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Slovenský systém ďalšieho vzdelávania a
kvalifikácie pre remeselníkov a pracovníkov na
stavbách - energetická efektívnosť a využitie
obnoviteľných zdrojov energie v budovách
Hlavní partneri projektu
ZSPS - Zväz stavebných podnikateľov
Slovenska
ÚVS - Ústav vzdelávania a služieb
SIEA - Slovenská inovačná a
energetická agentúra
NÚCŽV - Národný ústav celoživotného
vzdelávania

Kvalifikačné štandardy
pre vzdelávacie programy
V novembri 2014 boli vytvorené
skupiny pre spracovanie
kvalifikačných a hodnotiacich
štandardov. Tieto pracovné skupiny sa stretli so
spolupracujúcimi organizáciami na workshope dňa
19.11.2014. Na tomto workshope bolo odsúhlasených 9
skupín profesií, pre ktoré budú pripravené vzdelávacie
programy. Bol na ňom dohodnutý aj technologický a
materiálový rámec vzdelávania. Tento workshop spracoval
aj úvodné návrhy kvalifikačných štandardov pre 7 skupín
profesií. Na záver workshopu bola zorganizovaná diskusia
na tému národného systému celoživotného vzdelávania,
jeho prioritné opatrenia, rozsah, obsah a očakávané
výsledky projektu StavEdu. Následne pracovné skupiny
pripomienkovali tieto návrhy a zapracovávali pripomienky,
ktoré obdržali od partnerov projektu.
Co-funded by the Intelligent Energy Europe
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Pripojte sa k systému ďalšieho vzdelávania a kvalifikácie a využite výhody spolupráce v ďalšom vzdelávaní
remeselníkov a pracovníkov
na stavbách medzi stavebnými firmami a dodávateľmi
technológií a materiálov pre
budovy. Viac informácií na
www.stavedu.sk
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Obsah vzdelávacích a školiacich
programov zahrnie aplikáciu
následovných technológií a materiálov:
- Izolačné materiály
- Suchá montáž
- Ohýbanie a spájanie trubiek
- Ohýbanie a spájanie materiálov
- Ukotvenia
- Protipožiarna ochrana
- Mokrý proces
- Povrchová úprava
- Osadzovanie okien a dverí
- Delenie materálov
- Stavebné materiály
- Spojovacie materály
- Náterové hmoty
- Výplne otvorov
- Obkladové materiály
- Armatúry, zdravotechnika, odpadové
konštrukcie
Validované kvalifikačné štandardy si môžete
stiahnuť na www.stavedu.sk .

INICIATÍVA ZA ZELENÝ RAST V
STAVEBNÍCTVE
GREEN CONSTRUCTION GROWTH INITIATIVE

Projekt StavEdu je súčasťou iniciatívy ZSPS za
zelený rast v stavebníctve zameranej na
akceleráciu renovácií existujúcich budov a využitia
inteligentných energetických riešení v budovách.
Tým sa zvýši prínos stavebného sektora k
ochrane životného prostredia, úspore energií a
využitie obnoviteľných zdrojov energie.
StavEdu združuje dodávateľov stavebných
technológií a materiálov, stavebné firmy
podieľajúce sa na výstavbe a obnove budov s
cieľom dosiahnutia ich vysokej energetickej
Co-funded by the Intelligent Energy Europe
Programme of the European Union

Skupiny profesií, pre ktoré sú
vytvárané vzdelávacie a školiace
programy :
Skupina 1 (hrubá výroba): murár HSV
(zahŕňa izolatér, omietkar), betonár, lešenár.
Skupina 2 (PSV): murár PSV (vrátane suchej
montáže, montáže drevených konštrukcií a
výplne otvorov), kominár (murárske práce),
stavebný stolár, elektrikár.
Skupina 3 (montáž prefabrikátov a
konštrukcií): montážnik betónových a
oceľových konštrukcií, montážnik
obvodových plášťov, oceliar.
Skupina 4 (strechy a hydroizolácie):
strechár, hydroizolatér, tesár, klampiar,
pokrývač.
Skupina 5 (dokončovacie práce): maliar,
natierač, tapetár, dlaždič, obkladač, podlahár,
kamenár.
Skupina 6 (inštalácie): inštalatér, montážnik
zdravotechniky, montážnik vykurovacích a
chladiacich systémov, stavebný zámočník.
Skupina 7 (stavebné stroje): obsluha
stavebných strojov.
Skupina 8 (energetika): energetické systémy
a zariadenia budov,
Skupina 9 (osvetlenie): osvetlovacie systémy
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efektívnosti z pohľadu ich celého životného cyklu a využitia obnoviteľných zdrojov energie.

Dialóg zainteresovaných
strán (stakeholderov)
V rámci projektu StavEdu,
pracovné skupiny expertov z
odvetvia stavebníctva,
príslušných rezortov a ďalších
zainteresovaných strán spracujú
návrhy na:
Finančnú podporu ďalšieho
vzdelávania remeselníkov a
pracovníkov na stavbách v
s e k t o r e b u d o v, v r á t a n e
podpory zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ,
Legislatívne úpravy na zabezpečenia fungujúceho právneho rámca pre ďalšie vzdelávanie,
Formy motivácie pre účasť v národnom systéme kvalifikácie a ďalšieho vzdelávania,
Podporu dopytu po inteligentných energetických riešeniach, vrátane "zeleného" verejného
obstarávania,
Zintenzívnenie obnovy verejných budov, rodinných domov a bytových jednotiek.
Výsledkom rokovaní bude akčný plán. Jeho napĺňanie bude pravidelne kontrolované všetkými
zainteresovanými stranami.

Pracovné skupiny sa budú kreovať v mesiacoch máj a jún 2015. Chcete sa aj vy zapojiť do
práce na vyššie uvedených opatreniach? Stačí sa zaregistrovať kliknutím tu. O ďalšom
postupe budete automaticky informovaní.

Koordinátor projektu:

!

RNDr. Ing. František
Doktor

Adresa:

Viedenská cesta 5 frantisek.doktor@stavedu.sk
841 05 Bratislava 0911/421844

Sledujte nas na
Facebooku:
facebook.com/stavedu
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