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Zhrnutie 
projektu

Spustenie implementácie “Cestovnej 
mapy” (Build Up Skills Pillar I);
Vybudovanie národného systému  
kvalifikácie a ďalšieho vzdelávania pre 
remeselníkov a pracovníkov na stavbách 
pre oblasť energetickej efektívnosti a 
využitia obnoviteľných zdrojov energie v 
budovách;
Podpora finančného a legislatívneho 
rámca podporujúceho ďalšie 
vzdelávanie;
Podpora investícií do zručností;
Akcelerácia renovácií zameraných na 
zvýšenie energetickej efektívnosti a 
využitia obnoviteľných zdrojov energie v 
budovách. 
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Background
  V rokoch 2012-2013 partneri projektu 

Build Up Skills Slovakia Pillar I 
spracovali Status Quo Analýzu, v ktorej 
identifikovali hlavné prekážky v rozvoji 
zručností a znalostí remeselníkov a 
pracovníkov na stavbách;

Zamestnávatelia a príslušné rezorty 
vyrokovali “Cestovnú mapu” na 
zvládnutie týchto prekážok a na 
vytvorenie systému zvyšovania 
kvalifikácie a ďalšieho vzdelávania, ako 
aj opatrenia na motiváciu investícií do 
zručností a znalostí v oblasti 
energetickej efektívnosti a využitia 
obnoviteľných zdrojov energie v 
budovách ;

  Na základe “Cestovnej mapy” rezorty 
pripravili stratégiu vlády v danej oblasti.
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Očakávané dopady

u  Zvýšená motivácia investovať do 
zručností a znalostí cez zvýšenie 
dopytu po inteligentných 
energetických riešeniach v budovách,

u  Zvýšené investície do zručností a 
znalostí cez vybudovaný finančný a 
legislatívny rámec pre ďalšie 
vzdelávanie remeselníkov a 
pracovníkov na stavbách.

u  Vytvorená platforma pre spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami a 
zamestnávateľmi zameranej na súčasné a budúce potreby v rozvoji zručností a 
znalostí remeselníkov a pracovníkov na stavbách v oblasti energetickej efektívnosti a 
využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách,

u  Rozvinutie zručností a znalostí remeselníkov a pracovníkov na stavbách 
prostredníctvom 9 prierezových vzdelávacích programov,
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