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Personálny rozvoj je komplex rôznych aktivít, ktoré 
pokrývajú fázy prípravy a preškolenia personálu, ako aj fázy 
ďalšieho vzdelávania a profesionálneho rastu zručností ľudí 
rôznych vekových kategórií s rôznymi pracovnými 
skúsenosťami. 
Formálne vzdelávanie je výchovné a vzdelávacie 
pôsobenie a učenie uskutočňované na školách - doklad o 
získaní stupňa vzdelania. 
Neformálne vzdelávanie - mimo formálneho vzdelávania 
– je zamerané na doplnenie, rozšírenie alebo prehĺbenie 
vedomostí, zručností a schopností fyzickej osoby za účelom 
získania, zvýšenia alebo prehĺbenia kvalifikácie na výkon 
povolania.
V zahraničí sa neformálnym vzdelávaním umožňuje aj  
nadobudnutie kvalifikácie.

DEFINÍCIE
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Nevýučbové vzdelávanie je neinštitucionálne vzdelávanie 
mimo formálneho a neformálneho vzdelávania zamerané na 
doplnenie, rozšírenie alebo prehĺbenie vedomostí, zručností 
a schopností – vykonáva sa spravidla podľa vzdelávacích 
programov neformálneho vzdelávania. 
Odborná spôsobilosť je súhrn vedomostí, zručností 
a schopností požadovaných na výkon povolania. Odborná 
spôsobilosť je dôležitou súčasťou vzdelávacích programov. 
Úplná kvalifikácia je stupeň vedomostí, zručností a 
schopností fyzickej osoby vykonávať všetky pracovné činnosti 
v určitom povolaní; úplná kvalifikácia sa môže skladať z 
čiastočných kvalifikácií. 
Čiastočná kvalifikácia je stupeň vedomostí, zručností a 
schopností fyzickej osoby vykonávať určitú pracovnú činnosť 
alebo súbor pracovných činností v určitom povolaní
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Celoživotné vzdelávanie je v nevýučbovom (informálnom) 
vzdelávaní zamerané na nadobudnutie a prehĺbenie vedomostí, 
zručností a  schopností.
V celoživotnom vzdelávaní bol vytvorený pre potreby rozvoja 
cestného staviteľstva a hospodárstva na základe požiadavky 
odbornej praxe  neakreditovaný vzdelávací  program cestné 
staviteľstvo a hospodárstvo (CSH) zostavený  z modulov

Rozšírenie projektu:
- od r. 2019 - PROFESIJNÉ VZDELÁVANIE
- od r. 2021 - webináre

Od r. 2017 aj študenti stavebných fakúlt v dennej forme štúdia
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Slovenská cestná spoločnosť, člen Zväzu slovenských vedeckotechnických

spoločností  vykonáva gesciu a spolupracuje so stavebnými fakultami STU v 
Bratislave, ŽU v Žiline, TU v Košiciach na projekte CSH pozostávajúceho 
zo 14 modulov: :
Vzdelávací program: Cestné staviteľstvo a hospodárstvo (CSH)
Realizácia projektu: Slovenská cestná spoločnosť,  Koceľova 15, 815 94 Bratislava
Garant: prof. Ing. František Schlosser, CSc. 
Účinnosť a platnosť:
Schválil:

3.12.2015
Predsedníctvo Slovenskej cestnej spoločnosti

PROJEKT CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA

Rozšírený projekt – vzdelávací program: personálny rozvoj v cestnom 
staviteľstve a hospodárstve (PRCSH):
– časť A. cestné staviteľstvo a hospodárstvo (CSH) 24 modulov
– časť B. profesijné vzdelávanie (PV)
– časť C. webináre (WBN)  

Organizácia vzdelávania: cestné staviteľstvo a hospodárstvo (CSH):
- prednášky 9 h
- záverečný test a rozprava 1 h
- osvedčenie
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Symbol Kód Názov modulu) Počet hodín

PCS 010xxx PROJEKTOVANIE CESTNÝCH STAVIEB 10
DOZ 020xxx DOPRAVNÉ ZNAČENIE 10
BEC 030xxx BECEP (BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREPRAVY) 10
OZP 040xxx OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA (HLUK, EIA) 10
SPT 050xxx STAVBA A PREVÁDZKA TUNELOV 10
TCS 060xxx TECHNOLÓGIE CESTNÉHO STAVITEĽSTVA 10
ÚSC 070xxx ÚDRŽBA A SPRÁVA CIEST 10
DAS 080xxx DIAGNOSTIKA A SKÚŠOBNÍCTVO 10
RCS 090xxx REKONŠTRUKCIE CESTNÝCH STAVIEB 10
ODS 100xxx OBJEKTY DOPRAVNÝCH STAVIEB 10
SPM 110xxx SPRÁVA MAJETKU 10
MAJ 120xxx MAJSTER STAVEBNEJ CINNOSTI 10
STA 130xxx STAVBYVEDÚCI DOPRAVNÝCH STAVIEB 10
EDS 140xxx EKONOMIKA DOPRAVNÝCH STAVIEB 10
DIP 150xxx DOPRAVNÉ INŽINIERSTVO A PLÁNOVANIE 10
MES 160xxx MESTSKÉ INŽINIERSTVO 10
ZSU 170xxx ZIMNÁ SLUŽBA A ÚDRŽBA 10
CES 180xxx CESTMAJSTER 10
SHC 190xxx SYSTÉM HOSPODÁRENIA S CESTAMI 10
SHM 200xxx SYSTÉM HOSPODÁRENIA S MOSTAMI 10
KDS 210xxx KVALITA DOPRAVNÝCH STAVIEB 10
UPK 220xxx ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ 10
MCH 230xxx MANAŽMENT CESTNÉHO HOSPODÁRSTVA 10
SKK 240xxx SKÚŠOBNÍCTVO A KONTROLA KVALITY 10

PERSONÁLNY ROZVOJ v cestnom staviteľstve a hospodárstve
A.  CESTNÉ STAVITEĽSTVO A HOSPODÁRSTVO (CSH)
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Symbol
Názov kurzu (kolokviálneho typu) Počet  

hodín
Nadväzuje na 

modul
TUC TECHNOLÓGIE ÚDRŽBY CIEST 5 TCS, USC
NAV NORMY NA ASFALTOVÉ VOZOVKY 6 TCS, USC
KAS KAMENIVO A SPOJIVÁ 5 TCS, USC
ZEM ZEMINY, HORNINY, ZEMNÉ KONŠTRUKCIE 5 TCS, USC
CEM CEMENTOM STMELENÉ MATERIÁLY 5 TCS, USC

Symbol Názov webinára Počet 
hodín

Nadväzuje na 
modul

W01 AV1 ASFALTOVÉ VOZOVKY 1 4 TCS, NAV
W02 AV2 ASFALTOVÉ VOZOVKY 2 4 TUC, USC

C. WEBINÁRE (WBN)

B. PROFESIJNÉ VZDELÁVANIE (PV)

Organizácia vzdelávania:
- prednášky 5 (6) h
- prezenčná listina pre vysielajúcu inštitúciu

Organizácia vzdelávania:
- prednášky (online) 3 h
- rozprava  (kolokviálneho typu)  zameraná na jednu problematiku 1 h
- prezenčná listina pre vysielajúcu inštitúciu
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UNIVERZITNÉ VZDELÁVANIE

Formálne vzdelávanie (školské) v študijných programoch 
akreditovaných Akreditačnou komisiou podľa vysokoškolského 
zákona (č. 131/2002) a nadväzujúcich predpisov vo všetkých 
troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania:
- bakalárske - Bc.
- inžinierske - Ing. a
- doktorandské – PhD.
v dennej a externej forme na troch fakultách. Končí sa úspešným 
obhájením záverečnej práce a vykonaním štátnej skúšky v 
akreditovaných študijných programoch a schválených 
odboroch (spravidla stavebníctvo). 
Na vybratých univerzitách v zahraničí sa poskytuje 
vysokoškolské vzdelávanie so zameraním na dopravné 
konštrukcie a stavby. Názvy (zahraničných) študijných 
programov/odborov spravidla lepšie vystihujú potreby praxe.
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Univerzita Bakalárske štúdium
(Bc.)

Inžinierske štúdium
(Ing.)

Doktorandské štúdium
(PhD.)

STU v Bratislave Civil Engineering Civil Engineering
geodézia a kartografia geodézia a kartografia geodézia a kartografia
inžinierske konštrukcie 
a dopravné stavby

nosné konštrukcie stavieb teória a konštrukcie 
inžinierskych stavieb 

technológie a manažérstvo 
stavieb

technológia stavieb technológia stavieb

TU v Košiciach inžinierske konštrukcie 
a dopravné stavby

nosné konštrukcie a 
dopravné stavby

teória a navrhovanie 
inžinierskych stavieb

realizácia dopravných 
stavieb

realizácia dopravných 
stavieb

teória technológie a riadenie 
v stavebníctve

technológia a manažment v 
stavebníctve

technológia a manažment v 
stavebníctve

ŽU v Žiline Civil Engineering Civil Engineering Structures teória a konštrukcie 
inžinierskych stavieb

staviteľstvo inžinierske konštrukcie 
a dopravné stavby

technológia a manažment 
stavieb

geodézia a kartografia plánovanie dopravnej 
infraštruktúry

technológia a manažment 
stavieb

technológia, manažment 
a informačné systémy v 
stavebníctve

Vybraté akreditované študijné programy na akademický rok 2021/2022 so zameraním na 
dopravné stavby v dennej forme štúdia
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Vybraté študijné programy na zahraničných univerzitách (rok 2019) so zameraním na 
dopravné stavby 
Univerzita Bakalárske štúdium

(Bc.)
Inžinierske štúdium 

(Ing.)
Doktorandské štúdium

(PhD.)
ČVUT
Praha)1

Konstrukce a dopravní stavby 
(3647R013)

Konstrukce a dopravní stavby 
(3607T009) 

Konstrukce a dopravní stavby 
(3607V009) 

VUT Brno)2 Konstrukce a dopravní stavby Konstrukce a dopravní stavby 
(Dopravní stavby) Konstrukce
a dopravní stavby 

Konstrukce a dopravní stavby 

TU-VŠB
Ostrava

Dopravní inženýrství
Dopravní stavby

Dopravní stavby
Konstrukce staveb)3

Dopravní inženýrství
Dopravní stavby
Konstrukce staveb)3

TU Wien 033 265 Bauingenieurwesen
(Prüfungsfach Verkehr und
Mobilität - Verkehrsplanung; 
Straßenwesen; 
Eisenbahnwesen))4

066 505 
Bauingenieurwissenschaften
(Eisenbahnwesen 2;    
Verkehrswirtschaft; 
Straßenbau und
Straßenerhaltung; 
Straßenplanung und
Umweltschutz)5

786 600 Technischen
Wissenschaften Architektur

ETH
Zürich)6

Bauingenieurwissenschaften
(Verkehrssysteme) )6

Bauingenieurwissenschaften
(Verkehrssysteme) )6

-)7

)1 študijný program je členený na odbory; )2 obsahuje aj zameranie na rekonštrukcie; )3 konštrukcie a mosty; )4 staviteľstvo (skúšobný odbor doprava
a mobilita – dopravné plánovanie; cestné staviteľstvo; železničné staviteľstvo); )5 vedný odbor staviteľstvo (železničné staviteľstvo 2; dopravné
hospodárstvo; cestné staviteľstvo a údržba; navrhovanie ciest a životné prostredie); )6 staviteľstvo – dopravné systémy; )7 odborné katedry ponúkajú
a organizujú doktorandské programy podľa potreby
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INOVÁCIE
VYUŽITIE DOKTORANDSKÝCH DIZERTAČNÝCH PRÁC (DDP)

DDP – základné údaje:
- majú nadväznosť na výskumné úlohy katedier - (spolu)riešenie 
- podieľajú sa doktorand a školiteľ
- záverečná práca je oponovaná a doktorand ju musí obhájiť
- vkladá sa do CRZP (centrálny register záverečných prác)
- doktorand vypĺňa licenčnú zmluvu
- môže byť zverejnená alebo nezverejnená (podľa licenčnej 

zmluvy) – rozhoduje doktorand alebo komisia (možné patenty)
- možná spolupráca s praxou 

- 50x sa zasiela autoreferát (cca 20 strán – aj na vyjadrenie 
inštitúciám)

- témy na spracovanie môže ponúknuť inštitúcia univerzite   



16. 7. 2021CESTNÁ KONFERENCIA 2021

12

V zahraničí doktorandi:
- zakladajú už počas štúdia firmy typu start-up alebo spin-off (napr. 

MIT - Massachussetský technologický inštitút,  TRINITY University
Dublin,...)

- využívajú na začiatku činnosti podporu univerzít

Start-up – firmy v štádiu založenia za účelom zavedenia nového 
produktu (výrobku, služby, procesu, činnosti a pod.) alebo za účelom 
marketingovej činnosti. Sú to nové „technologicky založené firmy“, v 
ktorých jadro činnosti je vývoj, marketing alebo využívanie techniky, 
príp. technológie. 
Spin-off je inovatívna firma, založená za účelom využitia a rozvoja 
duševného vlastníctva  akademickej alebo vedeckovýskumnej inštitúcie 
či autora alebo pôvodcu riešenia až do formy produktu uplatniteľného 
na trhu. Duševné vlastníctvo je firme poskytnuté prostredníctvom 
samotného tvorcu, licenčnou zmluvou alebo predajom. 
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ODBORNÁ LITERATÚRA
(so zameraním na dopravné stavby – prírastky) 

Na stránke SCS www.cestnaspol.sk sú pravidelne zverejňované prírastky publikácií za 
kalendárny rok so zameraním na dopravné stavby, cestné staviteľstvo a hospodárstvo, 
manažment a ekonomiku.
Príklad: Prírastok publikácií na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline (za r. 2020)

Monografie a učebnice

Autori Názov
Počet 
strán

ISBN
Rok 

vydania

Loveček, Z., Decký, M., 
Augustínová, E., Vangel, J.

História cestného staviteľstva na území 
Slovenskej a Českej republiky

978-80-554-1718-9 2020

Ižvolt, L., Hodás, S.
Projektovanie, stavba, rekonštrukcia a 
modernizácia železničných tratí a staníc

978-80-554-1703-5 2020

Trojanová, M., Margorínová, M.
Celospoločenské náklady projektu pozemných 
komunikácií

978-80-554-1710-3 2020

Melcer, J. Dynamics of structures 978-80-554-1698-4 2020

Decký M., Zuzulová, A. a kol.
Cementobetónové vozovky a spevnenia 
dopravných plôch

978-80-554-1664-9 2020

Ján Bujňák, Petra Bujňáková Mosty - Koncepcia a konštrukcia 978-80-554-1634-2 2020
Skriptá
Šedivý, Š. Ekonomika stavebníctva 1 - súbor praktických

úloh na cvičenia
978-80-554-1679-3 2020

Zdroj a aktualizácia:
http://edis.uniza.sk/kategoria1/1/Studijna-literatura/?rok=2017&typ1=2&typ2=6&zoradit=id%20DESC
Predajňa skrípt:
Vysokoškolákov 24, 010 26 Žilina, tel: 00421 41 5134925, mail: predajnaskript@uniza.sk
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ZÁVERY A ODPORÚČANIA

- venovať pozornosť personálnemu rozvoju zamestnancov
- uplatňovať  požiadavky na odbornú spôsobilosť
- v spolupráci s akademickou sférou organizovať odborné 

(technologické) a vzdelávacie aktivity s požiadavkami na 
odbornú spôsobilosť

- umožniť preškolenie zamestnancov pôsobiacich v praxi 15 – 20 
rokov podľa ich potrieb

- aplikovať poznatky z doktorandských dizertačných prác v rámci 
inovácií

- umožniť prepojenie aktivít vo vzdelávaní a možnej spolupráci 
firiem a vzdelávacích inštitúcií (univerzity, SAV) pri návrhu 
výskumnej a aplikačnej problematiky na riešenie, je možné 
očakávať inovatívnosť, rozvoj a najmä aplikáciu nových 
poznatkov
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Ďakujem za Vašu 
pozornosť!

csh@cestnaspol.sk


