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PROJEKTOVÉ MANAŽOVANIE A TVORBA ENERGETICKÝCH 
A EKOLOGICKÝCH INOVATÍVNYCH MODULOV 

 

Cieľ prednášky:     

Prehľadné a stručné oboznámenie účastníkov konferencie o základných  predpokladoch a postupoch 
pri uplatňovaní a realizácií energetických  a ekologických koncepcií v konkrétnych investičných projektoch. 

Územné a stavebné konania, vedenie uskutočňovania stavieb, procesný menežment.  

 

PROJEKTOVÝ MENEŽMENT 

Obsahuje nasledovné skupiny činností: 

1. Prieskum podmienok, spádová oblasť, definovanie parametrov, vstupné a výstupné potreby a 
očakávania 

2. Stanovenie podmienok Spoločného postupu pri uplatňovaní Energetickej koncepcie danej oblasti 
(obec, spádová oblasť, štát) pre lokalizáciu a realizáciu energetického zdroja či mapovanie 
a revitalizáciu enviromentálnej záťaže 

3. Metodika postupu realizácie Územného a Stavebného konania a súvisiacej Projektovej prípravy 

4. Inovatívny prístup k vedeniu  uskutočňovania diela, procesov  a menežment výstavby a spustenia do 
prevádzky 

Pre potreby Projektového menežmentu príslušnej Energetickej koncepcie je potrebné navrhnúť a riešiť na 
začiatku realizácie tieto problémové okruhy: 

 

➢  Definovanie a obhajoba cieľov projektu 

➢  Definovanie účastníkov projektu 

➢  Rámcový popis vstupných charakteristík a parametrov  

➢  Nadväznosť a prepojenie na príslušnú Energetickú koncepciu 

➢ Miesto a lokalizácia v územnom pláne obce a regiónu 

➢ Potreby a očakávania účastníkov projektu 

➢ Návrh stanovenia Spoločného postupu – pravidlá, princípy 

➢ Okruhy spoločnej agendy a písomností  

 

 



V technickej  praxi  sa odporúča nasledovný Spoločný postup: 

 

 

1. Ciele projektu 

CIEĽ  1    CIEĽ  2    CIEĽ  3 

 

 

 

 

 

 

2. Úlohy projektu 

ÚLOHA  1   ÚLOHA  2   ÚLOHA  3 

 

 

 

 

 

 

ÚLOHA  4   ÚLOHA  5   ÚLOHA  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presadiť koncepciu 
projektu na danom 
území obce, oblasti 

Realizovať projekt 
úspešnej výstavby 
energetického zdroja 

Zabezpečiť 
pravidelné a trvalo 
udržateľné tržby 
predajom produktu - 
energie 

Zakotvenie zmluvných 
vzťahov medzi 
účastníkmi projektu 

Stanovenie 
parametrov 
a charakteristík 
projektu 

Určenie účastníkov 
procesu prípravy   
schvaľovania, výstavby 
a užívania projektu 

Riešenie sprievodných 
a vyvolaných investícií 
projektu a širšie 
súvislosti v lokalite, 
enviromentálne dopady 

Realizácia výstavby diela 
v danom 
harmonograme a 
rozpočte 

Určenie pravidiel 
a zmlúv z dodávateľmi 
diela 



Súčasná legislatíva a odborná prax v nadväznosti na obvyklú obtiažnosť a objemnosť projektov energetiky 
a ekológie umožňuje definovať účastníkov takto: 

Priami účastníci (v prvom rade) 

 

 

   

 

      Peňažný ústav   Subdodávatelia   Správcovia  distribútori sietí 

      Investičný zdroj 

 

        Projektant            Stavebný technický dozor           Užívatelia domácnosti a podniky 

 

     Menežer diela                          Obce a mestá 

 

Nepriami  účastníci (v druhom rade) 

 

 

 

 

             Menežer diela       Mestské časti   Územné a stavebné konanie 

 

           Urbanizácia    Špecializovaná 

       Generel územia   štátna správa 

 

❖ Metodika postupu realizácie územného a stavebného konania a súvisiacej projektovej prípravy určuje 
väzby, vzťahy, práva a povinnosti investora, architekta – projektanta a autorizovaných stavebných 
inžinierov, ako aj menežmentu, koordinácie diela. 

❖ Súčasťou postupu je aj určenie parametrov, noriem, systémov kvality, atestov a certifikátov stavebných 
výrobkov, technologických postupov a systémov v zmysle platných zákonov a predpisov. 

❖ Menežment projektu z aspektu projektovej dokumentácie musí zabezpečiť všetky geografické, 
fotografické, technické, architektonické, urbanizačné, enviromentálne a technologické náležitosti, ako aj 
právne aspekty územného plánu, pripomienky a nároky dotknutých účastníkov rôznych úradných konaní 
a splnenia parametrov podnikateľského zámeru investora. 

 

 

 

Investor Zhotoviteľ diela Odberatelia 

Investor 

 

 

Mesto / Obec Úrady 



Dokumentácia musí zohľadniť najmä: 

✓ regulatívy priestorového a funkčného usporiadania a využitia územia 

✓ potrebu asanačných, rekonštrukčných, revitalizačných alebo rekultivačných zásahov do územia 

✓ vymedzenie stupňa ochrany územia, environmentálne a ekologické úlohy ochrany životného 
prostredia  

✓ určenie zásad a podmienok vecnej, časovej a finančnej koordinácie sústredenej  výstavby stavebníkmi 

✓ riešenie umiestnenia stavby a napojenosť na technické médiá a siete, ako aj na technickú a dopravnú 
infraštruktúru 

✓ riešenie vyvolaných a sprievodných stavieb podmieňujúcich fungovanie projektu 

Zvládnutie menežmentu prípravy Projektovej dokumentácie zakladá mieru vysokej úspešnosti pri obhajobe 
projektu u investora a hlavne v následnom procese územného a stavebného schvaľovacieho konania. 

V menežérskej  praxi sa tiež často uplatňuje zo strany konzultanta, koordinátora a menežera projektu tzv. 
MANUÁL INVESTORA. Tento spravidla obsahuje nasledovné nosné informácie 

 

Skupina činností                       I                       Príprava projektu 

Skupina činností                       II                      Proces územného a stavebného konania 

Skupina činností                       III                     Príprava výstavby 

Skupina činností                       IV                     Realizácia stavby 

Skupina činností                       V                      Kolaudačný proces 

 

s podrobným popisom dielčich úloh, požadovanými výstupmi a zodpovednými osobami / profesiami. 

Proces menežmentu projektu – výstavba diela pri uplatňovaní danej energetickej koncepcie obsahuje 
zabezpečenie týchto činností pre investora: 

 

 koordinátor diela  - vedenie uskutočňovania stavby, inžinierska technická poradenská a konzultačná 
činnosť – koordinácia účastníkov výstavby – odsúhlasovanie vecných a finančných plnení 

 koordinátor projektovej dokumentácie – riadenie obehu a distribúcie projektovej dokumentácie, 
výkresov – zmeny, úpravy, realizácia záznamov skutočného vyhotovenia diela 

 koordinátor bezpečnosti práce – riadenie dodržovania bezpečnostných zásad na stavbe – projekt 
zariadenia a prevádzky staveniska 

 stavebný technický dozor – kontrola režimu a harmonogramu výstavby – kontrola a hodnotenie 
kvality dodávok a prác – odsúhlasovanie materiálových dodávok, technológií a prác v súlade 
s rozpočtom a projektovou dokumentáciou diela 

 autorský dozor – projektant – vypracovanie vykonávacích, resp. dielenských výkresov a postupov – 
kontrola dodržiavania súladu diela s projektovou dokumentáciou – odsúhlasenie zmien 

 

 



Kľúčový problém projektového menežmentu tkvie v koherencii príslušného projektu / diela 
s energetickými koncepciami  a zákonmi 

Koherencia / tématická spojitosť a súvzťažnosť musí byť dodržaná v troch hlavných oblastiach pôsobnosti 
investora. 

 

1. Dodržanie a uplatnenie zásad novej Energetickej koncepcie SR a Energetickej koncepcie obce / mesta 

2. Zapracovanie pravidiel základných dokumentov ako Energetická politika EU a SR, Uznesenia Vlády SR, 
Stratégia energetickej bezpečnosti SR, Surovinová a energetická politika SR, Finančné programy OZE 
pre trvalo udržateľný rozvoj a obnoviteľné zdroje energie a ďalšie. 

3. Vyhotovenie a riadenie investičného projektu a výstavby v súlade so Stavebným zákonom, Zákonmi 
o územnom plánovaní, o životnom prostredí a ďalšie. 

 

Inovatívnosť súčasného riešenia jednotlivých modulov spočíva v tvorivom prístupe, v ktorom sa kombinujú 
poznatky a veci  novým spôsobom  tak, aby vznikol nový jedinečný postup pre uspokojovanie  potrieb 
a očakávaní investorov – zákazníkov. 

 

Inovačný modul je vlastne  organizačný modul koncipovaný  ako samostatný systém koordinačných, 
riadiacich  a monitorizačných pravidiel, postupov, zásahov  a autorsky chráneného materiálu pre moderné 
projektovanie a manžovanie energetických, ekologických a priemyselných stavieb a investícii. 

 

Tento modul bol v roku 2012 ocenený ministrom hospodárstva SR ako víťazný produkt Inovatívneho  činu 
roka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nasledujúca schéma zobrazuje hlavné systémové väzby a prvky aplikácie inovačného modulu v praxi. 

 

 

 

Súčasný stav a situácia v projektovom mananžmente investícií a stavieb je nasledovný: 

 

CHARAKTERISTICKÁ  JE  JEDNODUCHÁ, NO MÁLO ÚČINNÁ SPOLUPRÁCA MEDZI  KĽÚČOVÝMI 
ZLOŽKAMI PROCESU 

 

 

 

ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY 
MODULU 

Užívateľ / investor 
projektu 

Okolie 
Čas → 

 

APLIKÁCIA MODULU 

 

spolupracujúce 
zložky 

 
architekt 

 
projektant 

budúci 
prevádzkovateľ 

technológ 
systému 

 
externý manažment 

 
koordinátor PD a BP 

 
koordinátor diela 

 
technický dozor 

 
inžinierska činnosť 

 
subdodávatelia 

 
zhotoviteľ diela 

 

VEREJNOSŤ A SPOLOČNOSŤ KRAJINY (EU) 



 Slovensku sa priemerne ročne realizujú energetické a ekologické diela v rozsahu min. 1-1,2 mld. €, 
pričom sa dlhodobo podceňujú etapy investičného projektu a to: 

 

 

   

 

 

 

 

Podstata inovácie je: 

➢ Vytvorenie organizačných pravidiel  a zásahov do verejného modulu ( podľa nasledujúcej schémy) 
 
➢ Pružnosť a mobilita na seba nadväzujúcich činností počas jednotlivých etáp projektu  s vymedzením 

kompetencií a požiadaviek  na  schopností a odborností zložiek 
 
➢ Prehľadné nepretržité monitorovanie  a vyhodnocovanie  stavu plnenia projektu  s výrazným efektom pre 

investora  a dopadmi na kvalitu a ekologičnosť riešení 
 
➢ Výbornom rozlíšení  a predvídaní možných rizík  projektu  v každej etape a uplatnení manuálu  

prekonávania konfliktov a minimalizácie budúcich  problémov v záujme trvalej udržateľnosti 
 

 
 

 

Investor 

 

Zhotoviteľ 

Externý 
manažment 

 

ORGANIZAČNÝ 

MODUL 

 

Celospoločenská klíma a rozvoj trhu 

Ekonomické a ekologické 
výsledky a dopady 

• Organizačný poriadok diela 

• Harmonogramy, zmluvy 

• Manuál postupu a kompetencií 

• Meranie a hodnotenie 

• Riadiace koncepcie 

• Monitoring stavu 

• Operatívne riadenie 
• Matematické metódy a vyhodnocovanie 

• Metodika projektovania 

• Technika predaja 

• Riešenie konfliktov a rizík 

• Počítačová podpora 

• Komunikácie a sledovania činností 

• Public Relations 

PRÍPRAVA 
 

REALIZÁCIA 

 

PREVÁDZKA 

 


