
Oáza bývania pri 
Viedenskom lese

Prípadová štúdia



O tom ako stavebná firma SWIETELSKY štandardizuje 
zber dát na stavbe pomocou aplikácie PlanRadar

Smerodajnými kritériami pre výber konečného riešenia 
boli rozsah funkcií a intuitívne ovládanie nástroja,  
voľba teda nakoniec padla na PlanRadar. Softvér sa  
v spoločnosti SWIETELSKY používa pre najrôznejšie 
úlohy spojené s realizáciou stavieb. Vo všeobecnosti 
spoločnosť používa PlanRadar na komunikáciu  
a dokumentáciu pri riadení závad a tiež pri odovzdávaní  
a preberaní stavby. Po rozsiahlej analýze potrieb  
a vyhodnotení spätnej väzby od používateľov bol 
softvér na konci roka 2020 nasadený v celej spoločnosti. 

Výsledok 
Jedným z projektov, ktoré spoločnosť SWIETELSKY 
realizovala pomocou aplikácie PlanRadar je obytný 
komplex „Oáza bývania pri Viedenskom lese 
(Wienerwald)". V rámci tohto stavebného projektu 
boli zatiaľ postavené štyri vily so 48 bytmi o celkovej 
výmere úžitkovej plochy 3 740 m².

„Momentálne používa PlanRadar celkom 26 používateľov 
na riešenie závad a stavebnej dokumentácie.  
Pri odovzdávaní bytov budúcim vlastníkom sa počíta  
aj so zhotovovaním odovzdávacích protokolov  
v PlanRadare. Medzi aktívnymi používateľmi  
je aj stavbyvedúci, miestny stavebný dozor,  
odborný stavebný dozor, generálny dodávateľ,  
16 subdodávateľov a architekt," dopĺňa Oliver Steiniger, 
ktorý má v spoločnosti SWIETELSKY na starosti  
manažment kvality.

Skupina SWIETELSKY, založená v roku 1936,  
patrí medzi popredné stavebné podniky v strednej  
a východnej Európe. V štyroch kľúčových krajinách  
– Rakúsku, Nemecku, Maďarsku a Česku – ako aj  
v ďalších 15 štátoch zamestnáva dohromady približne  
11 000 ľudí vo všetkých stavebných odvetviach,  
a každoročne dosahuje obrat viac ako tri miliardy eur. 

Aplikácia PlanRadar zabezpečuje pre spoločnosť 
jednotnú štruktúru v oblasti riadenia závad  
a reportovania a procesy spojené so stavebným 
projektom sú vďaka nej efektívnejšie a udržateľnejšie. 

Výzva
Arthur Schönwälder je v spoločnosti 
SWIETELSKY vedúci tímu pre mobilitu 
a spracovanie dát (Mobility &  
Data Science). Medzi jeho úlohy patrí aj 
oblasť digitalizácie spojená s mobilnými 

riešeniami a neustálou dostupnosťou dát v priebehu 
celého stavebného procesu. Analzuje dáta, ktoré sa  
v stavebnom projekte generujú a na ich základe vyvíja 
efektívne procesy pre operatívnych zamestnancov. 

Nosnou témou je riadenie závad. „Kedysi sa závady 
zaznamenávali ceruzkou na papier alebo smartfónom 
či kamerou. V kancelárii sme potom museli fotografie 
uložiť do počítača a v excelovských tabuľkách sme  
k nim priraďovali správnu polohu a dodávateľa.  
Zaberalo to pomerne veľa času a nebolo to celkom 
prehľadné pre ostatných ľudí zapojených do stavebného 
projektu. O aktuálnom stave pri konkrétnej závade 
sa napríklad muselo obsiahlo komunikovať medzi 
stavbyvedúcim a technikmi, stavebným dozorom  
alebo subdodávateľmi," hovorí Arthur Schönwälder.

Riešenie
Za účelom efektívnejšieho riadenia týchto procesov 
Arthur Schönwälder so svojim tímom uskutočnil 
rozsiahlu analýzu trhu a podrobne zanalyzoval  
12 produktov.  

Jednotná štruktúra, 
transparentná komunikácia

„Z digitalizácie pomocou aplikácie PlanRadar 
profitujeme predovšetkým pri dodatočnom 
zapracovaní. V tejto fáze sa už podarilo čiastočne 
alebo takmer úplne eliminovať pôvodné 
 náročné procesy,"  
dodáva Arthur Schönwälder.
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Stavbyvedúci tu napríklad vyzdvihuje, že používanie 
aplikácie PlanRadar umožnilo dodržiavať nároky  
na kvalitu pri spracovávaní stavebnej dokumentácie  
a pri riešení stavebných závad. Stavbyvedúci 
generálneho dodávateľa zasa konštatuje:  
„Kľúčom k širokému prijatiu aj medzi našimi 
subdodávateľmi je jednoduchá obsluha, dokonca  
aj na malom telefóne. Komunikácia je tak rýchlejšia  
a ľahšie si potom udržiavame prehľad o všetkých 
úlohách." S aplikáciou PlanRadar zamestnanci 
spoločnosti SWIETELSKY šetria čas pri jednotlivých 

procesoch a komunikácia medzi rôznymi subjektami 
zapojenými do projektu je tak prehľadnejšia. Ide tu 
predovšetkým o to, aby mohli byť požiadavky  
na zber dát a šablóny reportov prispôsobené firemným 
štandardom. Vďaka tomu sa informácie zbierajú  
v štruktúrovanej podobe. „Výhodné je to predovšetkým 
pri dodatočnom spracovaní. V tejto fáze sa už vďaka 
digitalizácii a s pomocou PlanRadaru čiastočne alebo 
takmer úplne eliminovať pôvodne veľmi náročné 
procesy," dodáva Arthur Schönwälder. 

Hodnotenie účastníkov projektu  
vyznieva skrz-naskrz pozitívne. 

Kľúčom k širokému prijatiu aj medzi našimi subdodávateľmi 
je jednoduchá obsluha, dokonca aj na malom telefóne. 

Komunikácia je tak rýchlejšia a ľahšie si potom udržiavame 
prehľad o všetkých úlohách.


