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Vážení čitatelia,  

ďakujeme, že využívate Kvartálnu analýzu slovenského 
stavebníctva Q2/2014, ktorú pre vás pripravila spoločnosť 
CEEC Research za podpory generálneho partnera Považ-
skej cementárne, zlatého partnera spoločnosti SGCP We-
ber a strieborného partnera spoločnosti Ramirent.

Táto štúdia je spracovaná na základe údajov získaných zo 
100 uskutočnených osobných a telefonických interview  
s kľúčovými predstaviteľmi vybraných stavebných spoloč-
ností a 100 interview s predstaviteľmi projektových spo-
ločností. Uvedené rozhovory so všetkými spoločnosťami 
boli vykonané v priebehu júna 2014.

Okrem štandardnej analýzy celej vzorky stavebných spo-
ločností ponúka tento výskum detailné informácie o po-
stojoch hlavných segmentov podľa dvojrozmernej seg-
mentácie vzorky, (teda z hľadiska veľkosti stavebných 
spoločností, ako aj stavebného zamerania účastníkov). 
Segmenty rozdeľujeme na veľké a stredné/malé spoloč-
nosti, z druhého hľadiska na segmenty zaoberajúce sa po-
zemným alebo inžinierskym staviteľstvom. 

Vďaka tomu môže táto Kvartálna analýza slovenského sta-
vebníctva Q2/2014 poskytnúť úplne vyvážené, aktuálne  

a dostatočne podrobné údaje o slovenskom stavebníctve, 
nevyhnutné pre rozhodovanie vedúcich predstaviteľov 
spoločností podnikajúcich v danej oblasti. 

Poďakovať by sme chceli jednak predstaviteľom staveb-
ných firiem, ktoré nám venovali svoj čas a poskytli potreb-
né informácie pre spracovanie tejto štúdie, a jednak všet-
kým aktívnym užívateľom, ktorí nám pravidelne poskytujú 
cenné návrhy, vďaka ktorým sme schopní lepšie a efektív-
nejšie uspokojovať ich informačné potreby.

 

Jiří Vacek
Riaditeľ spoločnosti
CEEC Research

Anton Barcík
Generálny riaditeľ
Považská cementáreň
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Zhrnutie

Slovenské stavebníctvo zastavilo výrazné prepady  
z predchádzajúcich rokov a znížilo svoj výkon v prvých 
čtyroch mesiacoch roku 2014 len o 2,1 percenta. Ria-
ditelia firiem očakávajú, že sektor v tomto roku prejde 
stabilizáciou z pohľadu objemu jeho výkonov a celo-
ročný výsledok bude mierne nad nulou (nepatrný rast 
o 1,2 percenta).

Problémom slovenského stavebníctva zostáva vy-
soká miera nevyťaženosti stavebných kapacít. Tie 
sú aktuálne v plnej sezóne vyťažené u veľkých firiem 
len na 78 percent, u stredných a malých firiem len na 
73 percent.

Klúčovým kritériom, podľa ktorého sa zákazník rozho-
duje pri výbere projektovej firmy, je ponúkaná cena. 
Za najefektivnejší spôsob získavania zákaziek pova-
žujú firmy osobné kontakty a dlhodobú spoluprácu 
s investorom. Marže projektových firiem sú v dvoch 
z troch firiem rovnaké ako v minulom roku, štvrtina 
firiem uvádza pokles.

Kľúčovým problémom verejných zákaziek je veľmi 
časté obmedzenie výberových kritérií len na najnižšiu 
cenu a nízka transparentnosť výberových konaní. Ak-
tuálne 37 % riaditeľov uvádza, že podľa ich skúsenos-
tí, nie je možné získať verejnú zákazku bez úplatku.

Na ukončení prepadu výkonu sektora v roku 2014 sa 
zhodujú riaditelia ako veľkých, tak i malých a stredných 
firiem. Tržby by mali pozvoľne rásť, menej zákaziek než 
pred rokom má len jedna zo štyroch stavebných firiem. 
Naopak podiel firiem s väčším objemom zákaziek ďalej 
mierne rastie. 

Za najefektívnejší spôsob získavania zákaziek pova-
žujú stavebné firmy osobné kontakty. Už „len“ päti-
na spoločností je ochotná prijať zákazku s nulovou 
alebo zápornou maržou. Priemerná čistá marža veľ-
kých stavebných spoločností je 4 percentá, v malých  
a stredných firmách ide o 14 percent.

Podiel projektových spoločností ochotných prijať zá-
kazku s nulovou alebo zápornou maržou v porovna-
ní s výskumom v októbri 2013 nepatrne vzrástol, a to  
o 1 percentný bod, na aktuálnych 23 %. Väčšia ochota 
prijímať záporné alebo nulové marže bola zazname-
naná v segmente inžinierskeho staviteľstva.

Zlá platobná morálka investorov je hlavným dôvo-
dom ekonomickej nestability stavebných spoločností
na Slovensku. Po splatnosti je až 27 % objemu vyfak-
túrovaných prostriedkov. Problémy tiež spôsobuje 
nekoncepčná politika a nestabilná legislatíva a tiež 
nízke ceny vysúťažených verejných zákaziek.
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Stavebná produkcia slovenského stavebníctva v prvých štyroch mesiacoch tohto roku  
mierne klesla o 2,1 percenta (dosiahla 1 058,7 mil. Eur). Produkcia realizovaná v tuzem-
sku klesla o 1,4 % na 996,4 mil. Eur. Objem prác na novej výstavbe vrátane modernizácií 
a rekonštrukcií sa znížil o 2,3 %. Stavebné práce na opravách a údržbe boli vyššie o 1,8 %. 
Produkcia v zahraničí klesla o 13,1 %. V porovnaní so svojím vrcholom v roku 2008 pokleslo 
stavebníctvo o viac ako dve pätiny svojho porovnateľného objemu (1.-4. 2008), tj. o 41,8 %. 

Z pohľadu stavebného zamerania vykázalo pozemné staviteľstvo pokles oproti rovnakému 
obdobiu minulého roka o 2,3 %  a oproti porovnatelnému obdobiu roka 2008 (1.-4.2008)  
o 43,5 %. Inžinierske stavby v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástli  
o 2,5 % a oproti porovnateľnému obdobiu roka 2008 (1.-4. 2008) sa znížili o 39,1 %. Inžinier-
skemu staviteľstvu pomáhajú hlavne veľké investície zo strany štátu v oblasti dopravnej 
infraštruktúry, ktorých objem by sa mal v priebehu roka postupne zvyšovať. Pozemné sta-
viteľstvo naďalej klesá vzhľadom na to, že chýba väčší objem privátnych investorov.

Čo teda čaká slovenské stavebníctvo v roce 2014 podľa riediteľov stavebných spoločností? 
Najnovšie predikácie firiem ohľadne vývoja sektora v roku 2014 potvrdzujú naštartovanie 
stabilizačného trendu a ukazujú, že výrazné prepady z predchádzajúcich rokov by mal mať 
sektor už za sebou. Slovenské stavebnictvo v tomto roku prejde prvým rokem stabilizácie  
z pohledu výkonov a nepatrným rastem o 1,2 percenta. Problémom však zostává kríza pod-
nikateľského prostredia tj. zlá platobná morálka, dumpingové ceny ponúkané niektorými 
firmami s cieľom zaistiť si prácu pre svoje nevyťažené kapacity, atď. S touto krízou sa sektor 
bude museť ešte vysporiadať.

Rast slovenského stavebníctva v tomto roku naďalej očakáva väčšina firiem (64 %, 65 %  
v marci), naopak v pokles (spravidla veľmi mierny) verí približne jedna zo štyroch stavebných 
spoločností (27 %). To len naďalej potvrdzuje pozitívnu predikciu riaditeľov firiem z marca, 
kedy pokles slovenského stavebníctva predikovalo na tento rok len 25 percent firiem.

Stavebníctvo v úvode roku 
mierne kleslo (o 2,1 %)

Riaditelia firiem očakávajú 
v r. 2014 stabilizáciu výkonov 
sektora s nepatrným rastom  
(o 1,2 %). Problémom však 
zostáva kríza podnikateľského 
prostredia

1Slovenské stavebníctvo zastavilo výrazné prepady z predchádzajúcich rokov a znížilo svoj výkon 
v prvých čtyroch mesiacoch roku 2014 len o 2,1 percenta. Riaditelia firiem očakávajú, že sektor  
v tomto roku prejde stabilizáciou z pohľadu objemu jeho výkonov a celoročný výsledok bude mierne 
nad nulou (nepatrný rast o 1,2 percenta).

Slovenské stavebníctvo sa z dôsledkov finančnej a dlhovej krízy veľmi pomaly zotavu-
je. Mierny rast, ktorý sa prejavil v závere minulého roka a pokračoval aj začiatkom roka 
2014, bol výsledkom zlepšenia vývoja v oblasti výstavby inžinierskych stavieb, napriek 
pretrvávajúcim problémom v ich realizácii spojených s verejným obstarávaním. V prie-
behu roka sa očakáva ďalšie zrýchlenie prípravy a realizácie projektov dopravnej infraš-
truktúry, ktoré sú naďalej najvýznamnejším potencionálnym zdrojom rastu slovenského 
stavebníctva. 

Dagmar Blahová
riaditeľka Odboru štatistiky stavebníctva, obchodu a služieb, Štatistický úrad SR

Slovenské stavebníctvo sa v tomto roku pomaly začne dostávať z predchádzajúcich pre-
padov objemu stavebnej produkcie – krízy výkonov. Bohužiaľ ale na trhu je ešte druhá 
kríza – kríza podnikateľského prostredia, spôsobená výrazným prebytkom stavebných 
kapacít nad aktuálnym dopytom. Jej prejavmi sú napr. dumpingové ceny, problémy 
s platobnou morálkou firiem, porušovanie vlastných predpisov kvôli získávaniu zákaziek 
atď. S touto krízou sa bude trh ešte vyrovnávať niekoľko rokov.

Jiří Vacek
riaditeľ, CEEC Research
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Vysoká presnosť predikcií 
riaditeľov ohľadne budúceho 
smerovania sektora

Objem zákaziek, ktoré sa aktuálne realizujú, začínajú realizovať alebo ešte sú v záme-
roch investorov pre realizáciu v období rokov 2014 až 2015 hlavne v segmente inžinier-
ských stavieb dávajú už veľmi hmatatelné záruky pre rast slovenského stavebníctva. 
Škoda, že to „hluché“ obdobie trvalo tak dlho a priviedlo mnohé firmy v sektore do 
existenčních  problémov. S potešením musím konštatovať, že spoločnosť EUROVIA SK 
prežila toto obdobie bez výrazných otrasov a je pripravená sa ďalej rozvíjať a poskyto-
vať svojim klientom požadovaný servis a služby.

Róbert Šinály
generálny riaditeľ a podpredseda představenstva, EUROVIA SK, a.s.

Ďalší vývoj v stavebníctve nebude v jednotlivých oblastiach rovnaký. Predpokladám, 
že segment pozemného staviteľstva bude naďalej stagnovať vzhľadom na nižšiu kú-
pyschopnosť cieľových skupín a pretrvávajúcu opatrnosť privátnych investorov. Naše 
očakávania tak smerujú prevažne k inžinierskemu staviteľstvu, ktoré začalo v posled-
ných troch mesiacoch rásť a tento trend by sa mal udržať i v ďalších mesiacoch roku 2014.  
Aby sa tento pozitívny stav preklopil do trvalejšej stabilizácie stavebníctva, bude nutné  
v najbližšom období zmeniť viaceré veci, ktoré toto odvetvie trápia.

Ján Záhradník
obchodný riaditeľ, Doprastav, a. s.

V našom biznise v segmente prenájmu modulových objektov stavebným firmám, ktorý 
logicky kopíruje vývoj celého sektora stavebníctva, vidíme na číslach za prvý polrok ko-
nečne po 4 rokoch prvé signály oživenia aktivity našich zákazníkov. I my teda očakávame 
drobný rast v tomto roku a v roku 2015 do 5 %.

Jan Petr
marketingový riaditeľ, Touax s.r.o.

Vývoj slovenského stavebníctva
(2013-2015)

35 %
(nevie 2 %)

37 %
(nevie 2 %)

63 % 61 %

28 %

72 %

65 %
(nevie 10 %)

64 %
(nevie 9 %)

67 %
(nevie 20 %)

25 % 27 %
13 %

Predpokladám, že stavebníctvo SR v roku 2014 zaznamená len minimálny rast. Oživenie
stavebnej produkcie očakávam až v roku 2015.

Miroslav Zobaník
generálny riaditeľ, METROSTAV Slovakia a.s.
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Sú zjavné známky akejsi stabilizácie, no až dlhodobejší vývoj ukáže, či je to trend mier-
neho rastu v stavebníctve, alebo len došlo k tak výraznému úbytku prevádzkyschopných 
firiem na trhu.

Marcel Frimmel
prezident spoločnosti, CDI, s.r.o.

Slovenské stavebníctvo sa začíná stabilizovať, ale veľmi pomaly.

Martin Barbierik
riaditeľ spoločnosti, Ventana, s.r.o.

V sektore pozemných stavieb zatiaľ nevidím priestor pre zlepšenie. Projektov je málo  
a predovšetkým sú malé. Chýbaju nosné, väčšie investície, o ktoré v súčasnosti Sloven-
sko prichádza. Ako reakciu na to sa zameriavame na komplexné riešenie fasád od návr-
hu jedinečného dizajnu až po zvyšovanie energetickej úspornosti takmer do pasívneho 
štandardu pre priemyselné objekty a administratívne budovy. Riadime sa heslom: Nájdi 
si nový trh, alebo si ho vytvor.

Branislav Bačo
business manager, Building components SK, CZ Ruukki

Keď sa obzrieme za seba na predchádzajúce obdobie, tak treba povedať, že je veľmi ťaž-
ké odhadnúť smerovanie a vývoj trhu slovenského stavebníctva. My však veríme, že rok 
2014 bude objemom zákaziek veľmi podobný roku 2013 a dúfame, že situácia sa ustáli. 
Pre rok 2015 neočakávame žiadne veľké zmeny v objeme zákaziek. 

Michal Fickualiak
marketingový riaditeľ, SGCP, divízia Weber

V roku 2015 očakávajú riaditelia stavebných firiem ďalšie pozvoľné zlepšenie výkonu sek-
tora a rast slovenského stavebníctva o ďalších 3,5 percenta (tj. podobne ako v marci, kedy 
predikcie ukazovali zlepšenie o 3,2 %). Pokles v budúcom roku očakáva len malý podiel 
firiem (13 %).

V roku 2015 rast sektora  
o ďalších 3,5 percenta

Dnes sme na slovenskom stavebnom trhu v štádiu začiatku viacerých veľkých infraštruk-
túrnych projektov, ale napriek tomu aj s pretrvávajúcim neduhom neplatenia subdodá-
vateľom. O celkovej stabilizácii by som zatiaľ nehovorila, skôr o očistnom procese, ktorý 
musí predchádzať stabilizácii.

Magdaléna Dobišová
generálna riaditeľka, Skanska SK a.s.
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2Na ukončení prepadu výkonu sektora v roku 2014 sa zhodujú riaditelia ako veľkých, tak i malých  
a stredných firiem. Tržby by mali pozvoľne rásť, menej zákaziek než pred rokom má len jedna zo 
štyroch stavebných firiem. Naopak podiel firiem s väčším objemom zákaziek ďalej mierne rastie.

Na zastavení predchádzajúcich prepadov výkonov sektora sa zhodujú riaditelia firiem na-
prieč všetkými analyzovanými segmentmi. Optimistickejší sú vo svojich predikciách hlavne 
veľké stavebné spoločnosti, ktoré očakávajú zlepšenie o 2,8 percenta, malé a stredné firmy 
očakávajú skôr podobný objem výkonov sektora ako v minulom roku (minimálny rast o 0,6 
percenta). Vývoj slovenského stavebníctva z pohľadu firiem zameriavajúcich sa na pozem-
né alebo inžinierske staviteľstvo naznačuje veľmi podobné očakávania v oboch segmen-
toch (0,9 % vs. 1,4 %).

Riaditelia firiem naprieč 
všetkými segmentmi sa 
zhodujú na prvej stabilizácii 
výkonov sektora v tomto 
roku

Očakávaný vývoj stavebníctva
 jednotlivými segmentmi

Napriek tomu, že stavebný trh začína opatrne rásť, mnohé spoločnosti stále dobiehajú 
problémy z minulosti ako napr. stratové zákazky alebo nezaplatené faktúry. Predpokla-
dám, že krach (príp. reštrukturalizácia) môže postihnúť aj väčšie spoločnosti.

Miroslav Zobaník
generálny riaditeľ, METROSTAV Slovakia a.s.

Stavebníctvo by ďalej klesat nemalo, výraznějšie posilovať však rovnako v tomto roku 
nebude.

Július Mihálik
riaditeľ, DOPRASTAV EXPORT s.r.o.

64 %
(nevie 9 %)

92 %

56 %
(nevie 10 %)

64 %
(nevie 10 %) 60 %

(nevie 6 %)

67 %
(nevie 13 %)

27 %

8 %

34 %
26 %

34 %

20 %
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Rozloženie zásoby zákaziek
(podiel firiem v %)

Je kríza, tak všeobecne investori (potencionálni zákazníci) sú opatrní vo svojich investič-
ných zámeroch.

Miroslav Gatial
konateľ spoločnosti, Stavtees, s.r.o.

Rásť by mali podľa predstaviteľov firiem i tržby stavebných podnikov. Výhľad na rok 2014 
ukazuje, že rast svojich tržieb očakávajú aktuálne takmer dve tretiny predstaviteľov sta-
vebných spoločností (62 %, v marci 67 %). Vážený priemer odpovedí všetkých opýtaných 
riaditeľov stavebných firiem aktuálne ukazuje na predikovaný veľmi mierny rast tržieb  
v roku 2014 o 1,8 percenta (v marci o 2,8 %).

Detailnejší pohľad na situáciu v analyzovaných segmentoch z pohľadu ich veľkosti ukazuje, 
že rast svojich tržieb v roku 2014 očakáva až 88 percent veľkých spoločností (85 % v marci ). 
Priemerne by sa podľa predikcií riaditeľov v tomto segmente malo jednať o rast tržieb o 4,3 
percenta (rovnako ako v marci). O niečo menej optimistické sú stredné/malé firmy, keďže 
očakávajú priemerný rast svojich tržieb o 1,3 percenta (v marci o 2,3 %). Podiel spoločností, 
ktoré v roku 2014 predikují rast svojich tržieb v tomto segmente je na úrovni 56 percent  
(v marci 63 %). 

Predstavitelia spoločností zaoberajúcich sa pozemným staviteľstvom aktuálne predpo-
kladajú na rok 2014 rast tržieb o 2,1 percenta (rovnako ako v marci ) a podiel spoločností 
predpokladajúcich rast aktuálne tvorí 61 percent (v marci 62 %). Zásobník práce v tomto 
segmente vzrástol z 5,3 mesiaca na 7,6 mesiaca aktuálne. Tiež spoločnosti z inžinierskeho 
staviteľstva predpokladajú na rok 2014 rast svojich tržieb, a to priemerne o 1,4 percenta. 
Rast svojich tržieb v roku 2014 očakáva 64 percent inžinierskych spoločností (v marci 87 %). 
Ich zásobník práce klesol z 8,9 mesiaca v marci na 7,8 mesiaca aktuálne.

Predikcie na rok 2015 naznačujú ďalší rast tržieb i v budúcom roku, a to o 3,3 percenta  
(v marci 2,0 %). Zlepšenie tržieb v roku 2015 očakávajú zástupcovia všetkých segmentov.

Veľmi mierne budú rásť tržby 
stavebných spoločností

Takmer deväť z desiatich 
riaditeľov veľkých firiem 
očakáva rast tržieb svojej 
spoločnosti v r. 2014

Očakávané zastavenie predchádzajúcich poklesov potvrdzuje i nárast objemu zákaziek sta-
vebných firiem v porovnaní s obdobím pred 12 mesiacmi. Už len približne štvrtina staveb-
ných spoločností (27 %, v marci 26 %, v novembri 42 %) aktuálne uvádza, že majú menej 
zákaziek ako pred rokom. Podiel spoločností, ktoré majú zákaziek viac než pred rokom, sa 
v porovnaní s marcom ďalej mierne zvýšil (aktuálne 33 %, v marci 32 %, v novembri 30 %). 
Stabilizáciu objemu zákaziek a rovnaké množstvo práce ako pred rokom potvrdzujú štyri 
firmy z desiatich (40 %, v marci 42 %, v novembri 28 %). K viditeľnému zhoršeniu v tejto 
oblasti došlo ale v segmente inženierskeho staviteľstva (viď nižšie uvedená tabuľka).

Len jedna zo štyroch stavebných 
spoločností má  menej zákaziek 
než pred rokom
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Podiel spoločností, ktoré majú menej zákaziek než pred rokom
v jednotlivých segmentoch

Jún 
2014

Marec
2014 Trend

Veľké spoločnosti 24 % 26 % 

Stredné/malé firmy 28 % 25 % Ç

Pozemné staviteľstvo 24 % 28 % 

Inženierske staviteľstvo 40 % 15 % Ç

Sebadôvera stavebných spoločností zostáva rozdelená. V lepšie výkony než konkurencia 
a v jej prekonanie v roku 2014 verí tretina riaditeľov stavebných spoločností, v zachovanie 
rovnakých tržných pozícií verí 45 percent firiem a zníženie svojho tržného podielu očakáva 
pätina riaditeľov firiem (20 %).

Výhľad na rok 2015 naznačuje zlepšenie, v prekonanie konkurencie v roku 2015 verí aktuál-
ne 44 percent riaditeľov.

V lepšie výkony než konkurencia  
verí tretina riaditeľov

Sebadôvera stavebných firiem ohľadne vývoja 
ich tržného podielu v roku 2014 (%)

Zlepšenie Bez zmeny Zhoršenie Nevie

Veľké spoločnosti 45 42 13 0

Stredné/malé firmy 30 46 22 2

Pozemné staviteľstvo 36 42 20 2

Inženierske staviteľstvo 22 56 22 0

Vyťaženie kapacít stavebných spoločností sa v porovnaní s marcom zvýšilo a je i na vyššej 
úrovni než v rovnakom období minulého roku (medziročné porovnanie nie je ovplyvnené 
sezónnosťou). Aktuálne vyťaženie je na úrovni 74 percent, tj. veľmi nízke v aktuálnej hlavnej 
stavebnej sezóne.

Vyťaženie kapacít stavebných 
firiem sa zlepšilo, zostáva ale 
priveľmi nízke
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Vyťaženie kapacít z pohľadu jednotlivých segmentov

Jún 
2014

Marec
2014 Trend

Veľké spoločnosti 78 % 73 % Ç

Stredné/malé firmy 73 % 60 % Ç

Pozemné staviteľstvo 75 % 62 % Ç

Inženierske staviteľstvo 71 % 67 % Ç

Rast vyťaženosti kapacít (v porovnaní s marcom) bol zaznamenaný vo všetkých sledova-
ných segmentoch.
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Za najefektívnejší spôsob získavania zákaziek považujú predstavitelia stavebných spo-
ločností opäť osobné kontakty. Ich využívanie aktuálne potvrdzuje 99 percent riaditeľov. 
Priemerné hodnotenie efektivity/užitočnosti tohto spôsobu dosahuje 8,2 bodu (na stup-
nici 0-10 max). S miernym odstupom nasleduje dlhodobá spolupráca so zadávateľom/
investorom (potvrdzuje 91 % firiem, 7,8 bodu). Hodnotenie vyššie uvedených spôsobov  
v porovnaní s rokom 2013 mierne pokleslo, naopak lepšie hodnotené sú výberové konania,  
i keď ich riaditelia spoločností stále označujú za najmenej užitočný spôsob získavania zákaziek.

Najefektívnejší spôsob
získavania zákaziek:
osobné kontakty

3Za najefektívnejší spôsob získavania zákaziek považujú firmy osobné kontakty. Už „len“ pätina 
spoločností je ochotná prijať zákazku s nulovou alebo zápornou  maržou. Priemerná čistá marža 
veľkých stavebných spoločností je 4 percentá, v malých a stredných firmách ide o 14 percent.

Vývoj v rokoch 2008 – 2014 Spôsoby získavania zákaziek
Hodnotenie efektivity najčastejšie využívaných spôsobov (0-10 max)

Na trhu je množstvo firiem, ktoré majú minimálne náklady (nemajú vlastné stavebné 
kapacity), ale vďaka stykom vedia získať zákazku skôr ako tí, ktorí ich pre nich nakoniec 
urobia.

Dušan Jasečko
generálny riaditeľ, Keraming a.s.

Veľké stavebné spoločnosti považujú za najefektívnejší spôsob získavania zákaziek dl-
hodobú spoluprácu s investorom (jej využívanie potvrdzujú všetci opýtaní v tomto seg-
mente), priemerné hodnotenie dosahuje 7,9 bodu (z 0–10max). Naopak priamy dopyt od 
zákazníkov aktuálne považuj za zdroj zákaziek skôr s nízkym prínosom. 

Riaditelia stredných/malých firiem sa spoliehajú na svoje osobné kontakty, ktoré hod-
notia ako najefektívnejší spôsob získavania svojich zákaziek (8,5 bodu). Ich využívanie 
potvrdzuje 99 % všetkých firiem v tomto segmente. Naopak tendry sú hodnotené ako 
najmenej efektívny spôsob (4,9 bodu, 73 % firiem).

Medzi segmentmi nie sú výraz-
né rozdiely v spôsobe získavania 
zákaziek
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Ak sa pozrieme na výsledky spoločností podľa stavebného zamerania, označujú riaditelia 
spoločností z pozemného staviteľstva za najužitočnejšie zdroje svojich zákaziek osobné 
kontakty (potvrdzuje 99 % firiem, 8,3 bodu), najmenej využívajú výberové konania (5,0 
bodu). 

Ani spoločnosti z inžinierskeho staviteľstva sa v spôsoboch získavania svojich zákaziek ne-
líšia od kolegov. Ako najefektívnejší spôsob získavania svojich zákaziek uvádzajú osobné 
kontakty (7,8 bodu). Priamy dopyt zákazníkov je považovaný za najmenej užitočný.

Za najefektívnejší spôsob získavania zákaziek považujú predstavitelia českých stavebných 
spoločností osobné kontakty. Ich využívanie aktuálne potvrdzuje 97 percent firiem a prie-
merné hodnotenie efektivity/užitočnosti tohto spôsobu dosahuje 7,2 bodu. Za najmenej 
užitočný spôsob získavania zákaziek riaditelia spoločností označujú výberové konania  
a hodnotenie tohto spôsobu medziročne výrazne pokleslo. 

V aktuálnom výskume sme s predstaviteľmi stavebných firiem tiež diskutovali, aké sú kľúčo-
vé zdroje informácii o nových zákazkách. Pri hodnotení týchto zdrojov bola opäť využitá šká-
la od 0 bodov pre nedôležitý zdroj až po maximálnych 10 bodov pre kľúčový zdroj informácií  
o zákazkách. Úplne jednoznačne a naprieč všetkými segmentmi boli za kľúčový zdroj in-
formacií označené osobné kontakty (potvrdzuje 99 % firiem, 8,2 bodu). Na druhom mieste  
s hodnotením 5,5 bodu riaditelia uvádzajú internet. Túto možnosť využívajú hlavne menšie 
firmy. Velké spoločnosti radšej využívajú verejné vestníky.

Situácia v ČR

Najkvalitnejší zdroj informácií 
o zákazkách: osobné kontakty

Zdroje informácií o nových zákazkách
(0-10max)

Priemernú čistú maržu veľkých stavebných spoločností na Slovensku tvoria aktuálne štyri 
percentá (v ČR 3 %). V stredných a malých firmách je to 14 percent (v ČR 8 %).  Takmer dve 
z troch spoločností (64 %) uvádzajú, že ich čistá marža se oproti minulému roku nezmenila. 
Pokles svojej čistej marže potvrdzuje 28 % firiem a rast zaznamenalo len 8 % organizácií.

Marže stavebných spoločností

% firiem

Hodnotenie

%

8,2 5,5 5,1 4,1 3,7 3,4 3,1

Osobné 
kontaky

99 %

85 %
Internet

Verejné 
vestníky

62 %

50 %
Firmy predávajúce 
prehľady zákaziek

Konferencie 
a stretnutia

62 %

Zväzy 
a komory

36 %

57 %
Médiá 
a tlač

V porovnaní s vlaňajším rokom klesol podiel spoločností, ktoré sú ochotné prijať zákazku 
s nulovou alebo zápornou maržou: Aktuálne ide o približne pätinu spoločností (22 %, pred  
rokom 35 %). Tento podiel spoločností je vyšší u malých spoločností a firiem z inžinier-
skeho staviteľstva (23 %, resp. 27 %). Vo zvyšných segmentoch je podiel týchto firiem pod 
celkovým priemerom a najmenej ochotní sú prijať nulovú alebo zápornú maržu veľké firmy. 
Dôvodom je ako predchádzajúca skúsenosť so stratovými zákazkami, tak i príliv nových 
zákaziek na trh, ktorých je podstatne viac ako v predchádzajúcich rokoch.

Už „len“ pätina spoločností 
je ochotná prijať zákazku 
s nulovou alebo zápornou
maržou
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Áno
22 %

Nie
78 %

Realizácia zákaziek za nízke vytendrované ceny. Je to prirodzený vývoj, kterým momen-
tálne trh prechádza. Manažment každej firmy musí byť veľmi ostražitý, aby sa ich spoloč-
nosť nestala obeťou tejto situácie.

Miloš Milanovič
riaditeľ, PS STAVBY, s. r. o.

Veľké firmy sa tlačia do regiónov a neplatia živnostníkom a subdodávateľom. Situáciu 
by určite zlepšila radikálna zmena zákona o verejnom obstarávaní podľa pripomienok 
stavovských organizácií.

Martin Barbierik
riaditeľ spoločnosti, Ventana, s.r.o.

Investori, resp. objednávatelia zneužívajú svoje postavenie v období, keď je nedostatok 
práce. Často sami už vopred nemajú finančne na 100% krytú objednávku, a teda kal-
kulujú s tým, že objednávku ako celok nezaplatia, alebo ju doplatia niekedy neskôr. 
Zlepšenie vidím v tom, že faktúra, ktorú objednávateľ prevezme a teda uzná a nezaplatí  
v termíne, by sa stala v urýchlenom procese exekučným titulom.

Dušan Jasečko
generálny riaditeľ, Keraming a.s.

Výsledky zle nacenených stavieb, prípadné podcenenie rizík sa zhotoviteľom naplno uká-
žu až po celkovom ukončení stavieb. V priebehu výstavby na zlú platobnú morálku môžu 
doplatiť hlavne subdodávatelia, pre ktorých to môže znamenať existenčný problém.

Magdaléna Dobišová
generálna riaditeľka, Skanska SK a.s.

Ste v súčasnej dobe z dôvodov získania zákazky ochotní akceptovať aj 
zákazku s nulovou alebo dokonca zápornou maržou?

Veľa firiem pracuje so záporným hospodárskym výsledkom a teda akoby na dlh. Pomoh-
la by legislatívna úprava, ktorá by zabezpečila účinný postih za nezaplatené práce.

Július Mihálik
riaditeľ, DOPRASTAV EXPORT s.r.o.
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V Českej republike je podiel spoločností, ktoré sú ochotné prijať zákazku s nulovou alebo 
zápornou maržou aktuálne na úrovni 38 percent a v porovnaní s minulým výskumom v aprí-
li 2013 sa jedná o pokles len o tri percentné body. 

Podiel spoločností, ktoré porušujú svoje interné predpisy (risk management), aby získali 
novú zákazku, sa aktuálne pohybuje na úrovni 50 percent. Väčšina z nich tak koná len zried-
ka alebo výnimočne. K porušovaniu interných predpisov majú sklony najviac veľké spoloč-
nosti (potvrdzuje 75 % riaditeľov firiem).

Situácia v ČR

Svoje interné predpisy kvôli 
získaniu zákazky porušilo 50 % 
spoločností

Zákonné pravidlá /nepravidlá/ na trhu k špekulatívnym oceňovaniam stavieb priam na-
bádajú /reštruktúri atd/ tým, že nerozoznávajú úmysel alebo zámer,kde je pre mnohých 
výhodnejšia špekulácia na jednorázovú firmu či združenie firiem a neochote štátnych 
represívnych orgánov tento problém riešiť tak, aby bolo jasné, čo je nezavinený pád fir-
my a čo pripravená pasca /ktorú sme zažili, a nie raz / na nižších dodávateľov, kde vyšší 
dodavatelia s neplatením kalkulujú už při oceňovaní zákaziek.

Marcel Frimmel
prezident spoločnosti, CDI, s.r.o.

Investori si dovoľujú na stavebných spoločnostiach skúšať trpezlivosť, manipulujú so 
stav. spoločnosťami a za každú cenu chcú zrealizovať zákazky s najnižšou cenou, čo 
má značný dopad na ekonomiku firiem, na kvalitu stavby a následne si požadujú aj 
dlhoročné záruky na zrealizovanú stavbu. Vo svete je to neobvyklé, to sa môže diať len  
v bezprávnom štáte, ako je Slovensko. Rád by som videl, ako by sa správali terajší in-
vestori v úlohe zhotoviteľa.

Ondrej Patlevič
generálny riaditeľ, Stavomont SP Snina, spol. s r.o.

Podľa môjho názoru sa trh postupne očisťuje a v každom segmente stavebného trhu sa 
profilujú relevantní hráči. Aj keď sa do súťaže prihlási 20 firiem, relevantných hráčov je 
5-6. Tento proces pokračuje ďalej, aj keď pomaly a nenápadne.

Miloš Milanovič
riaditeľ, PS STAVBY, s. r. o.

Porušovanie risk managementu

V Českej republike porušuje svoje interné predpisy (risk management) 52 % spoločností, ale 
väčšina z nich tak koná len zriedka alebo výnimočne.

Situácia v ČR
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Najnovšie výsledky v Českej republike ukazujú, že 71 % riaditeľov uvádza, že neboli požia-
daní o úplatok (60 % v roku 2013). Sedmina zo všetkých oslovených riaditeľov (14 %) potvr-
dila žiadosť o úplatok a zvyšok využil možnosť túto otázku nekomentovať (15 %).

S riaditeľmi firiem sme tiež diskutovali o tom či boli v minulom roku v priebehu získavania 
zákazky požiadaní o úplatok. Najnovšie výsledky ukazujú, že takmer dve tretiny spoločnos-
tí (65 %) neboli požiadané o úplatok. Druhá časť firiem potvrdzuje, že požiadaná bola (12 
%) a tretia skupina firiem využila možnosť túto otázku nekomentovať (23 %). Viac informá-
cií v nasledujúcom grafe.

Situácia v ČR

65 % spoločností nebolo 
požiadaných o úplatok pri 
získavaní zákazky v minulom 
roku

Stretla sa vaša spoločnost pri získavaní zákaziek 
s požiadavkou na úplatok v minulom roku? 
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Hodnotenie efektivity najčastejšie využívaných spôsobov
(0-10 max)

Spolu s investormi ochotnými vložit svoje prostriedky do výstavby budú mať pre vývoj sta-
vebníctva významnú úlohu tiež projektové spoločnosti a miera pripravenosti projektov. Ria-
ditelia projektových spoločností v našom predchádzajúcom (februárovom) výskume uviedli, 
že ani v ich segmente by už nemalo dôjsť k výraznejším prepadom. V roku 2014 sa očakáva len 
nepatrné zníženie objemu projektových prác v segmente pozemného staviteľstva, a to o 0,1 
percenta. Naopak v inžinierskom staviteľstve sa už čaká rast až o 6,7 percenta. 

Podľa riaditeľov projektových firiem bude ich hlavnou prioritou získavanie zákaziek. Za naj-
efektívnejší spôsob získavania zákaziek považujú predstavitelia projektových firiem osob-
né kontakty a taktiež dlhodobú spoluprácu so zadávateľom. Ich využívanie aktuálne potvr-
dzujú takmer všetky spoločnosti a priemerné hodnotenie užitočnosti je vysoké (8,1 resp. 
7,8 bodu na škále 0–10 max). Za najmenej užitočný spôsob získavania zákaziek označujú 
riaditelia spoločností výberové konania. Jedným z hlavných dôvodov je veľmi málo získa-
ných zákaziek z tohto zdroja, a naviac sú získané zákazky podľa slov riaditeľov projektových 
firiem spravidla za veľmi nízke ceny (v dôsledku intenzívnej konkurencie a veľkého počtu 
firiem vo výberových konaniach). 

Na uvedenom poradí sa zhodujú ako firmy z pozemného, tak i z inžinierskeho staviteľstva.

Významná úloha projektovej 
pripravenosti pre naštartovanie 
stavebníctva

Hlavné zdroje nových zákaziek 
projektových firiem – osobné 
kontakty a dlhodobá spolupráca 
s investorom

4Klúčovým kritériom, podľa ktorého sa zákazník rozhoduje pri výbere projektovej firmy, je ponú-
kaná cena. Za najefektivnejší spôsob získavania zákaziek považujú firmy osobné kontakty a dl-
hodobú spoluprácu s investorom. Marže projektových firiem sú v dvoch z troch firiem rovnaké ako  
v minulom roku, štvrtina firiem uvádza pokles.

Rozhodujúci vplyv ceny potvrdzujú i firmy pri ich hodnotení jednotlivých kritérií, ktoré sú 
kľúčové pri rozhodovaní zákazníka o výbere projektovej firmy. Ponukovú cenu ako najdô-
ležitejšie kritérium potvrdzuje 100 % riaditeľov projektových firiem (hodnotenie vplyvu na 
rozhodovanie je 8,2 bodu na škále 0-10 max).

Kľúčové kritérium pri 
rozhodovaní klienta o výbere 
projektovej firmy: cena
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Pre zákazníka je jediným oficiálnym kritériom cena. Napriek tomu, že už to nie je záko-
nom stanovené, je to pre zákazníka pravdepodobne najpohodlnejšie a berie tu na seba 
najmenšiu zodpovednosť. Myslím si, že najmä v štátnych firmách osoby zodpovedné za 
obstarávanie nemajú veľký záujem niečo na tomto stave meniť, takže nech je nový zákon 
o verejnom obstarávaní akokoľvek dobrý, všetko opäť stojí a padá na ľuďoch.

Slavomír Podmanický ml.
ekonomický riaditeľ, člen představenstva, REMING CONSULT a.s.

Dôležité sú tiež doporučenia vlastných kontaktov a predchádzajúce skúsenosti s projekto-
vou firmou. Naopak vybavenie projektovej firmy (hardware, software atd.) alebo veľkosť 
firmy nehrajú podľa názoru spoločností v rozhodovaní zákazníkov podstatnú úlohu. Názory 
sa v tejto oblasti podľa segmentov nelíšia. Viac v tabuľke.

Ďalšími kritériami sú 
doporučenie od partnerov  
a predchádzajúce skúsenosti 
s firmou

Kritériá, ktoré klient zvažuje 
pri výbere projektovej firmy

Kľúčové kritériá pri rozhodovaní zákazníkov o výbere projektovej firmy
(hodnotenie v bodoch na škále 0-10 max)

Celkom Pozemné
staviteľstvo

Inžinierske
staviteľstvo

Ponúkaná cena 8,2 8,1 8,3

Vlastné minulé skúsenosti  
s projektovou firmou 7,4 7,4 7,4

Predchádzajúce realizácie   
projektovej firmy 6,4 6,6 5,7

Doporučenie od vlastných kontaktov 7,5 7,6 7,0

Termín dodania 6,4 6,6 5,7

Garancie a poistenie 4,8 4,7 5,1

Vybavenie projektovej firmy 4,1 4,2 3,9

Veľkosť firmy 4,2 4,2 4,1

Je to hlavne cena, ale aj referencie v danej oblasti projektovania a pružnosť na požia-
davky zmien počas projektovania a ich včasné zapracovanie v požadovaných termínoch 
a garancia kvality a dohodnutých podmienok.

Mária Žeňuchová
Project Manager, IPE-Consult spol. s r.o.

V súčasnosti stále vnímam ako prvotné kritérium cenu, i keď ich zaujímajú aj iné kritériá 
ako referencie, skúsenosti s obdobným projektom a garancie.

Marián Kusý
Office Director, Tebodin s.r.o.
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Väčšina projektových firiem (75 %) neočakáva v priebehu budúcich rokov zmeny uvede-
ných kritérií v rozhodovacom procese ich klienta. Tento názor panuje naprieč oboma ana-
lyzovanými segmentmi (pozemným i inžinierskym staviteľstvom).

Finálna zmluvne dohodnutá cena má samozrejme vplyv i na marže projektových firiem. Tie 
sú podľa riaditeľov firiem v porovnaní s minulým rokom v projektových firmách prevažne 
rovnaké (potvrdzuje 66 % riaditeľov firiem), takmer štvrtina firiem uvádza pokles svojich 
marží (24 %). 

Podiel spoločností ochotných prijať zákazku s nulovou alebo zápornou maržou v porovnaní 
s výskumom v októbri 2013 nepatrne vzrástol, a to o 1 percentný bod, na aktuálnych 23 %. 
Väčšia ochota prijímať záporné alebo nulové marže bola zaznamenaná v segmente inžinier-
skeho staviteľstva.

Zmeny v preferenciách sa 
neočakávajú

Marže sú v takmer siedmich  
z desiatich firiem rovnaké ako  
v minulom roku

23 percent firiem je ochotných 
vziať zákazku s nulovou alebo  
i zápornou maržou

Kľúčové sú cena, referencie, termíny.

Juraj Betko
konateľ spoločnosti , Elektroprojekta Slovakia s.r.o.

Jediným a najdôležitejším kritériom zákazníka pri výbere projektovej firmy je najnižšia 
cena.

Viliam Piták
riaditeľ HBH Projekt spol. s r.o., OZ Slovensko

Väčšinou to je cena, ale potom je to na stratégii firmy, či sa chce zamerať na získavanie 
zákazníkov touto cestou alebo chce preraziť pridanou hodnotou. Určite sú aj zákazníci, 
ktorí nehľadia iba na cenu, ale ide im aj o kvalitu a o to, aby mali kvalitne vypracovaný 
projekt, ktorý im zaručí následnú kvalitnú realizáciu. Treba však vedieť presvedčiť a flexi-
bilne sa prispôsobovať podmienkám trhu.

Tomáš Tines
projektant, ATELIÉR ARCHA

Osobne si myslím, že cena je stále jeden z najdôležitejších faktorov. Zároveň je však mož-
né povedať, že čím je investor skúsenejší, vyspelejší, tým je viac schopný posudzovať 
ponúkanú službu komplexne. Často je ochotný akceptovať vyššiu cenu, ak má za sebou 
dobrú skúsenosť s daným dodávateľom alebo naopak veľmi zlú skúsenosť s najnižšou 
cenou. Skúsenosť, meno, referencie a zároveň nepochybne aj osobná chémia dokáže 
presvedčiť investora o ponúkanej kvalite a potom to skutočne nie je len o cene.

Oskar Meszár
partner, Arch.Design Slovakia, s. r. o.

Myslím si, že už aj zákazníci pochopili, veľakrát aj na vlastnej koži, že cena projektu nie je 
to najhlavnejšie kritérium ako ušetriť. Preto ich už okrem ceny zaujímajú aj také veci, ako 
veľkosť firmy, poistka, vlastné kapacity, referencie z toho ktorého typu stavieb, kvalita  
a rozsah projektu a podobne.

Dušan Štefanides
riaditeľ spoločnosti, Helika, a.s.
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Áno
23 %

Nie
77 %

Ochota firiem akceptovať nulovú alebo zápornú maržu

Na trhu stále prebieha intenzívny boj o zákazky a aktuálne každá druhá (48 %) projektová 
firma potvrzuje, že porušuje svoje interné predpisy (risk management), aby získala novú 
zákazku. Väčšina z nich tak ale koná len výnimočne alebo zriedka a väčšie sklony k poru-
šovaniu risk managementu majú spoločnosti zaoberajúce sa inžinierským staviteľstvom.

Svoje interné predpisy kvôli 
získaniu zákazky porušuje každá 
druhá projektová firma

U väčších firiem je dovodom vlastná finančná sila a hlavne zámer zachovať svoj vlastný 
personálny a odborný ľudský kapitál, ktorý sa buduje dlhé roky. Rozhodnutie zbaviť sa 
takého ťažko nadobudnutého kapitálu je vždy náročné a manažér pristúpi k tomuto roz-
hodnutiu až v krajnom prípade, keď je situácia dlhodobo v negatívnom trende. Umenie 
rozhodovania a posudzovania podmienok a predvídania budúceho vývoja na trhu patrí 
k výbave schopných manažérov. U menších firiem neschopnosť uživiť sa inak.

Igor Toth
predseda predstavenstva, VPÚ DECO Bratislava, a.s

Nedostatok práce, udržanie si pracovnej kapacity do budúcna – veľmi náročná príprava 
projektantov. V našom prípade sa jedná iba o získanie referencií, nového zákazníka.

Petr Sláčala
riaditeľ a konateľ spoločnosti, EGP INVEST, spol.s r.o.

Jednoznačne im ide iba o to, aby nemuseli prepúšťať a aspoň na určité obdobie zamest-
nali vlastných ľudí. Myslia si, že krátkodobé pokrytie režijných nákladov (platy, prenájmy 
a iné), aj to nie vždy všetkých, bez vytvárania zisku, zachráni ich spoločnosť. Mnohé prí-
klady z minulosti ukázali, že toto je cesta do záhuby.

Martin Bakoš
konateľ a generálny riaditeľ / CEO & Partner, Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
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Zriedka

Často

Firmy majú veľké kapacity, ktoré si chvatne budovali v čase zvýšeného dopytu s víziou 
ďalšieho rastu a prognóza je v rozpore s realitou. Chcú kapacity udržať za každú cenu  
s tým, že boom sa obnoví.

Ľudovít Augustín
konateľ spoločnosti, AM Sudop spol. s r.o.

Pri nástupe krízy v r. 2010-2011 bola motivácia prežiť a udržať firmu v pôvodnej veľkosti, 
myslím , že teraz takýto dôvod už nemá opodstatnenie. Teda v súčasnosti pracovať s nu-
lovou maržou je určite nesprávne rozhodnutie. 

Jozef Bútora
riaditeľ, De Bondt, s.r.o.

Nedostatok práce, vysoká konkurencia. Firmy berú zákazky niekedy len preto, aby mali 
na výplaty svojich zamestnancov.

Marián Kusý
Office Director, Tebodin s.r.o.

Nedostatočná sebaúcta. Zahľadenosť iba sám na seba, neuvedomujúc si, že tým vlastne 
nakoniec škodím sám sebe.

Tomáš Tines
projektant, ATELIÉR ARCHA

Firmy sa snažia prežiť a majú zodpovednosť za svojich zamestnancov, ale samozrejme 
aj snaha vytlačiť slabších hráčov, prípadne konkurenciu, ktorá nekalými praktikami trh 
deformuje.

Slavomír Podmanický ml.
ekonomický riaditeľ, člen představenstva, REMING CONSULT a.s.

Porušovanie risk managementu
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Stretla sa vaša firma pri získavaní zákaziek 
s požiadavkom na úplatok v minulom roku? 

Faktorom, ktorý najviac obmedzuje projektové spoločnosti v ekonomickej stabilite je zlá 
platobná morálka investorov. Naopak najmenší vplyv majú na stabilitu spoločnosti straty  
z predchádzajúcich zákaziek.

Faktory obmedzujúce  
stabilitu firiem

Problémom sú nízke ceny projektov, ale aj platobná neschopnosť klientov, ktoré spôso-
bujú druhotnú platobnú neschopnosť projektových firiem.

Marián Kusý
Office Director, Tebodin s.r.o.

Problémom je finančná morálka investorov, v súčasnosti sa príliš veľakrát stretávame  
s tým, že investori za prevzatú prácu majú problém zaplatiť.

Mária Žeňuchová
Project Manager, IPE-Consult spol. s r.o.

Z mojej vlastnej skúsenosti môžem jasne povedať, že je to predovšetkým stále veľký tlak 
na cenu práce. Druhý veľmi dôležitý faktor je platobná nedisciplinovanosť zo strany in-
vestorov, ktorá sa prehĺbila príchodom krízových rokov. Keďže stavebný trh ešte stále 
nie je v dobrej kondícii, dá sa predpokladať, že sa týchto neduhov tak skoro nezbavíme.

Oskar Meszár
partner, Arch.Design Slovakia, s. r. o.

Dve tretiny projektových spoločností (68 %) potvrdzujú, že sa v minulom roku nestretli  
s požiadavkou o úplatok. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide až o dvanásťpercentný 
pokles. Naopak žiadosť o úplatok potvrdzuje 19 % riaditeľov. Menší podiel spoločností, kto-
ré neboli požiadané o úplatok, je hlavne v segmente inžinierskeho staviteľstva (iba 48 %).

Väčšina spoločností nebola 
požiadaná o úplatok pri 
získavaní zákazky
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Faktory obmedzujúce ekonomickú stabilitu projektových firiem
(0-10max)

Problémom ešte stále sú nízke ceny na trhu, veľká konkurencia, a to najmä zo strany čes-
kých firiem, ako aj zo strany nových „garážových firiem“ bez zamestnancov a infraštruk-
túry a v neposlednom rade ekonomická nestabilita niektorých veľkých zhotoviteľských fi-
riem z oblasti inžinierskych stavieb. Ak sa k tomu ešte pridruží zádržné a častokrát umelé 
predlžovanie vyhodnocovania verejných súťaží zo strany niektorých veľkých investorov, 
v rámci ktorých majú firmy na zábezpekách umorené značné finančné prostriedky, sám 
som zvedavý, ako a dokedy budú jednotlivé projekčné firmy schopné deklarovať ekono-
mickú stabilitu.

Martin Bakoš
konateľ a generálny riaditeľ / CEO & Partner, Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Ekonomickú stabilitu projektových firiem v súčasnej dobe najviac obmedzujú nízke ceny 
verejných zákaziek, nedostatok zákaziek a nestabilná legislatíva a nekoncepčnosť štátu.

Viliam Piták
riaditeľ HBH Projekt spol. s r.o., OZ Slovensko

Zhoršenú finančnú situáciu vzniknuvšiu v dôsledku zlej platobnej morálky rieši spoločnosti 
predovšetkým čerpaním vlastných zdrojov, úvery od bánk a tiež odkladom platieb svojim 
dodávateľom. Naopak poistenie proti platobnej neschopnosti firmy väčšinou nevyužívajú.
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Riešenie zhoršenej finančnej situácie
(0-10max)

Porovnanie s ČR

Porovnanie s ČR

SR ČR

Kľúčový vplyv na rozhodnutie zákazníka pri 
výbere firmy (hodnotenie v bodoch/% firiem)

ponúkaná cena
8,2/100

ponúkaná cena
7,9/99

Zmeny v kritériách výberu v budúcnosti 
(odpoveď ÁNO v %) 25 15

Kľúčový spôsob získavania zákaziek
(hodnotenie v bodoch/% firiem)

Osobné kontakty
8,1/100

Dlhodobá spolu-
práca so zadáva-

teľom 8,0/97

Prekročenie risk managementu (odpoveď 
NIKDY v %) 52 76

Požiadavka o úplatok (odpoveď NIE v %) 68 93

Ochota akceptovať zákazku s nulovou alebo 
zápornou maržou (odpoveď ÁNO v %) 23 27

Myslím , že sa situácia stále nezmenila. To znamená, že najviac ovplyvňujúcim faktorom 
ekonomickej stability , resp. nestability projektových firiem sú neskoré úhrady faktúr, ako 
tiež nevymožiteľnosť niektorých pohľadávok. Snáď by stálo za úvahu zavedenie pravidla - 
povinnosti dokladovať pri stavebnom a kolaudačnom konaní úhrady faktúr projektanta.

Jozef Bútora
riaditeľ, De Bondt, s.r.o.
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Za hlavný problém verejných zákaziek považujú predstavitelia stavebných spoločností, bez 
ohľadu na ich veľkosť či zameranie, predovšetkým obmedzenie kritérií vo výberových kona-
niach hlavne na cenu. Túto skutočnosť potvrdzuje 93 % riaditeľov a priemerné hodnotenie 
sa pohybuje na úrovni 8,1 bodu. Na ďalších miestach firmy uvádzajú nízku transparentnosť 
a vysokú mieru korupcie a ďalej tiež príliš dlhé výberové konania. 

Veľké firmy ako najpálčivejší problém uvádzajú dĺžku výberových konaní, malým najviac 
vadí malá transparentnosť a korupcia pri získavaní zákaziek. Oba segmenty podľa staveb-
ného zamerania sa zhodli na hlavnom probléme v podobe obmedzenia výberových kritérií 
na cenu.

Hlavné problémy verejných 
zákaziek: súťaženie len
na cenu a nízka miera 
transparentnosti

Hlavné problémy verejných zákaziek
(0-10max)

5Kľúčovým problémom verejných zákaziek je veľmi časté obmedzenie výberových kritérií len na 
najnižšiu cenu a nízka transparentnosť výberových konaní. Aktuálne 37 % riaditeľov uvádza, že 
podľa ich skúseností, nie je možné získať verejnú zákazku bez úplatku.

Prospela by nám zmena legislatívy v oblasti verejného obstarávania, jednak imple-
mentovaním novej smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ, jednak odstránením 
nepružnosti a zdĺhavosti procesov obstarávania. S tým súvisí ale nevyhnutné zvýšenie 
kvality práce komisií u verejných obstarávateľov, aby víťazné ponuky boli garanciou 
ich kvalitnej realizácie. V inžinierskom staviteľstve sme zaregistrovali začatie viacerých 
mimoriadne náročných stavieb v ostatných mesiacoch, na ich úspešné zvládnutie budú 
potrebné vysoko profesionálne kapacity so skúsenosťami. Za úspech by som tieto stavby 
označil až v momente, keď budú kvalitne a v termínoch ukončené.

Ján Záhradník
obchodný riaditeľ, Doprastav, a. s.
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Je možné získať verejnú zákazku bez úplatku?
(podiel firiem v %)

Z hlavných faktorov, ktoré majú veľký vplyv na ekonomickú nestabilitu našej spoločnos-
ti je nedostatok stavebných zákaziek, doteraz nikým nezdôvodnený faktor, že zákazku 
môže získať v tendri firma iba s jedným kritériom, t.j. najnižšia cena. Kto toto kritérium 
vymyslel, nech sa nad sebou zamyslí, lebo firmy bojujú medzi sebou o získanie zákazky  
a vedome sa tým ženú do priepasti.

Ondrej Patlevič
generálny riaditeľ, Stavomont SP Snina, spol. s r.o.

Aktuálne približne tretina firiem (37 %, pred rokom 49 %) potvrdzuje, že podľa ich skú-
seností nie je možné získať stavebnú zákazku financovanú z verejných prostriedkov bez 
nutnosti poskytnúť úplatok. Zlé skúsenosti majú predovšetkým malé/stredné spoločnosti  
a firmy zaoberajúce sa pozemným staviteľstvom.

Podľa približne tretiny firiem 
nie je možné získať verejnú 
zákazku bez úplatku

10%

26%

41%

14%
9%

13%

28% 28%

21%

10%11%

29%

19% 18%
23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Rozhodne áno Skôr áno Skôr nie Rozhodne nie Bez komentára

2012 2013 2014



27

Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q2/2014www.ceec.eu

Hlavným problémom je platobná morálka, a to tak investorov, ako aj dodávateľov na-
vzájom.

Magdaléna Dobišová
generálna riaditeľka, Skanska SK a.s.

V prvom rade štát a celý verejný sektor by mal skrátiť splatnosti faktúr čo najviac, alebo 
aspoň dodržiavať danú 30 dňovú splatnosť. Zaznamenávame veľa zákaziek, kde hlavne 
mestá a obce idú do zákaziek, kde nemajú zaistené 100% financovanie, alebo pri zákaz-
kách financovaných z eurofondov, kde poberateľom príspevku sú mestá alebo obce, z dô-
vodu dlhej administratívnej náročnosti kontroly projektu sa úhrady faktúr neúmerne pre-
dlžujú. Za strany NDS, SSC a VÚC, čo sú naši hlavní objednávatelia, sa platobná disciplína  
v posledných rokoch veľmi zlepšila a už dlhšie obdobie nezaznamenávame žiadne prob-
lémy s platbami.

Róbert Šinály
generálny riaditeľ a podpredseda představenstva, EUROVIA SK, a.s.

Platobná morálka je bohužiaľ úplne žalostná. Najsmutnejšie na tomto nenormálnom 
stave je, že ho drvivá väčšina dlžníkov považuje za normálny. Skúste kontaktovať vášho 
dlžníka 2 týždne po splatnosti faktúry. Odpoveďou vám nebudú ospravedlnenia a prav-
divé ubezpečenia o práve uskutočnenej platbe. Skôr budete počuť vyhrážky o zastavení 
vašej vzájomnej spolupráce a neustále opakovanie, že je to „ predsa úplne normálne“.

Libor Táglicht
výkonný riaditeľ, Ramirent ČR a SR

Predovšetkým problémom sú všeobecne známe problémy dlhých splatností, zlej platob-
nej disciplíny a nízkých cien.

Július Mihálik
riaditeľ, DOPRASTAV EXPORT s.r.o.

Ako hlavný faktor obmedzujúci ekonomickú stabilitu stavebných spoločností uvádzajú ria-
ditelia zlú platobnú morálku investorov. Aktuálne je až približne štvrtina (27 %) objemu vy-
faktúrovaných prostriedkov po termíne splatnosti a medzi jednotlivými segmentmi neboli 
zaznamenané výrazné rozdiely. V Českej republike je situácia podobná, taktiež približne 
štvrtina objemu vyfaktúrovaných prostriedkov je po termíne splatnosti (26 %).

Hlavný faktor obmezujúci 
ekonomickú  stabilitu firiem – 
zlá platobná morálka investorov

6Zlá platobná morálka  investorov je hlavným dôvodom ekonomickej nestability stavebných spoločnos-
tí na Slovensku. Po splatnosti je až 27 % objemu vyfaktúrovaných prostriedkov. Problémy tiež spôso-
buje nekoncepčná politika a nestabilná legislatíva a tiež nízke ceny vysúťažených verejných zákaziek.

Platobná morálka je tŕňom v päte celého nášho stavebníctva. Aj napriek prísnym vnút-
rofiremným pravidlám máme v posledných rokoch veľmi nepríjemné skúsenosti s týmto 
“fenoménom”. Štatút reštrukturalizácie a s tým spojená vymožiteľnosť práva sa stáva 
reálnou prekážkou v slušnom podnikaní. Kde je doba, keď na uzavretie zmluvy stačilo 
podanie si rúk? 

Branislav Bačo
business manager, Building components SK, CZ Ruukki
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Sú zle nastavené pravidlá (obchodné a trestné právo) a žiadna vymožiteľnosť práva.

Miroslav Gatial
konateľ spoločnosti, Stavtees, s.r.o.

Problémom sú nesprávne nastavené súťažné a zmluvné podmienky väčšiny verejných 
súťaží. Tieto podmienky kladú vysoké nároky na ich finančné pokrytie cez banky. Ide  
o garancie, poistenie, lehoty splatnosti, preberanie prác, zádržné, sankcie, míľniky, a i., 
ktoré si máme zahrnúť do ceny diela v plnej výške, čo sa pri tvrdej súťaži u väčšiny firiem 
nepraktizuje. Obstarávateľ neberie ohľad na to, že banky sa k firmám zo sektora staveb-
níctva už dávno prestali správať ústretovo. A nikoho z kompetentných ani nenapadne 
uvažovať o poskytnutí preddavkov, ktoré napríklad v Maďarsku na líniových stavbách 
investor poskytuje. Potom sme prekvapení, keď firmy pri realizácii priznajú, že finančné 
náklady v cene v potrebnej výške nemajú a vznikajú problémy.

Ján Záhradník
obchodný riaditeľ, Doprastav, a. s.

Faktory obmedzujúce ekonomickú stabilitu stavebných firiem
(0-10max)

Faktory obmedzujúce 
ekonomickú stabilitu firiem

V dobe krízy sme zaviedli prísne opatrenia v oblasti risk managementu. Prestali sme pre-
najímať moduly firmám so zlým scoringom. To nám významne pomohlo znížiť nielen per-
cento faktúr po splatnosti, ale i nedobytných pohľadávok. Všeobecne je platobná morálka 
na Slovensku ale výrazne horšia než v Česku.

Jan Petr
marketingový riaditeľ, Touax s.r.o.

Problematika pohľadávok na Slovensku je dlhodobo TOP témou. Súčasná platobná mo-
rálka na Slovensku je ovplyvnená najmä druhotnou platobnou neschopnosťou . Tok peňazí 
sa výrazne spomaľuje a slovenské firmy musia každodenne zápasiť s analyzovaním každej 
akcie, na ktorú dodávajú tovar alebo služby z pohľadu platobnej schopnosti investora , prí-
padne odberateľa. 

Michal Fickuliak
marketingový riaditeľ, SGCP divízia Weber
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Na druhom mieste s malým odstupom bodového hodnotenia firmy uvádzajú nestabilnú 
legislatívu a nekoncepčnosť štátu. Tento faktor uvádzajú predovšetkým malé/stredné spo-
ločnosti a zástupcovia firiem z pozemného staviteľstva. Veľké spoločnosti a firmy z inžinier-
skeho staviteľstva trápia najmä nízke ceny verejných zákaziek.

Problémom je i nestabilná 
legislativa a nekoncepčnost 
štátu
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Faktorov je viac: stále malý počet zákaziek, pomalý nábeh veľkých infraštrukturálnych pro-
jektov, meškajúce úhrady vystavených faktúr, nekvalitne pripravené projekty, dumpingové 
ceny dodávateľov, zdľhavý a neprehľadný proces v prideľovaní štátnych zákaziek.

Miroslav Zobaník
generálny riaditeľ, METROSTAV Slovakia a.s.

Problémom je málo zákaziek, nízke ceny, zlý Živnostenský zákon, ktorý umožňuje pôsobiť 
neodborníkom na stavebnom trhu a nedostatok vyučených remeselníkov.

Martin Barbierik
riaditeľ spoločnosti, Ventana, s.r.o.

Rozhodujúcim činiteľom je trvalý pokles pridanej hodnoty a cien stavebných prác a mon-
táží, pričom všeobecný strach a nestabilita spôsobuje akceleráciu súvisiacich negativných 
javov ako zhoršovanie zmluvných podmienok, platových podmienok, všeobecná neochota 
k dodržiavaniu pravidiel elementárnej slušnosti.

Marcel Frimmel
prezident spoločnosti, CDI, s.r.o.

Najväčší vplyv na (ne)stabilitu má manažment firmy. Výsledkom ich práce je kvalita  
a kvantita zákaziek, financovanie firmy, personálne obsadenie a pod. Samozrejme, že pro-
stredie, v ktorom podnikáme, má zásadný vplyv na našu existenciu, no konečné rozhodnu-
tia vždy prijíma manažment firmy.

Miloš Milanovič
riaditeľ, PS STAVBY, s. r. o.

Vymožiteľnosť práva je aj vinou zákona o tzv. reštrukturalizácii márna. V tomto zákone  
a jeho následkoch ide v zásade len o to, ako úplne legálne prežiť na účet svojich dodáva-
teľov. A najlepšie viackrát. Ľutujem všetky veľké aj malé firmy a živnostníkov, ktorým jeho 
partner skončil a skončí  v tomto zákonnom procese. A to aj s úsmevom a v úplnom kľude. 
Samozrejme úplne v medziach zákona. Prajem všetkým veriteľom, aby tento stav přežili.

Libor Táglicht
výkonný riaditeľ, Ramirent ČR a SR

Beznádejná nevymožiteľnosť práva a rovnako beznádejná nepostihnuteľnosť úradníkov – 
štátych aj samosprávnych.

Ladislav Lehocký
konateľ spoločnosti, Disam Slovakia, s.r.o.

Stavebné spoločnosti v Českej republike považujú za hlavný faktor obmezujúci ich ekono-
mickú stabilitu nestabilnú legislatívu a nekoncepčnosť štátu (potvrdzuje 98 % spoločností, 
hodnotení 7,4 bodu z 10 max). Ide hlavne o chybajúcu dlhodobú stratégiu v oblasti investíc, 
chýbajúci dlhodobý rámec pre financovanie stavieb a tiež často sa meniace priority podľa 
výmeny jednotlivých politikov alebo predstaviteľov štátnych investorských organizácií . Na 
druhom mieste firmy uvádzajú nízke ceny verejných zákaziek ako zdroj ich ekonomickej 
nestability.

Riaditelia stavebných spoločností v aktuálnom výskume tiež hodnotili úroveň vymožiteľ-
nosti práva v slovenskom stavebníctve. Výsledky ukázali, že vymožiteľnosť práva je dľa slov 
riaditeľov stavebných spoločností veľmi zlá, keďže úroveň zhodnotili dvomi bodmi (z 10 
max). Väčšina odpovedí bola do troch bodov a hodnotenie vyššie než pät bodov (priemer) 
bolo úplne ojedinelé. V jednotlivých segmentoch boli odpovede veľmi podobné.

Porovnanie so situáciou
v Českej republike

Vymožiteľnosť práva je podľa 
stavebných firiem veľmi zlá



30

Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q2/2014 www.ceec.eu

Riešenie zhoršenej finančnej situácie
(0-10max)

Stavebné spoločnosti v Českej republike zhoršenú finančnú situáciu riešia čerpaním vlast-
ných zdrojov (potvrdzuje 94 % riaditeľov, hodnotenie 7,0 bodov) a odkladom platieb sub-
dodávateľom alebo dodávateľom materiálu.

Situácia v ČR
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Projekt: Europa Shopping a Business centrum Banská Bystrica
Opláštenie materiál: Ruukki Slovakia s.r.o., fasádne oceľové kazety Liberta
Generálny dodávateľ: Hornex a.s.
Opláštenie realizácia: Fenestra s.r.o

Zhoršenú finančnú situáciu vzniknuvšiu v dôsledku zlej platobnej morálky riešia spoloč-
nosti predovšetkým čerpaním vlastných zdrojov a úvery od bánk (pokiaľ majú možnosť ich 
čerpať). Naopak odklad alebo čiastočnú výplatu miezd a iných interných nákladov firmy 
skôr nevyužívajú.

Zhoršenú finančnú situáciu 
riešia firmy čerpaním vlastných 
zdrojov
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Kontakty

The Central and Eastern European Construction (CEEC) Research

CEEC Research je najväčším výskumom stavebníctva v krajinách strednej a východnej 
Európy. Bol založený v roku 2005 a odvtedy bezplatne poskytuje štúdie o aktuálnom 
stave a očakávanom vývoji stavebníctva v desiatich krajinách strednej a východnej 
Európy. Všetky naše štúdie a analýzy sú založené výhradne na údajoch získaných  
z pravidelných štrukturovaných rozhovorov s kľúčovými predstaviteľmi vybraných 
najväčších, stredných i malých stavebných spoločností.

CEEC Research okrem pravidelných a bezplatných analýz stavebníctva organizuje aj 
Stretnutia lídrov stavebných spoločností, ktorých sa zúčastňujú generálni riaditelia 
najvýznamnejších stavebných, projektových i developerských spoločností, prezidenti 
najväčších zväzov, cechov a komôr z oblasti stavebníctva a taktiež aj ministri a najvyšší 
predstavitelia štátov vybraných krajín.

Jiří Vacek

Riaditeľ spoločnosti 
CEEC Research s.r.o.
Tel.: +421 949 213 170
Tel.: +420 774 325 111
E-mail: vacek@ceec.eu

www.ceec.eu

Považská cementáreň, a.s., Ladce je najstaršia cementáreň na Slovensku, ktorá 
sa stala realizáciou významných investícií jednou z najmodernejších v stredoeurópskom 
regióne. Už 125 rokov prinášajú generácie ladeckých cementárov špičkové cementy 
všetkých pevnostných tried, ktorými zlepšujeme kvalitu života obyvateľov na 
Slovensku. Komerčný úspech cementov z Ladiec pramení z nadštandardnej úrovne 
fyzikálno-chemických vlastností ako aj z ústretového plnenia požiadaviek našich 
spokojných zákazníkov. Používaním progresívnych technológií v oblasti využívania 
alternatívnych palív chránime životné prostredie a stali sme sa lídrom vo využívaní 
ekotechnológií v cementárenskom priemysle. „Pomáhame realizovať Vaše plány“ 
www.pcla.sk

Považská cementáreň, a.s.

ul. Janka Kráľa
018 63 Ladce
Tel.: +421/42/4603 111
Fax: +421/42/4603 386
E-mail: pcla@pcla.sk

www.pcla.sk
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Weber – Terranova, člen skupiny Saint-Gobain, patrí medzi popredné subjekty  
v oblasti priemyselnej výroby fasádnych materiálov a materiálov na povrchovú úpravu  
v interiéroch.

Pre stvárnenie fasád na novostavbách a pre potreby rekonštrukcií starších objektov 
ponúka Weber – Terranova širokú paletu materiálov, ktorých sortiment je výsledkom 
dlhoročného sledovania požiadaviek zákazníkov. Každá stavba je navrhnutá na mieru 
podľa potreby.

Vo všeobecnosti odborník zo stavebníctva spája s menom Weber – Terranova garanto-
vanú a overenú kvalitu s dlhoročnou skúsenosťou.

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
divízia Weber – Terranova

Stará Vajnorská 139
831 04 Bratislava
Tel.: +421 (2) 44 45 30 22
Fax: + 421 (2) 44 45 11 07
E-mail: info@weber-terranova.sk

www.weber-terranova.sk

Ramirent

Spoločnosť Ramirent ponúka na prenájom veľké aj malé mechanizácie, kontajnery, 
lešenia či pracovné plošiny. Náš strojový park spĺňa najvyššie kritériá kvality a bezpeč-
nosti. Okrem prenájmu ponúkame svojim klientom ďalšie služby ako prenájom stroja 
s obsluhou, poradenské služby či servis a predaj náhradných dielov.

Ramirent je organizáciou, ktorá pracuje na základe vysokej úrovne ochrany zdravia, 
bezpečnosti a ochrany životného prostredia. Prenájom je podľa definíce priateľského 
riešenia pre životné prostredie: prenájom stavebných strojov je pro-environmentálna 
možnosť v porovnaní s jeho kúpou.

Ramirent spol. s r.o.

Opletalova 65
84107 Bratislava, Slovenská republika 

www.ramirent.sk 
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Združenie podnikateľských subjektov OMC Invest, spol. s r.o. a AMINA real, s.r.o.

Predstavujeme Združenie dvoch podnikateľských subjektov za účelom prípravy a rea-
lizácie bytových objektov, určených pre obecné nájomné bývanie. Vo svojom podnika-
teľskom portfóliu ponúkame komplexné služby, súvisiace s predprojektovou, projek-
tovou a inžinierskou prípravou bytových stavieb a ich následnú realizáciu, s dôrazom 
na prefinancovanie investície podľa aktuálnych podmienok platnej legislatívy (ŠFRB, 
Ministerstvo DVaRR SR).

Výsledným produktom je skolaudovaný bytový dom v spolupráci s autoritami konkrét-
nych obcí.

O.M.C. Invest spol. s.r.o. má ďalej v portfóliu služieb  výrobu masívneho nábytku na 
mieru vo vidieckom štýle divízia Kalvin Wood a sprostredkovanie nákupu a predaja 
poľnohospodárskej pôdy.

Mário Červenka, konateľ  Dušan Semančík, konateľ
Holubyho 41, 902 01 Pezinok   AMINA real, s.r.o.
Mobil: 00421/903 477 516   Karadžičova 6, 821 08 Bratislava
e-mail: cervenka@omcinvest.com   Mobil: 00421/ 905 892 450
     e-mail: amina1.ds@gmail.com



Informácie tu uvedené majú všeobecný charakter a nevzťahujú sa na okolnosti žiadnej konkrétnej fyzickej alebo právnickej 
osoby. Hoci našou snahou je poskytnúť presné a aktuálne informácie, ich aktuálnosť nemôžeme zaručiť aj v budúcnosti.  
Neodporúčame konať na základe týchto informácií bez príslušnej profesionálnej rady a dôkladnej analýzy konkrétnej 
situácie. Zodpovednosť za kroky podniknuté na základe tejto štúdie nebude akceptovaná.
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