
Rozdiel v projektovaní a v úlohe 

architekta v Rakúsku a na Slovensku 

 



1.   Základné fakty pre určenie 

postavenia architekta v Rakúsku : 

 architekt má najvyššie vzdelanie, a preto ovplyvňuje 

dianie na stavbe najviac, ale zároveň nesie najväčšiu 

zodpovednosť 

 vzdelanie je odlišné od toho na Slovensku  – ťažisko je 

vo veľkej miere posunuté do ekológie , bezchybnej 

funkcie ,multidisciplinárnych vedomostí stavebnej 

ekonómie a tiež flexibility 

  vzdelanie architekta v Rakúsku pozostáva z 

vysokoškolského vzdelania + min 3 roky praxe a potom si 

môže urobiť skúšky civilného inžiniera – až s týmito 

skúškami je architekt oprávnený  otvoriť si vlastnú 

kanceláriu 

 



2. Nápľň práce architekta 
 

 úloha architekta sa najlepšie odzrkadľuje v smernici 

pre honorár za jeho prácu 

 

 smernica pre honorár architekta má 2 diely : 

 

1.           práca v kancelárií 

2.           stavebný dozor 

 



Práca v kancelárií má následovné 

etapy: 

  návrhový koncept                                    13% 

  achitektonický návrh                               17 % 

  projekt na stavebné povolenie              10% 

  vykonávací projekt                                   33% 

  cenotvorba stavby                                   12% 

  umelecký dozor stavby                              5% 

 technická dozor stavby                               5% 

 obchodno – organizačný dozor stavby     5% 

 ----------------------------------------------------------------------  

 Spolu honoráre za prácu v kancelárií    100% 

 



Výsledok rozdielu architekta na 

Slovensku a v Rakúsku 

 

 architekt v Rakúsku je na rozdiel od 

Slovenska úplne priamo zodpovedný aj za 

realizáciu stavby a všetky detajly spojené s 

projektom ,výstavbou , organizáciou , 

bezpečnosťou na stavbe , dodržiavaním 

predpisov , úradnými povoleniami  , termínmi, 

alebo je zodpovedný za delegovanie týchto 

úloh  

 



Rozdiely ťažiska práce architekta v 

kancelárii spočíva v správnom vyriešení : 

(Rozdiel medzi Rakúskom a Slovenskom) 
 

      

 1.  energetickej efektivity stavby 

 2.   efektivity vyuzitia pôdorysu 

 3.   správnej funkcie a dispozície  
  

 

 



Energetická efektivita 

 smernica na Slovensku povoľuje ešte dnes stavať 

stavby, ktoré spotrebujú 140 kwh/m²/rok – bežné 

stavby sa pohybujú okolo 80 kwh/m²/rok 

 

 v Rakúsku je 9 stavebných zákonov : vo Vorarlbergu ( 

od roku 2006 ) je max možná spotreba stavby 15 kwh 

/m²/rok , Salzburg 20 kwh/m²/rok  

 

 po skončení stavby sa všetky merače odpisu , 

zablombujú a po 3 rokoch sa robí “ úradná obhliadka 

a kontrola dosiahnutých energetických výsledkov “ ak 

tieto hrubo nesedia, tak nasledujú postihy 

   

 



 
1a     riešenia energetickej efektivity 

 silná tepelná izolácia + kvalitné okná 

 pasívne a aktívne využitie slnečnej energie – treba si 

uvedomiť, že na stavbu dopadne v priebehu roka viac 

slnečnej energie ako táto spotrebuje 

 nútené vetranie s tepelnou rekuperáciou 

 termické aktivovanie domového jadra 

 thermoblokácia 

 pozor pri sanácií musí byť energetická úspora aspoň 

80% 

 

 



1b     primárna energia 

•solárna energia 

 

•hĺbkové vrty + tepelné čerpadlo 

 

•blockheizkraftwerk na baze bioöll alebo bionafty 

 

•pelety alebo drevené štiepky 

  
 



 

 
2.   efektivita využitia pôdorysu 

 
• najväčšie straty pre developera 

vznikajú pri nesprávnom využití 

pôdorysu 

 

•nornálny pomer medzi brutto a netto 

plochou nemá presahovať pomer 

100 / 75 , na Slovensku je pomer 

bežný 100/50 , resp 100/55 
 



3.   Správna funkcia  a dispozícia  –  

chyby, ktoré som našiel na stavbe roka 

•na Slovensku je nesprávna metodika práce 

 na stavbe roka nebola prakticky žiadna stavba 

( z 30 stavieb max 2 – 3 boli ok ) so správnou   

dispozíciou 

 

• ani jedna stavba nemala správne osadené 

okná, vyriešené zvukové oddelenie bytu / 

kancelárie od schodiska a toto nie je 

kontrolované ani stavebným úradom!!! 

  

 



 

 

Môj návrh na zlepšenie 

developerom 



Ďakujem za pozornosť 

 

 






