
podlaží a vyhlídkovou plošinu ve zhruba v devatenácti metrech výšky. 
s umístěním v nadmořské výšce 480 metrů vám díky tomu nabídne 
impozantní výhled na Vsetínské vrchy, Beskydy s Radhoštěm, stejně 
jako na slovenské pohraničí.
(ge)
foto: autor a další
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Vízia zeleno-modrej konverzie administra-
tívnej budovy, to je projekt greenIZOLA. 
Počas neho sa v areáli stavebnej firmy IZOLA 
Košice, s.r.o., Košice, realizuje súbor kom-
plexných opatrení, ktorých výsledkom bude 
ekonomicky a environmentálne opodstatnený 
návrh zelenej budovy. Jednotlivé časti areálu 
aj hlavná budova sa postupne premieňajú na 
stavby s  potenciálom zadržiavania dažďovej 
vody.
Cieľom projektu nie je iba finálna transfor-
mácia, ale tiež vytváranie experimentálnych 
štruktúr, určených na výskum synergických 
väzieb medzi budovou, prostredím a vegetá-
ciou. Vďaka participácii Technickej univerzity 
Košice sa v  procese uplatňuje multidiscip-
linárny prístup s  analýzami dát, životného 
cyklu, zadržiavania vody a  vegetačných jed- 
notiek, s  energetickými a  multifyzikálnymi 
simuláciami, s  informačným modelovaním 
budov atď. Takto je možné monitorovať 
navrhované štruktúry, analyzovať ich účinky, 
predpovedať ich správanie a následne návrhy 
optimalizovať.
Extrémne poveternostné javy, najmä náhle 
a  intenzívne zrážky, sa v  posledných ro-
koch stali veľkým problémom v  mestských 
oblastiach. Pri silných dažďoch nedokážu 
mestské odvodňovacie systémy odvádzať 
obrovské množstvo vody do zberných nádrží. 
Zmierniť tlak na tradičnú šedú infraštruktúru 
môže do určitej miery výstavba špongiových 
miest. Avšak pri zvažovaní bezpečnosti počas 
extrémnych búrkových udalostí sú tradičné 
šedé infraštruktúry stále podstatnou súčasťou 
špongiových miest. Zelená a šedá infraštruk-
túra by sa mali prepojiť, aby mohli zohrávať 
účinnú úlohu v  riadení mestského vodného 
systému.
V riešení problému už napomáhajú súčasné 
systémy zelených striech, ktoré znižujú cel-
kový dlhodobý odtok. Pôsobia však zle pri 
znížení maximálneho prietoku počas veľkých 
búrok. Ich výkon je možno výrazne zlepšiť 
pridaním akumulačnej vrstvy pod systém ze-
lenej strechy alebo položením hrubšej vrstvy 
substrátu. Okrem zadržiavania vody systémy 
zelených striech výrazne prispievajú k zlepše-
niu mestského prostredia mnohými ďalšími 
výhodami. Napríklad znižujú efekt tepelného 
ostrova v mestách, tiež poskytujú intenzívnu 
izoláciu striech (bolo preukázané, že vnútorné 
teploty budov so zelenými strechami sa znížili 
až o 3,4 °C). Významnú úlohu zohrávajú pri 
znižovaní znečistenia, emisií skleníkových 
plynov, hluku a zlepšujú kvalitu vody a ovz-
dušia.

Aj keď je na Slovensku pomerne známy 
pojem zelená strecha alebo strecha s vege-
tačnou vrstvou, realizácia takýchto stavieb 
je pomerne zriedkavá. Hlavným dôvodom je 
absentujúca kvantifikácia vplyvov zelených 
striech na budovu (spotreba energie, ochrana 
strechy, životnosť strechy, nároky na údržbu) 
a  životné prostredie v  konkrétnych klimatic-
kých podmienkach Slovenska. k náprave toh-
to stavu by mal prispieť projekt greenIZOLA, 
kde bude vytvorené in-situ plnohodnotné 
laboratórium.
O čo ide...
Postupnou aplikáciou žiadúcich komponentov 
sa v areáli firmy IZOLA zväčšia vegetačné plo-
chy z pôvodných 14 na 41 %. Stavebné kon  
-štrukcie, premenené na špongiové štruk-
túry, pritom budú monitorované niekoľkými 
zabudovanými senzormi. Vyhodnotenie na- 
meraných údajov poskytne reálny obraz 
o  vplyve navrhovanej štruktúry špongie na 
budovu a jej okolie.
Ozelenením záujmového územia (3 926 m2) 
by malo byť zadržiavané maximum dažďovej 
vody. Uprednostňuje sa priama akumulácia 
dažďových vôd stavebnými konštrukciami 
s vegetačnou vrstvou, a to realizáciou vege-
tačných striech a prístreškov. Projekt greenI-
ZOLA počíta s vybudovaním 1 025  m2 vege-
tačných striech alebo prístreškov. Vegetačné 
prístrešky na parkoviskách a nad núdzovými 
skladmi materiálu zmenšia nepriepustnú 
asfaltovú plochu z pôvodných 3 308 m2 na 
2 765 m2.
Po dôkladnej analýze realizovateľnosti boli 
navrhnuté nasledujúce fázy výstavby kon-
štrukcií s vegetačnou vrstvou:
1. Experimentálna strecha s  potenciálom 

biodiverzity (4. NP, južná terasa)
2. Prístrešok pre autá s vegetačnou strechou
3. Tri variabilné skladby zelenej strechy na 

jednom mieste (existujúci prístrešok)
4. Prístavba s vybudovaním strechy a terasy 

s  vegetačnou a  mokraďovou strechou  
(2. NP, západ)

5. Popínavá zeleň okolo objektu a vegetačná 
fasáda (úroveň 1. NP)

6. Prestavba strechy (4. NP. severná terasa)
7. Intenzívna strecha s parkom na terase
8. Biosolárna strecha, kombinujúca vegetač-

nú strechu s fotovoltaickými panelmi.
1. fáza – Experimentálna strecha s potenciá-
lom biodiverzity.
Pre realizáciu prvej fázy premeny administra-
tívnej budovy bola vybraná južná terasa na 

štvrtom podlaží. Terasa slúži ako experimen-
tálna strecha, je rozdelená na tri časti (testo-
vacie segmenty), kde počas roka prebiehajú 
merania teploty. Charakteristiky segmentov:
TS I. - zelená strecha s  výškou substrátu 
120 mm
TS II. - referenčná strecha ukončená štrkovou 
vrstvou
TS III. - vegetačná strecha s výška podkladu 
240 mm.
Testovací segment, predstavujúci referenčnú 
strechu so štrkom, bol tohto roku v  máji 
vymenený za strechu mokraďovú. Ide snáď 
o prvú realizáciu na Slovensku. v spolupráci 
s  odborníkom z  Botanickej záhrady v  Koši-
ciach bol uložený substrát, osadené rastlinky 
a napustená voda. Pokusne boli vysadené aj 
rybičky, no tie v priebehu pár dní vychytala 
straka.
2. fáza - Prístrešok pre autá s  vegetačnou 
strechou.
Navrhované prístrešky ochránia vozidlá pred 
nepriazňou počasia a zabránia letnému pre-
hrievaniu interiérov vozidiel. Predovšetkým 
však ich vegetačné strechy zredukujú nev-
siakavú asfaltovú plochu (vrátanie príručného 
skladu) z pôvodných 3 308 m2 na 2 765 m2 
a  zmenia ju na funkčný vodozádržný prvok. 
Voda sa potom evapotranspiráciou uvoľní do 
okolia, čím sa prostredie ochladzuje.
Podľa najnovších informácií už vlani v IZOLE 
stačili realizovať prístrešky pre autá a vysade-
nie rozchodníkov. Tie teraz začínajú bujnieť.
3. fáza - Tri variabilné skladby zelenej stre-
chy na jednom mieste.
Existujúci prístrešok tvorí oceľová konštrukcia 
o rozmeroch 12 x 5,5 m. Jeho strecha je roz-
delená na tri časti pre zhotovenie vegetačných 
striech s rôznymi rastovými médiami:
-  rastová vrstva Green Roll Standard
-  rastová vrstva Green Roll Standard so sub- 

strátom Bauder LBB-E
-  rastová vrstva Green Roll Standard so 

substrátom Bauder LBB-E zmiešaným 
s biouhľom.

Každá z  vymenovaných vegetačných striech 
má svoj odkvap s odkvapovou rúrou. Je tak 
možné sledovať množstvo odtečenej vody 
z jednotlivých skladieb strechy.
4. fáza - Prístavba na 2. NP, západná terasa.
Na druhom nadzemnom podlaží na západnej 
strane je priestor na jedenie s nadväzujúcou 
pochôdznou terasou. Plánuje sa rozšírenie 
jedálneho priestoru o  prístavbu s  ľahkou 
oceľovou konštrukciou a presklenou fasádou. 

Vegetačné strechy pre špongiové mestá
– vízia od výskumu k praxi
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Strop bude tvorený trapézovým plechom 
s  vrstvou betónu a  strecha riešená ako 
vegetačná s  hrúbkou substrátu 100 mm. 
Na zvyšku terasy sa počíta s  vybudovaním 
mokrade a  extenzívnej vegetačnej strechy. 
Časť mokradí bude rozdelená na 4 na seba 
nadväzujúce časti - jazierko (iba voda bez 
substrátovej zmesi a rastlín), mokraď s hrúb-
kou substrátu 100 mm, mokraď s  hrúbkou 
substrátu 150 mm a mokraď so substrátom 
hrúbky 200 mm.
5. fáza - Popínavá zeleň okolo objektu a ve-
getačná fasáda na objekte.
V blízkosti objektu v  úrovni prvého na-
dzemného podlažia je navrhnutá sieťová 
konštrukcia ako podklad pre popínavú zeleň. 
Vegetačná stena je navrhnutá na východnej 
a južnej časti objektu na zachytávanie prachu 
a  hluku z  verejnej komunikácie, na ktorú je 
orientovaná.
6. fáza - Prestavba strechy na severnej streš- 
nej terase.
Severná terasa na štvrtom podlaží je riešená 
ako vegetačná s  dvoma bezvegetačnými 
stupňami s  nášľapnou vrstvou z  betónovej 
dlažby. v súčasnosti strecha slúži ako pries-
tor pre boxy s  rôznou skladbou vegetačnej 
strechy, ktoré sú v  areáli využívané. Každý 
box má vývod so zbernými nádobami pre prí-
padné sledovanie odtoku vody z jednotlivých 
kompozícií.
7. fáza - Intenzívna strecha s  parkom na 
terase.
Severná terasa na druhom podlaží vďaka väč-
ším pôdorysným rozmerom ponúka priestor 
na vytvorenie „parku“ s intenzívnou zeleňou. 
Substrát by mal byť rozmiestnený nerovno-
merne a vytvárať kopce s hrúbkou 300 mm až 
500 mm, ktoré sú určené na výsadbu vyšších 
kríkov. Hlavným účelom terasového priestoru 
je kontakt s  prírodou v  priemyselnej zóne. 
Takáto strecha zároveň dokáže akumulovať 

viac dažďovej vody.
8. fáza - Biosolárna strecha.
Pôvodná strecha administratívnej budovy 
nad štvrtým podlažím je ukončená riečnym 
štrkom a  sú na nej fotovoltaické kolektory. 
Navrhovaná je premena na vegetačnú strechu 
s  hrúbkou substrátu 120 mm. Fotovoltaické 
kolektory     
sa potom inštalujú naspäť a vytvoria takzvanú 
biosolárnu strechu. Kombinácia vegetačnej 
strechy a  fotovoltaických kolektorov má 
priaznivé účinky pre oba subjekty. Tienenie 
kolektormi vytvorí na streche vlhké a  suché 
miesta pre rôznorodú vegetáciu. Vegetačná 
vrstva ochladzuje svoje okolie a udržuje tak 
v lete okolo kolektorov teplotu blízku 20 °C, 
čo je pre panely najlepšie a fungujú najefek-
tívnejšie. Okrem toho strešný substrát poslúži 
ako záťaž pre konštrukciu panelov.
Záver.
Spolupráca univerzitného pracoviska (TUKE) 
s  komerčnou sférou (IZOLA Košice, s.r.o., 
Košice) definovala postupný proces zmeny 
areálu spoločnosti v priemyselnej zóne mesta 
Košice. Aplikácia prvkov špongiového mesta 
do existujúcich aj nových štruktúr vytvára 
jedinečnú príležitosť na ich monitorovanie 
in-situ. Už úvodné fázy experimentov preuká-
zali rôznorodosť a jedinečnosť realizovaných 
riešení.
Benefity transformácie priemyselného areálu:
- zvýšenie podielu vegetačných plôch z pô-

vodných 14 na 41 %,
- zvýšenie množstva zachytenej dažďovej 

vody,
- vytvorenie 440 m2 nových vegetačných 

striech alebo terás,
- zmenšenie nenasiakavých plôch využitím 

vegetačných prístreškov (590 m2),
- zníženie energetickej náročnosti budovy,

- zlepšenie kvality vnútornej mikroklímy vo 
vnútri budovy,

- zvýšenie atraktivity a  estetickej úrovne 
budovy,

- vytvorenie 17 experimentálnych strešných 
a fasádnych vegetačných segmentov,

- vytvorenie coworkingového priestoru 
a miesta na realizáciu nápadov študentov 
a mladých výskumníkov.

Spracované z  podkladov autorského kolek-
tívu:

doc. Ing. Marián Vertaľ, PhD., prof. Ing. 
Zuzana Vranayová, PhD., Ing. arch. Zuzana 
Miňová, PhD., Ing. Katarína Čakyová, PhD., 
Ing. Alena Vargová, prof. Ing. Martina  
Zeleňáková, PhD., prof. Ing. Silvia Vilčeková, 
PhD. - TU Košice, Stavebná fakulta, Ing. 
Jaroslav Varga, CSc. - IZOLA Košice, s.r.o.
Po tomto vstupnom oboznámení s  pro- 
jektom greenIZOLA Vás v ďalšom jesen-
nom vydaní časopisu Strechár zoznámi-
me s  už konkrétnymi výstupmi projektu 
greenIZOLA.
Hubové mesto (sponge city) je nový model 
mestskej výstavby pre zvládanie povodní, 
posilnenie ekologickej infraštruktúry a odvo-
dňovacích systémov. Navrhnutý bol čínskymi 
výskumníkmi na začiatku roka 2000 a prijatý 
Čínskou komunistickou stranou a  Štátnou 
radou ako politika urbanizmu v  roku 2014. 
Sponge city využíva prírodné a  ekologické 
metódy na zadržiavanie dažďovej vody, 
zmierňovanie problémov so záplavami, znižo-
vanie škôd na vodnom prostredí a postupné 
obnovenie hydrologickej rovnováhy daného 
územia.

www.izola.sk

Takto to dopadne, keď použijete polystyrén 
na zatemnenie okna...

Autor: Ing. Valéria Šepáková,
Čestná členka CSS

Ako by to nemalo dopadnúť!?

http://www.izola.sk


ČLENSKÉ INŠTITÚCIE   34 strechár

všeobecnosti náklady na učňovskú prípravu 
prevládajú po školiacom programe vďaka 
výhodám kvalifikovanej pracovnej sily.
10
Mnohé MSP vnímajú administratívnu záťaž 
pri nábore učňov alebo školení kvalifikova-
ných pracovníkov pre dohľad nad učňami. 
Treba však poznamenať, že orgány verejnej 
moci, verejné služby zamestnanosti, komory, 
ďalšie sprostredkovateľské orgány a tiež so-
ciálni partneri ponúkajú nefinančnú podporu 
(napr. usmernenia, súbory nástrojov, párova-
nie učňov spoločnosti), aby sa toto zaťaženie 
z nížilo.
Pre iné otázky:
EMPL-EAfA@ec.europa.eu

Európska aliancia pre učňovskú 
prípravu
European Alliance for 
Apprenticeships

ČLENSKÉ INŠTITÚCIE 

 1
Učňovské vzdelávanie vytvára obojstranne 
výhodnú situáciu pre učňov aj spoločnosti: 
Učni získajú veľmi relevantné skúsenosti z 
pracovného života a učňovská príprava sú 
pre spoločnosti investičnou príležitosťou 
zabezpečenou do budúcnosti.
2
Učňovské vzdelávanie pomáha podnikom 
vytvoriť skupinu vysoko kvalifikovaných 
zamestnancov prispôsobených špecifickým 
potrebám podniku. Okrem toho učňovská 
príprava poskytuje stabilný a spoľahlivý zdroj 
pre kvalifikovaných pracovníkov a budúcnosť 
konateľov alebo podnikateľov.
3
Učňovské vzdelávanie vytvára lojálnych 
zamestnancov a zvyšuje kontinuitu pra-
covníkov, znižuje mieru fluktuácie, zvyšuje 
produktivitu v strednodobom a dlhodobom 
horizonte a znižuje náklady na ich nábor.
4
Učni prinášajú na svoje vzdelávacie pracovis-
ko nové nápady a perspektívy a prispievajú 
k inšpiratívnej kultúre na pracovisku.

10 Dobrých dôvodov pre malé a stredné podniky,
aby investovali do učňovstva

5
Spolupráca medzi učňom a vnútropodni-
kovým školiteľom môže zlepšiť udržanie 
zamestnancov a stať sa pozitívnym modelom 
v rámci generačnej spolupráci.
6
Učňovská príprava môže zvýšiť rozmanitosť 
medzi zamestnancami, prispieť k otvorenej-
šej a inkluzívnejšej pracovnej kultúre, k lep-
šiemu imidžu spoločnosti, a tým aj k  lepšej 
pracovnej spokojnosti zamestnancov.
7
Učni môžu z lepšiť schopnosť spoločnosti 
inovovať, pretože môžu priniesť nové nápady 
z miestnej návštevy školiaceho strediska 
alebo technickej vysokej školy.
8
Učňovské programy kladú dôraz na bezpeč-
nostné školenia, a preto prispejú k bezpeč-
nejšiemu pracovisku.
9
Počiatočné náklady na investovanie do 
nových učňov možno znížiť finančnou 
podporou pochádzajúcou z rôznych zdro-
jov (regionálna, národná a EÚ úroveň). Vo 

mailto:EMPL-EAfA%40ec.europa.eu?subject=
http://www.szz.sk/
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Unikátna, historická, oceňovaná, vyhľadávaná a obdivovaná Jurkovičova 
tepláreň v Bratislave hostila dňa 8. 6. 2022 delegátov snemu Slovenské-
ho živnostenského zväzu. Súčasťou zasadnutia snemu bola organizácia 
odbornej konferencie pod názvom „Perspektívy živnostenského podnika-
nia“. Bolo pre nás cťou, že záštitu nad konferenciou prevzala Prezidentka 
SR Zuzana Čaputová, a tým podporila Slovenský živnostenský zväz, ktorý 
združuje živnostenské spoločenstvá a profesijné združenia podnikateľov 
už od roku 1992. Hlavným partnerom podujatia bola Slovak Business 
Agency. Celé podujatie bolo streamované prostredníctvom sociálnych 
sietí pre účastníkov, ktorí sa pripájali online. Pri príležitosti 30. výročia 
založenia SŽZ sme spracovali stručný prehľad vývoja: v brožúre „30. 
rokov SŽZ“ s rozpisom jednotlivých aktivít a  s prehľadom prezidentov 
zväzu od jeho založenia a prostredníctvom promo videa vyjadrenia zá-
stupcov jednotlivých cechov združených v SŽZ.
Program konferencie bol rozdelený do dvoch hlavných sekcií:
I. Tridsať rokov živnostenského podnikania
II. Aktuálne výzvy a perspektívy živnostenského podnikania. 
Pozvanie na konferenciu a na snem prijali: Štátny tajomník Ministerstva 
hospodárstva SR Ján Oravec; Riaditeľ Živnostenského odboru MV SR 
Ján Dutko; Prezidentka Daňového fóra Alica Orda Oravcová; Analytik 
a  lektor v  oblasti pracovného práva Jozef Mihál; Výskumný pracovník 
z Inštitútu pre výskum práce Rastislav Bednárik. Spoločne sme sa 
obhliadli za najdôležitejšími míľnikmi živnostenskej legislatívy a diskuto-
valo sa o trendoch a perspektívach živnostenského podnikania. Pozvaní 
odborníci na daňové a sociálne zabezpečenie zhodnotili aktuálne výzvy 
a príležitosti, ktoré živnostníkom a malým podnikateľom prinášajú zmeny 
ekonomického prostredia.
V úvodnej sekcii sa zástupcovia ministerstiev venovali 30 ročnej histórii 
živnostenského podnikania na Slovensku. Živnostenské podnikanie má 
svoje pevné miesto v  slovenskej ekonomike, je voľbou pre státisíce 
jednotlivcov, ktorí sú ochotní niesť riziká podnikania pri uskutočňovaní 
svojich podnikateľských vízií a  plánov. Podmienky, ktoré definuje štát, 
majú zohľadňovať slabé postavenie samostatne zárobkovo činných osôb 
v dodávateľskom reťazci a pomáhať chrániť živnostníkov pred nadmer-
ným administratívnym a finančným zaťažením. Prezident SŽZ Stanislav 
Čižmárik poukázal predovšetkým na často zlyhávajúce dodržiavanie 
pravidiel prijímania legislatívy: „Pri prijímaní zákonov a ich zmien v sú-
časnosti v oveľa väčšej miere než kedykoľvek predtým absentuje verejná 
odborná diskusia, spoločné hľadanie najlepších možných kompromisných 
riešení. Zohľadňovanie výsledkov z analýzy dopadov na podnikateľské 
prostredie alebo na rozpočty verejnej správy je len symbolické a zámery, 
často populistického charakteru, sú prijímané „za akúkoľvek cenu“. Tento 
trend by mali zákonodarcovia zastaviť a prísne odlišovať zákony súvisiace 
s  mimoriadnou politickou či zdravotnou situáciou od takých návrhov, 
ktoré si nutne vyžadujú odbornosť a spoločenský konsenzus.“ V kontexte 
súčasnej energetickej a materiálovej krízy sú živnostníci a malí podni-
katelia vystavení enormného vplyvu nárastu cien energií a vstupných 
materiálov. Ten môže viesť až k  strate ich konkurencieschopnosti. Pri 
príležitosti konferencie bola preto smerovaná výzva na zodpovedných 
vládnych predstaviteľov, aby pristúpili k opatreniam pre zníženie nega-
tívnych vplyvov ekonomického vývoja na malé podniky a bezodkladne 

hľadali spôsoby, ako im pomôcť preklenúť toto náročné obdobie. „Medzi 
návrhmi, ktoré ponúkame do diskusie, je zníženie sadzieb dane z pridanej 
hodnoty na stavebné materiály a  stavebné práce, sadzby spotrebných 
daní na pohonné látky, zníženie dane z  motorových vozidiel a  úprava 
výšky limitu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH až na 85 000 EUR“, 
hovorí Prezident SŽZ, Stanislav Čižmárik. V druhej sekcii sa odborníci na 
daňovú a odvodovú oblasť zaoberali postavením živnostníkov z hľadiska 
finančných dopadov daňovo-odvodovej politiky, ako aj z hľadiska miery 
ich sociálnej ochrany. Zavádzanie indexu daňovej spoľahlivosti, otázniky 
ohľadom úpravy daňového bonusu, riziko zrušenia paušálnych výdavkov, 
to sú hlavné diskusné body, ktorým sa venovala Ing. Alica Orda Oravcová, 
daňová poradkyňa a Prezidentka Daňového fóra Slovenska. Vzniká živ-
nostníkovi nárok na minimálny dôchodok? Môže požiadať o rodičovský 
dôchodok alebo otcovskú dovolenku? O tom, že živnostníci majú zásadne 
nižšie dôchodky ako zamestnanci, a prečo je tomu tak, hovoril RNDr. Jozef 
Mihál, Analytik a lektor v oblasti sociálneho zabezpečenia. SŽZ dlhodobo 
kritizuje, že živnostníci na Slovensku nie sú úrazovo poistení, ale sú kra-
jiny, kde štát úrazové poistenie garantuje aj živnostníkom. Prečo sú u nás 
živnostníci vyčleňovaní zo sociálneho systému a aké poznáme príklady 
dobrej praxe z okolitých krajín, referoval Doc. PhDr. Rastislav Bednárik, 
CSc., Výskumný pracovník Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Medzi 
najdôležitejšie požiadavky delegátov a  členov Slovenského 
živnostenského zväzu s cieľom zlepšovania podnikateľského 
prostredia patria:
I. S ohľadom na vysokú infláciu a rast cien požadujeme zásadne zvýšiť 

výšku obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH zo 
súčasných 49 790 EUR na 85 000 EUR. Súčasná hranica nebola 
dlhodobo upravovaná a úplne sa vymyká aktuálnej ekonomickej situ-
ácii

II. Zo strany štátu bezodkladne pristúpiť k  opatreniam pre zníženie 
negatívnych vplyvov ekonomického vývoja na malé podniky a hľadať 
spôsoby, ako im pomôcť preklenúť toto náročné obdobie, napríklad 
úpravou sadzieb spotrebných daní na pohonné hmoty a znižovaním 
sadzieb DPH na vybrané tovary

III. V nadväznosti na smernicu Rady EÚ 2022/542 z 5. 4. 2022 poža-
dujeme znížiť sadzby dane z  pridanej hodnoty na tovary a  služby 
poskytované v súvislosti

s výstavbou domov a bytov ako súčasť sociálnej politiky štátu a
• renováciou a úpravou vrátane demolácie a rekonštrukcie a opravy 

bývania a súkromných obydlí;
• a to na najnižšiu možnú úroveň sadzby počas celého obdobia 

pretrvávania energetickej a materiálovej krízy vyvolanej situáciou na 
Ukrajine, s cieľom podporiť stavebnú aktivitu v SR

IV. Vytvoriť podmienky pre uľahčenie generačnej výmeny v rodinných fir-
mách a zmeniť nerovné daňové podmienky pre živnostníkov 
pri prevode majetku živnostníka na nástupcov (v porovnaní 
s  obchodnými spoločnosťami). Tento stav má negatívny vplyv na 
zachovanie vybudovaných hodnôt a ďalšiu činnosť podniku

V. Zachovať režim paušálnych výdavkov a podporiť živnostníkov navý-
šením limitu paušálnych výdavkov pre fyzické osoby – podni-
kateľov aspoň na 29 800 EUR, čím sa obsiahne časť podnikateľov 
s obratom do 50 000 EUR (súčasný limit pre príjmy mikrodaňovníka).

Snem Slovenského živnostenského zväzu
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Pri príležitosti 30. výročia založenia SŽZ, počas odbornej konferencie, 
Prezident SŽZ Stanislav Čižmárik prevzal od Ing. Jána Dutka Medailu za 
zásluhy o verejnú správu. „Sme hlboko poctení takýmto uznaním a veľmi 
si ho vážime. Zároveň sa aj touto cestou chceme v mene delegátov a 

členov SŽZ poďakovať Riaditeľovi odboru živnostenského podnikania MV 
SR Ing. Jánovi Dutkovi za dlhoročnú odbornú spoluprácu a  súčinnosť 
v tejto oblasti”, zdôraznil Prezident SŽZ Stanislav Čižmárik.
www.szz.sk

SŽZ sa aktívne zapája do legislatívnych procesov a  v  prípade 
potreby iniciuje vyjednávania s predstaviteľmi Vlády SR a ďalšími štátnymi 
orgánmi, aby sa zlepšili legislatívne a  ekonomické podmienky 
na podnikanie pre živnostníkov, malé a stredné firmy (ďalej len 
„MSP“). SŽZ usiluje o zlepšovanie sociálneho postavenia a sociál-
nej ochrany živnostníkov, ktorí tvoria významnú súčasť ekonomiky v 
krajine. SŽZ poskytuje svojim členom informačný servis prostred-
níctvom pravidelného elektronického newslettra, webového sídla a sociál-
nych médií; koordinuje spoločné aktivity členských organizácií vo vzťahu 
k inštitúciám štátneho, verejného a súkromného sektora; reprezentuje 
ich požiadavky a návrhy na úrovni Vlády SR a Parlamentu SR, 
ako aj v  rôznych poradných orgánoch a komisiách. SŽZ aktívne spolu-
pôsobí v oblasti európskeho a národného sociálneho dialógu, je 
členom Európskej konfederácie staviteľov (EBC), zakladajúcim členom 
Slovak Business Agency (SBA), členom Asociácie priemyselných zväzov 
a dopravy (APZD).
V rámci svojej činnosti sa SŽZ zameriava na tieto oblasti podni-
kateľského prostredia:
1. Podpora podnikania a vyváženého podnikateľského prostre-

dia
	Navrhujeme zmeniť neobmedzené ručenie pre fyzické osoby podnika-

teľov na ručenie obmedzené, napr. do výšky 5 000 EUR (obdobne 
ako je obmedzené ručenie spoločníkov obchodných spoločností do 
výšky základného vkladu).

	Podporujeme zelené verejné obstarávanie a  také opatrenia, ktoré 
uľahčia zapojenie MSP do všetkých druhov obstarávaní. Dôležitým 
prvkom je zjednodušovanie procesu verejného obstarávania a  jeho 
zrozumiteľnosť aj pre MSP.

	Požadujeme aplikovať ako kritérium výberu najmä kvalitu 
a  udržateľnosť obstarávaných prác a  produktov a  serióznosť 
a spoľahlivosť uchádzajúcich sa firiem.

2. Podpora odborného vzdelávania
	Žiadame zaviesť reguláciu počtu prijímaných žiakov na jednotlivé druhy 

škôl a uprednostniť vyššími kvótami tie učebné odbory, ktoré 
sú pre potreby slovenského hospodárstva najpotrebnejšie. Nadmerné 
množstvo zriadených gymnázií odoberá šance zvýšiť počet žiakov na 
remeselných odboroch, ktorých je akútny nedostatok.

	Podporujeme budovanie centier odbornej prípravy a  nadpod-
nikových vzdelávacích centier pre jednotlivé, najmä stavebné 
remeslá, ako prostriedok pre podporu praktického vyučovania žiakov 
SOŠ v spolupráci s MSP a zároveň prostriedok pre rozvoj celoživotné-
ho vzdelávania v remeslách.

	Podpora povedomia o učňovskom remeselnom vzdelávaní zo strany 
štátu je nedostatočná. Požadujeme výraznú finančnú podporu pre 
propagáciu výučby remesla, pre stavovské organizácie a ich čle-
nov.

3. Daňové podmienky
	Navrhujeme zmeniť odpisové skupiny HIM pre všetkých 

podnikateľov tak, ako ich upravila novela Zákona o dani z  príjmu 
595/2003 Z. z. pre mikropodnikateľov. V súčasnosti platná odpisová 
skupina č. 6, kde je lehota odpisovania 40 rokov pre bytové budovy, 
hotely, administratívne budovy, budovy pre vzdelávanie a  kultúru, 
nezodpovedá reálnym potrebám obnovy majetku v rýchlo sa 
meniacom ekonomickom prostredí. Je tiež zásadnou prekážkou 
pre rozvoj nájomného bývania.

	Požadujeme upraviť zákony o  dani z  príjmu, zákon o DPH a  zákon 
o účtovníctve tak, aby do zdaniteľných príjmov a odvodu DPH 
vstupovali len reálne uhradené príjmy z  vystavených faktúr 
v jednoduchom aj podvojnom účtovníctve.

4. Sociálna ochrana živnostníkov
	Požadujeme znížiť povinný odvod do rezervného fondu vo 

výške 4,75 % na maximum 2 % pre fyzické osoby podnikate-
ľov – SZČO (podobne ako platí štát za svojich poistencov) a presunúť 
túto časť povinných odvodov do fondu úrazového poistenia, čo 
zabezpečí fyzickým osobám - podnikateľom prístup k štátom 
garantovanému úrazovému poisteniu, rovnako ako majú zamest-
nanci.

	Vyzývame zodpovedné inštitúcie na sledovanie úrazovosti SZČO, ktoré 
tvoria podstatnú časť pracujúcej sily v našej spoločnosti, a na prijatie 
potrebných opatrení pre ochranu SZČO v prípade pracovných 
úrazov minimálne na úrovni akú majú zamestnanci.

	Navrhujeme prijať opatrenia k  zvýšeniu informovanosti živnostníkov 
o možnostiach uzatvorenia dobrovoľného úrazového poistenia, 
nakoľko sa na nich nevzťahuje povinné úrazové poistenie Sociálnej 
poisťovne. Na rozdiel od pracujúcich v pracovnom pomere nie sú v 
prípade pracovného úrazu nijako poistne chránení.

5. Podpora zapojenia živnostníkov a MSP do aktivít Priemyslu 
4.0

	SŽZ vníma príležitosti a hrozby, ktoré pre tradičné podniky v oblasti 
remesiel, obchodu a  služieb prinášajú požiadavky na digitálnu 
transformáciu procesov a produktov.

	Zavádzanie nástrojov a  technológií v  rámci koncepcie 
Priemysel 4.0 sa prejavuje v nových požiadavkách na bezpečnosť 
a  ochranu dát, v  potrebe urýchlene zavádzať moderné digitálne 
a  robotické technológie v oblasti výroby a marketingu a  vytvárať na 
mieru ušité zákaznícke riešenia (Internet vecí, 3D tlač a pod.), ktoré 
sú v podmienkach MSP obzvlášť ťažko realizovateľné, z  dôvodu ich 
odbornej, personálnej a finančnej náročnosti.

	Apelujeme preto na zodpovedné inštitúcie na Slovensku, aby vytvárali 
pre živnostníkov a malé podniky podporné programy pre uľahčenie 
prechodu a adaptáciu MSP na nové technológie a riešenia Priemyslu 
4.0.

6. Podpora ochrany verejného zdravia a  ochrany životného 
prostredia

	SŽZ a MSP chcú prispievať k  lepšej prosperite slovenskej 
spoločnosti a pociťujú spoločenskú zodpovednosť v oblasti 
ochrany verejného zdravia aj životného prostredia.

	Požadujeme, aby príslušné úrady verejného zdravotníctva vydali vnú-
torné usmernenie na vykonávanie ochrannej deratizácie miest 
a  obcí, nakoľko v  súčasnosti sa celoplošná deratizácia v  mnohých 
mestách vôbec nevykonáva.

7. Požiadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
	Zdôrazňujeme potrebu zvyšovať informovanosť o  povinnos-

tiach živnostníka a zamestnávateľa z  radov MSP v  oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).

	Vyzývame zodpovedné inštitúcie na predĺženie revíznych lehôt pre 
vyhradené technické zariadenia a na zavedenie nástrojov pre odbre-
menenie zamestnávateľa od trestnej zodpovednosti v rámci BOZP.

www.szz.sk

Hlavné zámery SŽZ na rok 2022

http://www.szz.sk
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ÚRAD SKSI 
BRATISLAVA 
Mýtna 29, 
810 05 Bratislava 
tel.: +421 906 101 901
e-mail: sksi@sksi.sk 

REGIONÁLNA  
KANCELÁRIA 
BRATISLAVA

Mýtna 29, 
810 05 Bratislava
 tel.: +421 906 101 920 
mobil: +421 901 914 575 
e-mail: sksiba@sksi.sk

REGIONÁLNA  
KANCELÁRIA 
TRNAVA

Hornopotočná 1, 
917 01 Trnava
tel.: +421 906 101 930
mobil: +421 901 914 576
e-mail: sksitt@sksi.sk

REGIONÁLNA  
KANCELÁRIA 
ŽILINA

Vysokoškolákov 8556/ 33B, 
010 08 Žilina 
tel.: +421 906 101 950
mobil: +421 918 159 384
e-mail: sksiza@sksi.sk

REGIONÁLNA 
KANCELÁRIA  
BANSKÁ BYSTRICA

Kollárova 2, 974 01  
Banská Bystrica
tel.: +421 906 101 940
mobil: +421 901 914 578
e-mail: sksibb@sksi.sk

REGIONÁLNA  
KANCELÁRIA 
KOŠICE

Južná trieda 93,  
040 01 Košice
tel.: +421 906 101 960
mobil: +421 901 914 579
e-mail: sksike@sksi.sk

www.sksi.sk

HLAVNÉ ČINNOSTI SKSI 
•   organizuje a vykonáva autorizačné skúšky a skúšky odbornej

spôsobilosti pre stavbyvedúcich, stavebný dozor a energetickú
certifikáciu,

•  vydáva oprávnenia na autorizáciu a odbornú spôsobilosť,

•   vedie zoznam autorizovaných inžinierov, register hosťujúcich
osôb a evidenciu odborne spôsobilých osôb na výkon činnosti
stavbyvedúceho, stavebného dozoru a energetickú certifikáciu,

•  uznáva odbornú kvalifikáciu v odbore stavebníctvo,

•   organizuje odborné vzdelávacie podujatia a prípravné seminá-
re pre autorizovaných stavebných inžinierov a tým podporuje aj
celoživotné vzdelávanie odborníkov v stavebnom sektore,

•   v rámci osvetovej, informačnej a poradenskej činnosti podporuje
vydávanie odborných publikácií a časopisov,

HLAVNÉ VÝHODY
OCHRANA ČLENOV

Iba viac ako 5 000 osôb je oprávnených vykonávať regulované  
povolanie. SKSI podporuje inžinierov, obhajuje, chráni ich práva  
a profesijné, sociálne a hospodárske záujmy.

PROFESIJNÉ POISTENIE

Vzťahuje sa na profesijné poistenie zodpovednosti za škodu podľa 
§ 12 zákona č. 138/1992 Zb. SKSI svojim členom zabezpečuje cez
Rámcovú zmluvu výhodnejšie podmienky ako pri individuálnom
poistení. Členovia si môžu dohodnúť aj udržiavacie poistenie
a poistenie právnických osôb. Zároveň, ak by prišlo k poistnému
plneniu, poisťovňa vychádza z výšky poistného v období projekto-
vania, nie vzniku poistnej udalosti (nevzniká časový nesúlad). 

NORMY – SLUŽBA STN ON-LINE

Fyzické osoby členstvom v komore získavajú online prístup k STN 
normám a môžu požiadať aj o tlač všetkých noriem. Členovia,  
ktorí profesijne využívajú normy a citujú z noriem nemusia ohlásiť 
alebo si vyžiadať povolenie na citovanie. 

CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE A ODBORNÉ PODUJATIA 

SKSI pravidelne pripravuje pre členov vzdelávacie aktivity  
a odborné podujatia. Videozáznamy z  online seminárov a  kon-
ferencií zverejňuje na e-learningovej platforme ERUDIO2020.  
Prostredníctvom ERUDIO2020 sa odborníci vzdelávajú aj  
off-line. Podporuje vzdelávacie aktivity partnerov. Členovia účasťou 
na vzdelávaní získavajú body v databáze.

ĎALŠIE SLUŽBY PRE ČLENOV SKSI

Špeciálna ponuka financovania osobných a úžitkových vozidiel  
do 3,5 t a technológií. Sprostredkúva pre svojich členov aj ďalšie  
formy poistenia, ktoré sú nad rámec profesijného poistenia. Ponúka 
aj benefity súvisiace s výkonom profesie v stavebnom odbore.

SLOVENSKÁ KOMORA 
STAVEBNÝCH INŽINIEROV

Výhody 
pre členov 
komory

https://www.sksi.sk/
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Projekt GreenDeal4Buildings

V minulom vydaní časopisu STRECHÁR 
sme Vás už informovali o prebiehajúcom 
projekte GreenDeal4Buildings, ktorého 
cieľom je zriadiť trvalé okrúhle stoly stake-
holderov na Slovensku a v Českej republike 
na implementáciu iniciatívy inteligentného 
financovania inteligentných budov. Prvé 
stretnutie tohto okrúhleho stola sa konalo 
31. 3. 2022 v  Bratislave a  zúčastnili sa ho 
aj zástupcovia Cechu strechárov Slovenska: 
Doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD., 
Stavebná fakulta STU v Bratislave, Stanislav 
Čižmárik, Podpredseda CSS a Marek Nepela, 
Riadny člen CSS – Realizátor. Na stretnutí 
spoločne diskutovali zástupcovia štátnej 
a verejnej správy, stavebného sektora a jeho 
dodávateľov, zamestnávateľských zväzov 
a  profesijných organizácií a  mimovládnych 
organizácií. Stretnutie sa začalo úvodným 
príhovorom Prezidenta Zväzu stavebných 
podnikateľov Slovenska a  Generálnym ria-
diteľom Slovenskej inovačnej a energetickej 
agentúry. Nasledovalo zoznámenie všetkých 
účastníkov a prezentácie na témy „Financo-
vanie udržateľných investícií“ a „Prepojenie 
udržateľných investícií s 10-bodovým plá-
nom IEA a EÚ na zníženie závislosti EÚ od 
zemného plynu z Ruska a Európskym akč-
ným plánom pre cenovo dostupnú, bezpečnú 
a udržateľnú energiu“. Po úvode nasledoval 
hlavný bod programu – diskusia stakeholde-
rov. Hlavné témy preberané počas diskusie 
boli: realizácia projektov hĺbkovej renovácie 
budov, dôležitosť kvality nových technoló-
gií a  nastavenia ich parametrov namiesto 
uplatňovania najlacnejších riešení, spôsob 
definovania úspor energií, úspora energie 
znížením vykurovacej teploty, energetická 
osveta a energetická  gramotnosť bežných 
ľudí, úprava podmienok dotácií na obnovu 
rodinných domov a  ďalšie kroky v  rámci 
projektu GreenDeal4Buildings (Zelená do-
hoda pre budovy). Po diskusii nasledovalo 
rozdelenie účastníkov do dvoch paralelných 
skupín – „udržateľná energia a stavebníctvo“ 
a  „hodnotový reťazec a  financovanie udr-
žateľných investícií“, ktoré následne bližšie 
diskutovali a pracovali na im relevantných té-
mach. Na základe uskutočnenej diskusie boli 
pomocou hlasovania identifikované opatrenia 
na zaradenie do cestovných máp projektu, 
a to konkrétne:

1. Spracovanie národnej stratégie pre udr-
žateľné energetické investície (opatrenie 
podporilo 95 % prítomných stakeholde-
rov);

2. Ďalšie rozpracovanie opatrení na zníženie 
závislosti Slovenska na zemnom plyne 
z Ruska. Jednotlivým krokom 10-bodové-
ho programu bola pridelená percentuálna 
relevantnosť pre stakeholderov;

3. Spracovanie návrhu a založenie Platformy 
pre financovanie zelených investícií a ob-
novy budov na štandard EPB (opatrenie 
podporili konsenzuálne účastníci stret-
nutia Odbornej skupiny pre stavebníctvo 
a hodnotový reťazec a Odbornej skupiny 
pre financovanie udržateľných energetic-
kých investícií);

4. Priradenie priorít pre jednotlivé tematické 
klastre Odbornej skupiny pre stavebníctvo 
a hodnotový reťazec a Odbornej skupiny 
pre financovanie udržateľných energetic-
kých investícií.

Účastníci stretnutia sa zhodli, že transformá-
cia energetických systémov je nevyhnutná a 
je v súlade s 10-bodovým plánom zníženia 
závislosti EÚ od zemného plynu z Ruska, 
podľa ktorého sa treba zamerať na zintenzív-
nenie výmeny plynových kotlov za tepelné 
čerpadlá, projekty využitia solárnej a veternej 
energie, energetickú obnovu budov a zvý-
šenie energetickej efektívnosti v priemysle, 
doprave a mestskej infraštruktúre, využitie 
zeleného vodíka v dodávkach tepla, teplej 
vody a v kogenerácii tepla a elektriny. Odbor-
níci zapojení do diskusie zároveň odporučili 
posilniť spoločné aktivity a opatrenia zame-
rané na príležitosti, ktoré prinášajú súčasné 
radikálne zmeny v  investičnom prostredí. 
Po skončení práce paralelných skupín bolo 
stretnutie Okrúhleho stola oficiálne ukon-
čené. V  rámci prípravy prebehlo na pôde 
Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 
stretnutie Odbornej skupiny pre stavebníctvo 
a  hodnotový reťazec. Odborná skupina sa 
venovala hlavne financovaniu vzdelávania 
a  ďalšieho vzdelávania na všetkých stup-
ňoch. Diskutovalo sa o  návrhu opatrení a 
riešení v  súvislosti s  potrebou aplikovania 
inovácií na všetkých stupňoch a úrovniach 
vzdelávacieho systému. Priorita smerovala 
k  formám a  uplatneniu najmä na úrovni 

ďalšieho odborného vzdelávania. Zdôraznil 
sa význam ďalšieho odborného vzdelávania 
a  význam tzv. kontinuálneho vzdelávania 
v  zmysle procesu a vo  význame celoživot-
ného vzdelávania pozdĺž celého hodnoto-
vého reťazca.  Zdôraznil sa význam inovácií 
v sektore stavebníctva a úloha kontinuálneho 
vzdelávania a jeho podpora aj z EÚ. Pomôcť 
by napríklad mohol systém „certifikácie do-
dávateľov“, kde jedným z podmienok získania 
certifikátu by boli aj odborne vyškolení za-
mestnanci a pracovníci dodávateľskej firmy. 
Boli zadefinované aj kľúčové zručnosti, ktoré 
sú potrebné pre implementáciu inovácií, a to 
konkrétne:
• Zručnosti na vykonávanie hĺbkovej reno-

vácie budov, a to aj prostredníctvom mo-
dulárnych a industrializovaných riešení;

• Zručnosti pre nové a existujúce budovy 
s takmer nulovou spotrebou energie 
(nZEB) a preklenutie priepasti smerom 
k budovám s nulovými emisiami (ZEB);

• Zručnosti na integráciu obnoviteľnej 
energie a účinných technológií vykurova-
nia a chladenia, najmä tepelných čerpa-
diel; zručnosti pre inštalatérov v oblasti 
modernizácie vykurovania a  chladenia 
v rámci renovačných projektov;

• Zručnosti súvisiace s  uhlíkom počas 
celého životného cyklu (prostredníc-
tvom hodnotenia potenciálu globálneho 
otepľovania), obehovým stavebníctvom 
a efektívnosťou využívania zdrojov a vy-
užívaním úrovňového rámca;

• Digitálne zručnosti podporujúce vyššiu 
energetickú efektívnosť budov, najmä 
prostredníctvom lepšieho využívania 
informačného modelu budov;

• Zručnosti na zvýšenie úrovne inteli-
gentných budov na vyššiu energetickú 
efektívnosť (na základe indikátora 
inteligenčnej pripravenosti), najmä so 
zameraním na senzory, ovládacie prvky 
a systémy správy budov.

V prípade záujmu o účasť na okrúhlych 
stoloch alebo viac informácií o projekte 
a jeho aktivitách navštívte našu stránku

www.greendeal4buildings.eu

ZVÄZ STAVEBNÝCH

SLOVENSKAZSPS

http://www.greendeal4buildings.eu
http://www.greendeal4buildings.eu
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