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Abstract: The issue of building information modeling is often referred to as a digitization tool for 

construction industry. It is proven that the use of modern technologies and virtual models in the 

phase of planning and construction execution can affect not only the quality, but it also 

significantly influences the price.The BIM implementation rate in Slovakia is gradually increasing 

and is currently at 18% with a year-on-year change of + 1% compared to 2017. We can state that 

investors do not yet know how to handle this technology and quantify the benefits of using BIM. 

The frequent question of how much money investors save if they would require Building 

Information Modeling (BIM) on their project is always hypothetical and often not properly 

interpreted. 

This article focuses on assessing the current state of implementation of BIM in Slovakia and 

analyzing the barriers and benefits that have an impact on life cycle costs. Finally, we identify the 

key aspects of investor´s motivation for the decision to use BIM on projects. 

Keywords: BIM; Cost of BIM; Investor 

Abstrakt: Problematika informačného modelovania stavieb sa často skloňuje ako n{stroj pre 

digitaliz{ciu stavebníctva. Je preuk{zané, že využívanie moderných technológií a virtu{lnych 

modelov pri príprave a realiz{cie stavieb môže ovplyvniť nielen kvalitu, ale významne vplýva 

aj na cenu. Miera implement{cie BIM na Slovensku sa postupne zvyšuje a aktu{lne je na úrovni 

18% s medziročnou zmenou +1% oproti roku 2017. Môžeme konštatovať, že investori však naďalej 

nevedia túto problematiku spr{vne uchopiť a kvantifikovať prínosy využitia BIM. Čast{ ot{zka, 

koľko financií investor ušetrí, ak bude požadovať BIM (angl. BuildingInformation Modeling) na 

svojom projekte je však vždy hypotetick{ a často nebýva spr{vne interpretovan{.  

V čl{nku sa zameriavame zhodnotenie súčasného stavu implement{cie BIM na Slovensku a 

analýzu bariér a benefitov, ktoré majú vplyv na n{klady životného cyklu. V neposlednom rade 

identifikujeme kľúčové aspekty motiv{cie investorov pre rozhodnutie využitia BIM na projektoch. 

 

 

1. Úvod 

Stavebn{ nadprodukcia v súčasnosti m{ okrem iných dopadov aj priamy vplyv na znižovanie 

kvality výstavby. Snahou investora je pri zazmluvnení veľkých objemov pr{c je na trhu tlačiť ceny 

smerom nadol, čím sa za norm{lnych okolností zvyšuje konkurenčný boj a núti zhotoviteľov 

„podliezať“ ceny v z{ujme získať z{kazku. V čase nadprodukcie však investori musia riešiť akútny 
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nedostatok ľudských a aj materi{lnych zdrojov a vo výsledku je úspora mnohokr{t na úkor kvality. 

Pri nespr{vnej realiz{cií a pri použití nekvalitných materi{lov sa hneď v úvode nedosahuje z{kladn{ 

požiadavka na vyhotovenie kvalitnej konštrukcie, čo vedie k zvýšeným požiadavk{m na údržbu a 

prev{dzku počas celej životnosti stavby. 

Možným riešením zachovania kvality a z{roveň úspory financií je využitie informačného 

modelu stavby, ktorý je v posledných rokoch najväčším prelomom pri projektovaní, realiz{cii a 

facility managemente a z{roveň systémovým prístupom s najvyššími zdokumentovanými 

výsledkami v úspore investícií. 

2. Metodika výskumu 

Pre vhodnú identifik{ciu finančných dopadov BIM sme zvolili metódu analýzy a prieskumu. 

Na z{klade podrobného skúmania celého procesu sme odhaľovaliz{konitosti a princípy, ktoré boli 

kľúčové pre definovanie bariér a benefitov, ktoré majú vplyv na n{klady životného cyklu.  

Prv{ časť pr{ce zahŕňa dôslednú analýzu problematiky z hľadiska jej podstaty a princípov. 

Najmä obozn{menie sa podstatnými aspektami progresívnych metód virtu{lneho modelovania.  

V druhej časti hodnotíme aktu{lnu pripravenosť trhu na BIM s využitím metódy kompar{cie 

s cieľom pouk{zať na možnosti investora na formul{ciu požiadavky na využitie informačného 

modelovania stavieb na projekte. 

V poslednej časti predklad{me dôvody, formulované a vyhodnotené na z{klade vlastných d{t, 

ktoré by mal investor zv{žiť, nakoľko majú priamy vplyv na cenu a kvalitu diela. 

3. Podstata BIM 

Informačné modelovanie stavieb je proces vývoja a použitia virtu{lneho d{tového modelu, 

ktorý nielen dokumentuje architektonický n{vrh, ale simuluje výstavbu a prev{dzku nového alebo 

obnovovaného objektu. Výsledný virtu{lny model je d{tovo bohatou, objektovo orientovanou, 

inteligentnou a parametricky digit{lnou reprezent{ciou objektu, z ktorého môžu byť získané 

inform{cie zodpovedajúce rôznym potreb{m užívateľov a analyzované pre vytvorenie spätnej 

väzby a zlepšovania n{vrhu objektu. Je preto vhodným n{strojom pri demonštrovaní kompletného 

životného cyklu stavby. Mení sa však zloženie pracovného tímu a z{roveň čas, v ktorom jednotliví 

účastníci vstupujú do procesu [1,2]. 

BIM na rozdiel od objektovo orientovaných softvérov, nie je zameraný len na 3D geometriu 

stavby, ale posúva oblasť projektovania na novú úroveň. Ako podčiarkuje aj jedna z definícii BIM - 

cieľom BIM nie je vytvoriť samotný model stavby, ale zložiť úplné, spoľahlivé, dostupné a ľahko 

vymeniteľné inform{cie o stavbe pre každého, kto ich bude počas životného cyklu stavby 

potrebovať. 

Autori Smith a Tardif [3] preto vo svojej publik{cii tieto pojmy objasňujú nasledovne. 

„Akékoľvek súbory inform{cií o stavbe, v akejkoľvek forme, predstavujú informačný model stavby 

(BuildingInformation Model). Ak{koľvek simul{cia, akejkoľvek skutočnej aktivity vo vzťahu k stavbe je aktom 

informačného modelovania stavby (BuildingInformation Modeling).“ 

InstituteforBuildingSciences (NIBS) - n{rodný inštitút pre stavebné vedy definuje BIM 

nasledovne: 

„Informačný model stavby je digit{lnou reprezent{ciou fyzických a funkčných vlastností stavby. Proces 

výstavby a spr{vu zahŕňa mnoho zúčastnených str{n, a preto je veľmi dôležité spr{vne zdieľanie inform{cií po 

celú dobu životného cyklu stavby; od prvotnej koncepcie po asan{ciu.”[4] 

Informačné modelovanie stavieb je možné tiež definovať ako proces zameraný na tvorbu, 

používanie a prenos virtu{lneho modelu stavby za účelom zlepšenia n{vrhu (projektu), 

optimaliz{cie výstavby a budúcej prev{dzky. Obstar{vatelia (súkromný a aj verejný) zatiaľ nemajú 

dostatok skúseností v oblasti definovania projektu, ktorý by mal byť realizovaný v BIM. Pr{ve oni 

by mohli byť hnacím motorom zvyšovania podielu z{kaziek realizovaných s využitím 

informačného modelovania stavieb. Výzvou je najmä spr{vna formul{cia požiadaviek 

objedn{vateľa do jednoznačného zadania, ktorého plnenie je možné kontrolovať, vr{tane definície 
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požadovanej podrobnosti (geometria, parametre, dokumenty) a požiadaviek na dodanie inform{cií 

v definovaných etap{ch projektu. 

3.1. Podrobnosť modelu 

V zahraničí je k dispozícii viacero zdrojov, ktoré je možné použiť ako podklad pre definovanie 

podrobnosti modelu. Z pohľadu projektu je nutné definovať geometrickú podrobnosť, tzv. grafické 

zobrazenie prvkov, a tiež podrobnosť negrafických údajov, ktoré reprezentujú ich vlastnosti 

(parametre, atribúty). 

Pri definícii sa môžeme riadiť napríklad americkým dokumentom AIA Document E203™–2013, 

Building Information Modeling and Digital Data Exhibit - Časť 1.4.4, kde je LOD definovaný ako 

popis minim{lnych rozmerových, priestorových, kvantitatívnych a iných d{t, ktoré sú zahrnuté v 

prvku modelu. 

LOD definované v britských (tu sa nazývajú Level of model Definition) PAS 1192-2:2013 

Specification for information management for the capital/delivery phase of construction projects 

using building information modelling sa mierne odlišujú od amerických AIA. V čl{nku A.77 sú LOD 

definované ako popis grafického obsahu modelu v jednotlivých f{zach projektu od prvotnej štúdie 

po prev{dzkovanie objektu.  

S miernou odlišnosťou sú zadefinované LOD aj Austr{lii, Novom Zélande, Singapure a 

severských krajin{ch Európy. Prevažne všetky však čerpajú z manu{lu, ktorý spracoval BIM forum - 

Level of Development (LOD) Specification [5]. 

V neďalekej Českej republike prispela k usmerneniu a k lepšej definícii projektu pracovn{ 

skupina v r{mci CZ BIM, ktor{ vytvorila Štandard negrafických inform{cií 3D modelu - tzv. SNIM. 

Parametre sú štruktúrované nielen za účelom vyššej efektivity pr{ce s digit{lnymi d{tami, ale vo 

výsledku m{ priniesť aj vhodnejšie pochopenie problematiky podrobnosti modelu v jednotlivých 

f{zach projektu, alebo životného cyklu. Nie vždy je totiž nutné a cenovo efektívne modelovať 

v najvyššej podrobnosti. 

4. Implement{cia BIM na Slovensku 

Prieskum miery implement{cie na Slovensku prvýkr{t realizovala BIM asoci{cia Slovensko 

v roku 2017 prostredníctvom elektronického dotazníka distribuovaného cez relevantné odborné 

inštitúcie - Slovenskú komoru stavebných inžinierov, Slovenskú komoru architektov, Komoru 

geodetov a kartografov a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska.  

Ot{zky boli zamerané na prieskum oblasti pôsobenia respondentov, na ich skúsenosti 

s využívaním BIM, na identifik{ciu ich motiv{cie prečo sa venujú problematike BIM. Respondenti sa 

tiež vyjadrovali aj odhadu časového horizontu využitia BIM vo vlastnej organiz{cii ako aj hlavným 

bariéram pri využití BIM na projektoch. 

Celkovo na dotazník odpovedalo celkovo 2327 respondentov v roku 2017 a 1753 respondentov 

v roku 2018. Z výsledkov je zrejmé, že miera využívania BIM na Slovensku postupne stúpa. V roku 

2017 bola na úrovni 17% z celkového počtu respondentov a v roku 2018 sme zaznamenali mierny 

n{rast na 18%. Pozitívom je, že ďalšia tretina opýtaných (34, resp. 36%) síce dnes aktívne BIM 

nevyužíva, ale o danú problematiku sa zaujíma, čo spolu tvorí tesnú, ale nadpolovičnú väčšinu 

opýtaných. 
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Obr{zok 1. Medziročné porovnanie implement{cie BIM v rokoch 2017,2018  

Zdroj: Autori, BIM asoci{cia Slovensko 

Z grafu, ktorý je na Obr{zku 2 vyplýva, že investičn{ f{za (Development) je zatiaľ veľkou 

príležitosťou pre implement{ciu BIM s aktu{lnou mierou využitia na úrovni 10% respondentov. 

Pozitívom je, že toto číslo postupne narast{ a čoraz viac investorov m{ skúsenosti v tejto oblasti. 

 

Obr{zok 2. Porovnanie využitia BIM v jednotlivých f{zach životného cyklu, 2018 

Zdroj: Autori, BIM asoci{cia Slovensko 

Medzi bariérami implement{cie BIM na Slovensku najviac rezonujú chýbajúce štandardy 

a postupy, ktoré by prispeli k lepšej a jednotnej formul{cii požiadaviek na model a tiež napomohli 

s d{tovou výmenou a popísali úlohy jednotlivých účastníkov v celom procese.  

Na obr{zku 3 sú zrejmé aj ďalšie bariéry, ktoré majú významný vplyv pri rozhodovaní 

o využití BIM na projekte. R{dovo až 1/3 opýtaných uv{dza, že ako bariéru vidia nedostatok 

odborníkov - profesistov, ktorí vedia spracovať a dodať projekt v BIM prostredí a súčasne vyššiu 

cenu projektu a nedostatok času, ktorý je potrebný pre zavedenie nového systému.  

Kľúčovým n{strojom, ktorý majú investori vo svojich ruk{ch je požiadavka na dodanie BIM od 

svojich dod{vateľov. Takmer 30% opýtaných vníma pr{ve investorov ako tých, ktorí vedia prispieť 

k významnému zvýšeniu využitia BIM na projektoch. Oni však vnímajú BIM prim{rne ako n{stroj 

projektanta. 

Využívam Mám záujem Nevyužívam

17%

34%

49%

18%

36%

46%

2017

2018

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Development Projektovanie Výstavba Facility management

10%

30%

5%
10%

37% 36% 35%

60%

53%

34%

60%

30%
Využívam

Mám záujem

Nevyužívam



45 

 

 

Obr{zok 3. Bariéry implement{cie BIM v rokoch 2017,2018 

Zdroj: Autori, BIM asoci{cia Slovensko 

5. Finančné aspekty BIM 

 

Investori obyčajne hľadajú dôvody, prečo by sa mali pustiť do niečoho nového. Z ich pohľadu 

pravdepodobne rozhodujú čísla. Ot{zka koľko financií by ušetrili, ak by nemuseli v časovej tiesni 

počas výstavby riešiť nedostatky projektu, ktoré pramenia z nízkej úrovne projektu či nedostatočnej 

koordin{cie, je však bohužiaľ pre mnohých neuchopiteľn{ a najmä hypotetick{. Samozrejme, model 

bez kolízií v žiadnom prípade neznamen{, že v projekte nie sú chyby. Prvky sa st{le môžu 

nach{dzať na inom mieste, ako projektant zamýšľal a taktiež softvér nie je prim{rne určený na to, 

aby posúdil spr{vnosť n{vrhu. 

Dôležitým faktom ost{va, že všetky spomínané situ{cie sú bežným javom vyskytujúcim sa 

v dodanej projektovej dokument{cii. Hľadať nezrovnalosti n{vrhu v CAD systémoch zaberie 

hodiny, nakoľko si tento proces vyžaduje nielen vysokú koncentr{ciu a predstavivosť, ale navyše, 

t{to činnosť je manu{lna.  

V BIM prostredí je celý proces identifik{cie konfliktov možné automatizovať a koordin{cia 

dokument{cie je z tohto pohľadu značne jednoduchšia. Nemusíme totiž tieto miesta hľadať, ale len 

na z{klade zoznamu posúdiť, či sa naozaj jedn{ o jeden z druhov konfliktov a n{sledne zabezpečíme 

jeho odstr{nenie, prípadne rozhodneme, či sa je nutné touto kolíziou vôbec zaoberať. 

Ale samozrejme, dobrý projekt sa neposudzuje len na z{klade toho, či je bez kolízií. Pri n{vrhu 

stavby je vždy nutné riešiť projekt v kontexte n{kladov celého životného cyklu. 

Výhody BIM sú už dlhšiu dobu popisované v rôznych publik{ci{ch v zahraničí. Vyplývajú 

z konkrétnych prípadových štúdií a pilotných projektov. Z prieskumu Stanford University Center 

forIntegrated Facilities Engineering [6], ktoré skúmalo 32 rôznych projektov využívajúcich metódu 

BIM, vyplynuli nasledovné kľúčové prínosy, ktoré mali za n{sledok zvýšený z{ujem o túto 

problematiku na n{rodnej úrovni.  

Na zadaných projektoch bola odchýlka pri odhade pl{novaných n{kladov na úrovni 3%, čo 

významne znižuje riziko investora. Podarilo sa odstr{niť až 40% n{kladov mimo rozpočet, ktoré na 

iných projektoch bežne vznikajú. Až 10% z hodnoty stavby predstavovali úspory vylúčením chýb z 

dôvodu nedostatočnej koordin{cie profesií. Tieto čísla podporuje aj analýza [7], z ktorej vyplýva, že 

sa v USA využitím BIM na projektoch dnes odstr{ni 28 – 40 % pr{c navyše a nutných opr{v. V roku 

2017 [8] uv{dza ako najväčší prínos BIM zníženie konfliktov a problémov počas výstavby 38% 
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respondentov, menší počet chýb v stavebných dokumentoch 29% a prínos v znížení stavebných 

n{kladov uv{dza 22% opýtaných. 

Z hľadiska času popisujú zníženie času potrebného na vytvorenie odhadu n{kladov o 80%, čo 

robí BIM veľmi pružným n{strojom pre vytv{ranie kalkul{cií pre porovnanie rôznych variant 

a optimaliz{ciu. Kľúčovým je tiež zníženie projekčného času o 7%. 

 

Obr{zok 4. ROI pri využití BIM v jednotlivých krajin{ch 

Zdroj: Smart report, 2011 

Kľúčovým aspektom pre investora je n{vratnosť investícií (ROI). Z analýzy založenej na 

projektoch kde bol nasadený BIM vo Veľkej Brit{nii, Francúzsku a Nemecku vyplýva, že ROI na 

úrovni 25% a viac deklaruje viac ako tretina respondentov. Jednotlivé percentu{lne úrovne ROI 

podľa krajín sú zn{zornené na obr{zku 4 [7]. 

Aktu{lne [8] takmer dve tretiny (65%) deklarujú, že vidia pozitívnu n{vratnosť investícií z 

používania BIM, pričom približne polovica z nich vykazuje n{vratnosť investícií vo výške 25% alebo 

viac, čo predstavuje cca 15% navýšenie v r{mci sledovaného obdobia. 

 

Obr{zok 5. Percentu{lna miera n{kladov na vybrané f{zy životného cyklu 

Zdroj: Autori, BIM asoci{cia Slovensko, 2018 

V oblasti posudzovania n{kladov životného cyklu (LCCA - Life-Cycle Cost Analysis) členených 

v zmysle f{z, najviac n{kladov je alokovaných vo f{ze prev{dzky. Niektoré zdroje uv{dzajú, že 

môžu dosahovať až 80% [2,9]. Nie je ani tak podstatné, ak{ je presn{ výška percentu{lnej miery, 

nakoľko to z{visí od rôznych faktorov a pre každý projekt je in{. Dôležité je, aby investori prestali 

vnímať jednotlivé f{zy izolovane a začali vnímať potrebu prípravy kvalitného projektu z dôvodu 

zníženia n{kladov celého životného cyklu. Šetrenie na cene projektu (ak prijmeme predpoklad, že 

cena m{ vplyv na kvalitu projektu) môžeme jednoznačne hodnotiť ako kr{tkozraké riešenie. 

Význam kvalitnej projektovej prípravy podčiarkuje aj analýza building SMART z ktorej 

vyplýva, že každé jedno euro navyše, investované do projektovej dokument{cie m{ potenci{l sa 

prejaviť úsporou vo výške 20 EUR vo f{ze výstavby a dokonca 50 - 100 EUR vo f{ze prev{dzky. 
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Obr{zok 6. Podiel n{kladov projektu a výstavby v životnom cykle 

Zdroj: US Green Building Council, 1996 

Stavby majú v prvom rade slúžiť svojmu účelu a je preuk{zané, že kvalitným projektom 

a realiz{ciou m{me možnosť výrazne ovplyvniť produktivitu zamestnancov. T{to zložka 

vyjadrujúca n{klady na ľudské zdroje užívateľov budovy vyjadren{ v r{mci životného cyklu vôbec 

nie je zanedbateľn{. 

Z analýzy, ktorú spracoval US Green Building Council [10] vyplýva, že pre priemernú budovu 

v r{mci hodnoteného obdobia 30 rokov predstavujú počiatočné n{klady na budovu (projektov{ 

dokument{cia a realiz{cia) približne 2% z celkovej sumy, n{klady na prev{dzku a údržbu sa 

rovnajú 6%, zatiaľ čo n{klady na ľudské zdroje sa rovnajú 92%. 

6. Prečo by sa investor mal rozhodnúť pre BIM projekt?  

Na strane BIM projektu doch{dza k významnej zmene ťažiska pr{ce. Distribúcia pracovného 

zaťaženia v r{mci tvorby projektovej dokument{cie sa posúva do skorších f{z, čím vo výsledku 

získava projektant, ale aj investor, možnosť vo väčšej miere ovplyvniť budúce n{klady stavby. 

Posun ťažiska pr{ce pri BIM projekte vyplýva z metodiky tvorby modelu, ktorý je diametr{lne 

odlišný od tradičného CAD projektu. Tento fakt je veľmi m{lo komunikovaný, čo vo výsledku 

spôsobuje nenaplnenie očak{vania investora o jednoduchosti a akomsi elegantnom a najmä rýchlom 

riešení, ktoré m{ BIM autonómne poskytnúť. T{to situ{cia pramení z nízkej úrovne praktických 

skúseností jednotlivých účastníkov, ktorí vystupujú v r{mci jednotlivých f{z životného cyklu 

stavby. 

Kvalitné pl{novanie m{ z{sadný vplyv na cenu celkového diela. V jednotlivých f{zach 

životného cyklu môžeme uskutočniť rozhodnutia, ktoré môžu znamenať úsporu, ale aj predraženie 

celého projektu. Mieru ovplyvnenia zn{zorňuje Obr{zok 7 na ktorom je graf, ktorý sa veľmi často 

objavuje pri prezent{ci{ch o princípoch BIM v rôznych vari{ci{ch. Aj keď tento obr{zok je vo svete 

BIM zn{my ako tzv. MacLeamy-ho krivka (publikovan{ v roku 2004), [11] z{kladom pre tento graf 

je tzv. Paulsonova krivka [12] z roku 1976, ktor{ vyjadruje, že čím je pokročilejšie št{dium, tým 

menšia možnosť je ovplyvniť výšku n{kladov. V tradičnom procese je sústreden{ najväčšia časť pr{c 

tesne pred začiatkom výstavby (na obr{zku krivka 3 - čiernou farbou), kedy je možnosť ovplyvniť 

n{klady výrazne nižšia. Oproti tomu, proces v r{mci BIM projektu umožňuje posunúť túto krivku 

(na obr{zku krivka 4 - zelen{ farba) do skorších f{z. Z tohto dôvodu je nevyhnutné začať s 

precíznym pl{novaním už v prvotných f{zach životného cyklu projektu a vstupovať do neho musia 

okrem investora a projektanta aj ostatní účastníci, ide{lne formou integrovaného navrhovania (IDDS 

– Integrated Design and Delivery Solution). T{to potreba komunik{cie a výmeny, zberu, dopĺňania a 

aktualiz{cie inform{cií podporuje nielen vhodnosť, ale nevyhnutnosť použitia informačných 

modelov. 
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Obr{zok 7. Vplyv pl{novania v jednotlivých f{zach projektu na cenu 

Zdroj: MacLeamy, 2004 

Pri rozhodovaní o obstaraní CAD alebo BIM projektu je nutné zohľadniť okrem komplexnosti aj 

spomínanú zmenu ťažiska pr{ce, ktor{ m{ dopad na cenu projektu v čase. Odhaduje sa, že v 

prípade CAD projektu je vyriešených v r{mci projektu cca 50-60% geometrie stavby. Oproti tomu, 

pri BIM projekte, ktorého z{kladom je 3D parametrický model stavby, je vyriešených takmer 100% 

geometrie. 

 

Obr{zok 8. Graf percentu{lneho vyjadrenia distribúcie n{kladov na projektovú dokument{ciu 

Zdroj: Autori, BIM asoci{cia Slovensko, 2018 

V grafickom zobrazení nie je v r{mci percentu{lneho vyjadrenia zohľadnený rozdiel v cene 

medzi CAD a BIM, ale hodnoty sú delené pomerne zo 100% n{kladov za projekt pri oboch, s cieľom 

vyjasniť vyššiu pr{cnosť a z{roveň aj vyššiu rozpracovanosť v skorších f{zach projektu. Cenové 

ponuky na CAD a BIM projekt teda nie sú pre jednotlivé f{zy projektového stupňa porovnateľné. Ak 

vych{dzame z predpokladu MacLeamyho krivky, je pre úsporu n{kladov podstatné posunúť 
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úroveň rozpracovania projektu do skorších f{z, kde m{me väčšiu možnosť na ovplyvnenie budúcich 

n{kladov. 

4. Diskusia 

V r{mci experiment{lnej analýzy pl{nujeme overenie dosiahnutých teoretických z{verov, resp. 

výsledkov a hľadanie vhodnej metódy na implement{ciu. Je totiž dôležité nielen n{jsť možnosti 

zlepšovania a podložiť ich výskumom, ale hlavne dok{zať funkčnosť a efektívnosť takéhoto riešenia, 

aby našlo priame uplatnenie v stavebnej praxi. Cieľom do budúcnosti je teda rozvíjať konkrétne 

oblasti informačného modelovania stavieb a preuk{zať úspory na projekte pri využití BIM. 

5. Z{ver 

V čl{nku uv{dzame niekoľko kľúčových dôvodov pre investorov, ktoré môžu ovplyvniť ich 

rozhodnutie o implement{cii BIM na projekte a ich dopad na n{klady životného cyklu. 

Zdôrazňujeme, že hodnotenie musí byť realizované prierezovo za všetky f{zy, pretože projekt 

spracovaný v BIM síce nebude z hľadiska prípravy projektovej dokument{cie lacnejší, ale je 

re{lnejší, komplexnejší a m{ všetky predpoklady, že vo výsledku bude aj kvalitnejší, z čoho je možné 

čerpať výhody v nasledovných f{zach životného cyklu - úsporu finančných n{kladov nielen počas 

výstavby, ale prim{rne počas prev{dzky a spr{vy nehnuteľnosti. V neposlednom rade je z n{šho 

pohľadu významným aspektom úspora času a ľudských zdrojov pri projektovom riadení a 

významn{ redukcia interpretačných a technologických chýb prameniacich z nízkej úrovne projektu 

v tradičnom - 2D čiarovo-založenom vyhotovení. 
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