ZÁVERY Z 5. ROKOVANIA
SEKTOROVEJ RADY PRE STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIU A KARTOGRAFIU

Miesto rokovania:

ONLINE APLIKÁCIA MS TEAMS

Dátum rokovania:

30. september 2020

Začiatok rokovania:

1230 hod.
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
na svojom 5. rokovaní pre činnosti SRI
I.
prerokovala

1. Zmeny v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu
a kartografiu (ďalej len „Sektorová rada“).
2. Vyhodnotenie plnenia úloh Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia schválených
v Záveroch z 4. rokovania Sektorovej rady.
3. Spoločné vyhlásenie Sektorovej rady k téme voľných a remeselných živností
4. Inovácie, ktoré majú vysoký predpoklad vplyvu na ľudské zdroje.
5. Vyhodnotenie tvorby sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov a tvorby podkladov do
Fondu obnovy a Národnej stratégie zamestnanosti PRÁCA 4.0.
6. Hodnotenie funkčnosti a efektívnosti Sektorovej rady.
7. Vyhodnotenie tvorby a revízie národných štandardov zamestnaní (NŠZ) a revízia zoznamu
garantovaných NŠZ.
8. Inovácie v sektore.
9. Formu a možné kritériá pre ranking poskytovateľov vzdelávania v sektore stavebníctva,
geodézie a kartografie.

II.
schvaľuje
1. Vyhodnotenie plnenia úloh činnosti Sektorovej rady z predchádzajúceho obdobia.
2. Zmenu v inštitucionálnom a personálnom zložení Sektorovej rady.
3. Spoločné vyhlásenia Sektorovej rady k téme voľných a remeselných živností s požadovanými
zmenami (viď prílohy):
Zavedenie kvalifikačných podmienok na zhotovovanie stavieb a výkon činností
v stavebníctve, a to príslušné vzdelanie a prax nasledovne:
•

Fyzická osoba-podnikateľ môže byť zhotoviteľom stavby, ak má osvedčenie o
živnostenskom oprávnení zhotovovať stavby na základe vysokoškolského
architektonického vzdelania alebo vysokoškolského vzdelania stavebného zamerania
a najmenej tri roky praxe vo výstavbe, alebo na základe úplného stredného odborného
vzdelania stavebného zamerania a najmenej päť rokov praxe vo výstavbe.

•

Právnická osoba-podnikateľ môže byť zhotoviteľom stavby, ak má zhotovovanie
stavieb zapísané v predmete podnikania a na riadenie, kontrolu a dozor nad
zhotovovaním stavby zamestnáva ako zodpovedného zástupcu osobu s kvalifikačnými
predpokladmi podľa vyššieho uvedeného odseku; to neplatí, ak kvalifikačné
predpoklady podľa toho odseku spĺňa štatutárny orgán.

•

Pre sektor stavebníctva neuvažovať s existenciou voľných živností.

Doplniť zoznam remeselných živností v skupine 113 – Stavebníctvo o novú remeselnú živnosť
Maliarstvo.
4. Harmonogram vypracovania revízie a tvorby NŠZ.
5. Vytvorenie pracovnej skupiny pre prenos inovácií do NŠZ v zložení:
p. Nepela, p. Maláková, p. Hardoš, p. Kyrinovičová, p. Hodúrová. Ostatní členovia Sektorovej
rady môžu prejaviť svoj záujem participovať na tejto úlohe prostredníctvom mailu alebo
telefonicky u tajomníka.
6. Zapracovanie nových inovácií do IS SRI.

7. Závery z 5. rokovania Sektorovej rady zo dňa 30.9.2020 s príslušnými úlohami pre členov
Sektorovej rady.
III.
ukladá
1.

Priebežne vypracovávať NŠZ podľa harmonogramu revízie a tvorby
- za mesiac september 2020 revízia jedného NŠZ a tvorba jedného NŠZ
Zodpovední: vyplývajúce z Harmonogramu vypracovania a revízie NŠZ
Termín: 30. september 2020
- za mesiac október revízia jedného NŠZ
Zodpovední: vyplývajúce z Harmonogramu vypracovania a revízie NŠZ
Termín: 31. október 2020

- za mesiac november revízia jedného a tvorba dvoch NŠZ
Zodpovední: vyplývajúce z Harmonogramu vypracovania a revízie NŠZ
Termín: 30. november 2020

2. Členom pracovnej skupiny pre inovácie pravidelne dopĺňať zoznam inovácií pre sektor
stavebníctva, geodézie a kartografie s prenosom do OV a OZ (po dohode s tajomníkom)
Zodpovední: členovia SR
Termín: priebežne
3. Členom Sektorovej rady pravidelne dopĺňať zoznam inovácií pre SR 14
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: priebežne
4. Členom Sektorovej rady vypracovať a zaslať návrhy hodnotenia (raitingu) poskytovateľov
vzdelávania (bude upresnené tajomníkom)
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Termín: mesiac september-október

5.

Členom Sektorovej rady viesť v Informačnom systéme mesačné elektronické výkazníctvo
vykonanej práce vždy najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca s podmienkou uvádzania
poznámky, kde expert detailne zapíše realizované práce.
Zodpovední: členovia Sektorovej rady
Vykazovanie: priebežne najneskôr
do 5. dňa nasledujúceho mesiaca

IV.
berie na vedomie

1.

Termín šiesteho rokovania Sektorovej rady, ktoré sa uskutoční 10.12.2020 v poobedňajších
hodinách.

2.

Miesto a spôsob rokovania upresní v dostatočnom predstihu garant a predseda Sektorovej rady.

V Bratislave, 30. september 2020

Ing. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA
predseda Sektorovej rady pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

Z priebehu rokovania bol na základe súhlasu všetkých členov Sektorovej rady vytvorený
audiozáznam na interné účely členov Sektorovej rady. Tento záznam členovia môžu použiť iba na
prácu spojenú s členstvom v Sektorovej rade. Na základe Štatútu sektorovej rady, článok 6, bod 1
naďalej platí, že rokovania sektorových rád sú neverejné, preto záznam z rokovania nebude šírený
medzi osoby z externého prostredia.

