Riaditeľ
Kontaktná osoba: Ing. Alena Ohradzanská
Telefón: 02/59364258
E-mail: alena.ohradzanska@mindop.sk

Vedúci oddelenia stavebníctva
Kontaktná osoba: Ing. Ján Černák, CSc.
Telefón: 02/59364298
E-mail: jan.cernak@mindop.sk

Vedúca oddelenia preukazovania zhody
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Bzovská
Telefón: 02/59364325
E-mail: katarina.bzovska@mindop.sk

Odbor stavebníctva
Odbor stavebníctva plní hlavne úlohy vyplývajúce z kompetencií ministerstva v oblasti stavebnej
výroby a stavebných výrobkov.
Odbor stavebníctva sa vnútorne člení na:
a) oddelenie stavebníctva,
b) oddelenie preukazovania zhody.

Oddelenie stavebníctva
Oddelenie stavebníctva plní hlavne tieto úlohy:
a) vypracúva analýzy a predikcie v odvetví stavebníctva cez monitorovanie stavebných investícií
a vyhodnocovanie národohospodárskeho rozvoja,
b) tvorí prognózy vývoja a konkurencie schopnosti stavebníctva a výroby stavebných výrobkov,
c) zabezpečuje metodické usmerňovanie v oblasti stavebníctva,
d) stanovuje koncepciu technickej normalizácie v oblasti výstavby a stavebníctva, každoročne ju
upresňuje a vyhodnocuje,
e) stanovuje stavebno-technické požiadavky (regulované v EÚ) z technických noriem pre
navrhovanie stavieb, stavebných výrobkov, technologických
f) postupov výstavby a energetickej hospodárnosti budov,
g) rozpracúva Národný program kvality SR na podmienky ministerstva a každoročne
vyhodnocuje,
h) predkladá odvetvovú koncepciu prípravy mládeže na povolania MŠ SR a spolupracuje s
orgánmi ústrednej štátnej správy, odborovými zväzmi a združeniami pri tvorbe návrhov na
obsah odborného vzdelávania v učebných plánoch odborných predmetov a návrhov na zmeny
v sústave študijných a učebných odborov,
i) vypracúva koncepcie a programy zamerané na dosiahnutie vyššej energetickej hospodárnosti
budov,
j) metodicky riadi proces energetickej certifikácie,
k) určuje technické normy vhodné na výpočet a na energetickú certifikáciu.

Oddelenie preukazovania zhody
Oddelenie preukazovania zhody plní hlavne tieto úlohy:
a) udeľuje a odníma autorizáciu a oprávnenie na výkon činnosti osvedčovacieho miesta,
b) vykonáva dozor nad preukazovaním zhody stavebných výrobkov a nad technickým
osvedčovaním a pravidelne kontroluje plnenie predpokladov autorizovaných osôb a
osvedčovacieho miesta,
c) metodicky usmerňuje a riadi autorizované osoby,
d) notifikuje autorizované osoby a osvedčovacie miesto,
e) predkladá návrhy na notifikáciu národných legálnych požiadaviek na WTO v spolupráci s
autorizovanými a notifikovanými osobami a predstaviteľmi priemyslu,
f) zabezpečuje zverejňovanie predpisov na technické osvedčovanie, ktoré vydala EOTA a ich
zverejňovanie v štátnom jazyku,
g) navrhuje slovenské technické normy vhodné na preukazovanie zhody a zrušenie určenia ich
vhodnosti,
h) zabezpečuje zverejňovanie požadovaných údajov vo Vestníku ministerstva,
i) určuje predstaviteľov SR v európskych sektorových skupinách pre stavebníctvo a v Európskej
organizácii pre technické osvedčovanie a vykonáva činnosti vyplývajúce z riadneho členstva SR v
Stálom výbore pre stavebníctvo pri EK pre oblasť stavebných výrobkov.

