SEKTOROVÁ RADA
pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu

BUDÚCNOSŤ

JE V KVALIFIKOVANÝCH ODBORNÍKOCH
PRÍHOVOR PREDSEDU SEKTOROVEJ RADY PAVLA KOVÁČIKA
(ZVÄZ STAVEBNÝCH PODNIKATEĽOV SLOVENSKA)
Stavebníctvo je považované za jedno z rozhodujúcich odvetví slovenskej ekonomiky. Jeho postavenie v slovenskom hospodárstve vo veľkej miere určuje podiel odvetvia na tvorbe HDP a na celkovej zamestnanosti v krajine. Odvetvie stavebníctva vytvára diela dlhej životnosti s architektonickým
a kultúrnym prínosom a s významným ekologickým a sociálnym dopadom. Stavebníctvo sa rozvíja
ako významne proexportné a zároveň aj v domácich podmienkach stabilné odvetvie s trvalo udržateľnou energetickou náročnosťou a tomu odpovedajúcou primeranou environmentálnou záťažou. Priamo a okamžite reaguje na zmeny v hospodárskom cykle a pôsobí multiplikačne na rozvoj
ďalších odvetví. Jeho súčasným poslaním je energeticky efektívna a kvalitná výstavba s dopadom
na zvyšovanie kvality života obyvateľov krajiny a zveľaďovanie životného prostredia. Geodézia
a kartografia vytvára matematický a kartografický základ všetkých priestorovo orientovaných javov
a objektov a celej komplexnej infraštruktúry národného hospodárstva. Bez geodetických činností by
sa nemohlo nič naprojektovať, realizovať, zdokumentovať a u niektorých stavieb ani prevádzkovať.

ČINNOSŤ SEKTOROVEJ RADY A JEJ PRACOVNÝCH SKUPÍN
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>

Identifikácia inovácií, technologických zmien, nových alebo zdokonalených výrobkov a služieb
v sektore
Tvorba a aktualizácia Sektorovej stratégie rozvoja ľudských zdrojov v horizonte 2030 s výhľadom do roku 2050
Výber kľúčových opatrení a odporúčaní pre MPSVR SR na tvorbu Národnej stratégie zamestnanosti Práca 4.0
Sektorové analýzy a prognózy vývoja na trhu práce
Iniciácia a podpora vytvárania aktívnych partnerstiev medzi zamestnávateľmi, strednými a vysokými školami
Tvorba a revízia národných štandardov zamestnaní
Ranking poskytovateľov vzdelávania

ORGANIZÁCIE ZASTÚPENÉ V SEKTOROVEJ RADE
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ALITREX s.r.o.
ELECTRIK s. r. o.
Chemkostav, a.s.
Komora geodetov a kartografov

>
>
>
>

Republiková únia zamestnávateľov
Siemens Mobility, s.r.o.
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
Slovenská komora stavebných inžinierov

Kompletný zoznam členov Sektorovej rady nájdete na www.sustavapovolani.sk.

KĽÚČOVÉ INOVAČNÉ A TECHNOLOGICKÉ ZMENY
OVPLYVŇUJÚCE SEKTOR S DOPADOM NA ĽUDSKÉ ZDROJE
Tak ako do priemyslu, tak aj do stavebníctva prichádzajú dramatické zmeny, vyžadujúce nové prístupy. Či už ide o elektronizáciu, digitalizáciu, automatizáciu, nové technológie alebo zmeny financovania. Realizácia týchto zmien bude nevyhnutná na dlhodobo udržateľné zvýšenie produktivity práce, kvality stavieb, či znižovaniu nákladov. Slovensko v súčasnosti významne zaostáva v digitalizácii
verejnej správy, najmä stavebných úradov a ďalších dotknutých orgánov. Prakticky nulová je odborná
príprava verejnej správy, ale aj verejných investorov na BIM a absentuje legislatívny rámec upravujúci
túto problematiku. Predbehli nás už krajiny ako Česká republika, Lotyšsko, Macedónsko a Grécko.
Prioritou v digitalizácií by malo byť vypracovanie koncepcie implementácie BIM v SR, zahájenie implementácie na národnej úrovni a rozšírenie výsledkov „dobrej praxe“ plošne pre celé stavebníctvo.
Veľkou výzvou je stavebníctvo just-in-time, kde koordináciou vzájomných väzieb od projektov
až po realizáciu v prostredí BIM bude zrejmý okamžitý dosah každej zmeny do harmonogramov
výstavby, vrátane rozpočtu a dopadov na náklady.
Z pohľadu geodézie a kartografie, sektor dnes využíva všetky inovácie a technológie zberu dát
doteraz známe vo svete, ako napríklad: terestrické meranie totálnymi stanicami, digitálna nivelácia, meranie metódami GNSS (družicové merania), veľkoplošné mapovanie leteckou fotogrametriou a leteckým skenovaním terénu, maloplošné mapovanie dronmi s použitím fotogrametrie
alebo skenovania. Medzi najmodernejšie inovačné trendy, ktoré ovplyvnia sektor možno zaradiť:
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Stavebný software BIM
Virtuálna realita pre realizáciu stavby
Automatizácia
BIG DATA
Energeticky úsporné stavby
3D prvky
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Elektronizácia
Autonómne dopravné prostriedky
Nové trendy v izolácii
Informačno-komunikačné technológie
Kvalita a bezpečnosť stavieb
Digitalizácia

PANDÉMIA VÝRAZNE POZNAČILA SEKTOR STAVEBNÍCTVA
Aktuálna pandémia priniesla do sektora stavebníctva krízu obrovských rozmerov. Do konca roka
2020 bol zaznamenaný prepad produkcie v stavebníctve o takmer 25 %, čo bolo najviac od hospodárskej krízy začiatkom roka 2009 a zároveň aj v rámci Európskej únie. Negatívny vývoj v stavebníctve má ale svoje korene už v období rokov 2018-2019, kedy bola v sektore evidovaná nižšia
aktivita verejných investorov v projektovej a inžinierskej príprave stavieb. Súčasný dopad pandémie je možné pozorovať najmä pri poklese staviteľskej činnosti, napr. aj v súkromnom sektore,
v rámci ktorého neboli zahájené nové stavby výrobných priestorov, obchodných centier, prípadne
kancelárskych priestorov. Vo verejnom sektore je situácia obdobná – prioritou samospráv aktuálne nie sú nové stavby. Kým v uplynulých rokoch sa sektor trápil s nedostatkom kvalifikovanej
pracovnej sily, dnes je problémom sektora nedostatok objednávok.

www.sustavapovolani.sk
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