
10. rokovanie
Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a 

kartografiu



PROGRAM ROKOVANIA
1. Otvorenie rokovania Sektorovej rady

2. Aktuálna situácia v sektore – Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA

3. Aktuálne inštitucionálne a personálne zloženie Sektorovej rady

4. Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia

5. Problematika budúcich NŠZ pre vyhradené stavby

6. Problematika stavebných živností v nadväznosti na novú legislatívu v stavebníctve

7. Dopĺňanie NŠZ o inovácie a znalecké činnosti – stanovenie plánu a vytvorenie 
pracovnej skupiny

8. Ranking poskytovateľov vzdelávania v sektore

9. Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti sektorových rád

10. BIM modelovanie v stavebníctve – prezentácia z veľtrhu Coneco a Racioenergia
2022

11. Diskusia (témy na tlačovú besedu)

12. Závery z rokovania Sektorovej rady



OTVORENIE ROKOVANIA A AKTUÁLNA 
SITUÁCIA V SEKTORE

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA – predseda Sektorovej 
rady

PaedDr. Lucia Lednárová - Dítětová –tajomníčka Aliancie 
sektorových rád



IMPLEMENTÁCIA SSRĽZ V SEKTORE V 
HORIZONTE 2030

• 4.4.2022 Rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady
Sociálni partneri predstavujú Hospodárskej a sociálnej rade výstup NP SRI

▪ Rokovanie s riaditeľom ŠIOV-u
▪ Rokovania na ŠPÚ a MPC
▪ Rokovanie na Ministerstve dopravy a výstavby SR



3. AKTUÁLNE INŠTITUCIONÁLNE A 
PERSONÁLNE ZLOŽENIE

Chemkostav, a.s.

Pôvodný člen: Ing. Patrik Sabov

Bez návrhu nového člena

Slovenská komora stavebných inžinierov

Nová členka: Ing. Mária Olšakovská

Celkový počet členov bez tajomníka: 22



4. VYHODNOTENIE PLNENIA ÚLOH 
Z PREDCHÁDZAJÚCEHO OBDOBIA

Zrealizovať tvorbu a revíziu posledných NŠZ v rámci harmonogramu

Identifikovať sektorové partnerstvá pre účely realizácie aktivít navrhovaných v sektorovej 

stratégii rozvoja ľudských zdrojov

V Informačnom systéme SRI vyplniť „Vplyv inovácií na odborné zručnosti“ 
ĎAKUJEM 

VÁM



5. PROBLEMATIKA BUDÚCICH NŠZ PRE VYHRADENÉ STAVBY

Vyhradená stavba je budova alebo inžinierska stavba, ktorá je technologicky náročná alebo konštrukčne neobvyklá, ktorá z 

hľadiska rozsahu stavebných prác a technológie stavebných prác a použitých stavebných výrobkov kladie zvýšené nároky na 

organizovanie výstavby, na koordináciu činností vo výstavbe a na potrebné technické vybavenie zhotoviteľa stavby. Zoznam 

vyhradených stavieb je uvedený v prílohe č. 4 (Zákon o výstavbe)

• Ak ide o vyhradenú stavbu musí osoba poverená výkonom stavebného dozoru spĺňať podmienky na výkon regulovaných 

povolaní.

• Ak ide o vyhradenú stavbu musí osoba poverená výkonom činnosti hlavného stavbyvedúceho spĺňať podmienky na výkon 

regulovaných povolaní podľa osobitného predpisu.





Návrhy na dva nové garantované národné štandardy zamestnania

• Stavbyvedúci pre vyhradené stavby

• Stavebný dozor pre vyhradené stavby

Spolupráca s p. Olšakovskou (SKSI)

Dnes nemáme zadefinovanú požiadavku na výšku vzdelania a dĺžka praxe 

Vyžaduje si to: zasadnutie predstavenstva, autorizačnej komisie, odbornej komisie SKSI

Priblíženie problematiky p. Olšakovská a následne diskusia a názor členov v tejto oblasti



6. PROBLEMATIKA STAVEBNÝCH ŽIVNOSTÍ V NADVÄZNOSTI 
NA NOVÚ LEGISLATÍVU V STAVEBNÍCTVE

HLAVNÝ CIEĽ: nastavenie primeraných požiadaviek zodpovedajúcich predmetu práce a dosiahnutie 

vyššej bezpečnosti a kvality stavieb

- potreba systematického postupu v úprave živností v stavebníctve

Návrh Slovenského živnostenského zväzu (List p. Bellušovej pánovi Dutkovi z MV SR):

každé povolanie bude mať podľa 
Národnej sústavy povolaní svoju 

živnosť
alebo

bude existovať jedna strešná živnosť, ktorá 
bude zahŕňať viacero povolaní (každý 

záujemca o výkon čiastkovej činnosti musí 
preukázať úplnú kvalifikáciu

napr. činnosti ako obkladačstvo, alebo omietkárstvo, či zatepľovanie by podľa prvého prístupu existovali samostatne a podľa 
druhého prístupy by záujemca o ktorúkoľvek z týchto činností musel preukázať úplnú kvalifikáciu murára.



7. Dopĺňanie NŠZ o inovácie a znalecké 
činnosti – stanovenie plánu a 
vytvorenie pracovnej skupiny



• Niektorým z garantovaných NŠZ neboli v rámci kompetenčného 
modelu doplnené inovácie naviazané na odborné vedomosti a 
odborné zručnosti

• Počas mesiacov júl a august by mali byť doplnené

• Nebudeme revidovať celý NŠZ, sústredíme sa len na inovácie ak je to 
relevantné

Návrh postupu:

Pracovná skupina alebo každý pôvodný autor za svoj NŠZ



NŠZ bez priradených inovácií v OV a OZ



Doplnenie znaleckých činností do NŠZ
• 1.krok: určenie, ktoré z garantovaných NŠZ môžu byť vykonávané aj 

ako znalecká činnosť

• 2.krok: identifikovaným NŠZ doplniť v rámci kompetenčného modelu 
príslušnú vedomosť a zručnosť z oblasti znaleckej činnosti, napr.:

Termín: 
28.6.2022



Príklad obsahového vymedzenia znaleckých odborov a odvetví –

Príloha č. 2 Vyhlášky č. 228/2018





8. Ranking poskytovateľov 
vzdelávania v sektore



• V uplynulom období došlo k úprave výpočtov, prepočítaniu výsledkov a 
vytvorenie nástroja na vyhodnotenie stredných a vysokých sektorových škôl

• Aktuálna verzia rankingu poskytuje možnosť členom sektorových rád nastaviť 
vlastné váhové schémy pri hodnotení škôl. Tie sú východiskovo nastavené na 
základe výsledkov dotazníkového prieskumu, ktorý sa realizoval v roku 2021 u 
členov sektorových rád s cieľom zistiť, ktoré z uvedených kritérií je pre členov 
sektorových rád najdôležitejšie. Na základe spätnej väzby po pilotnom zverejnení 
výsledkov rankingu pristúpil Realizačný tím NP SRI k možnosti prispôsobiť si tieto 
váhy dôležitosti jednotlivých kritérií podľa preferencií členov sektorovej rady. 





TOP 10 odborov stredných škôl (sk. odborov 36)



TOP 10 študijných programov (v odbore stavebníctvo) 



9. HODNOTENIE FUNKČNOSTI A EFEKTÍVNOSTI 
SEKTOROVÝCH RÁD

▪ Povinný projektový výstup

▪ Funkčnosť – úlohy vyplývajúce zo Štatútu

▪ Efektívnosť – „niečo naviac“

▪ Odpoveď na otázku: je sektorová rada životaschopná aj mimo projektu SRI?

▪ Odporučenie na ďalšie obdobie

▪ Návrhy:

▪ Dotazníkové zisťovanie + individuálne rozhovory

▪ Hodnotí: predseda, Aliancia sektorových rád, tajomník



Funkčnosť sektorovej rady – reprezentuje jej chod, fungovanie, charakteristickú činnosť, plnenie štandardizovaných

a špecifických úloh, zloženie, pôsobnosť, postavenie a význam, a to všetko v zmysle schváleného štatútu.

Efektívnosť sektorovej rady – reprezentuje účinnosť prijímaných opatrení, mieru dosahovania stanovených cieľov a

dosiahnutého úspechu, vrátane prínosu z výstupov činnosti sektorovej rady.

OBDOBIE REALIZÁCIE PROCESU HODNOTENIA: september 2022 – november 2022

HODNOTENÉ OBDOBIE: apríl 2019 – september 2022

DISKUSIA – NÁMETY ČLENOV SEKTOROVEJ RADY?



10. BIM MODELOVANIE V 
STAVEBNÍCTVE – PREZENTÁCIA Z 

VEĽTRHU CONECO A RACIOENERGIA
2022



11. DISKUSIA (TÉMY NA TLAČOVÚ BESEDU)

▪ Tlačové besedy v regiónoch – požiadavka predložená na rokovaní HSR SR zo strany ZMOS – M. Kaliňák – mediálny tlak mimo BA,

v regiónoch, zamerané na konkrétne problémy v regióne.

▪ Kľúčové regionálne témy, ktoré by sa dali odprezentovať v jednotlivých regiónoch. Prizveme zaujímavých aktérov – mediálna kampaň.

Zvážiť témy + 4 aktérov a zrealizuje sa diskusia na tému. Len regionálne médiá, 10 min.

▪ Napr.: oblasť stavebníctva, zdražovanie materiálov, prizvanie regionálnych aktérov zo strany zamestnávateľov, a pod.

▪ Nadväznosť na 10-te rokovania (živnosti? Vyhradené stavby?). Mediálne zaujímavá osobnosť.

▪ M. Kaliňák (ZMOS) navrhol pripraviť informáciu o potrebe implementácie SSRĽZ pre Radu vlády SR pre konkurencieschopnosť a

produktivitu v gescii MH SR. Celý proces bude zastrešovať p. Kaliňák.



HARMONOGRAM ĎALŠEJ ČINNOSTI

Termín 11. rokovania

september/október 2022
online/prezenčne?



12. ZÁVERY Z ROKOVANIA 
SEKTOROVEJ RADY



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ
Lucia Lednárová Dítětová

Daniela Pivovarová

Michal Hrnčiar


