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Zhrnutie projektu

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;

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;
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Ciele a hlavné kroky
Definícia	učebných	
výstupov	a	ich	
hodnotenia	a	
certifikácie,	

definovanie	ďalších	
požiadaviek	

 

 

è 

 

 

 

 

è	

Vývoj	pedagogického	konceptu	

na	implementáciu	prierezových	
vzdelávacích	programov,	tvorba	
obsahu,	metód	a	učebných	

pomôcok	

	

	

è	

	

	

	

	

è	

Školenie	

školiteľov	pre	
zabezpečenie	
vzdelávania	

	

	

î 

 

 

 

 

ì	

Inaugurácia	

kvalifikačnej	a	
vzdelávacej	
platformy	a	

prvé	kolo	
vzdelávacích	

programov	

	 	 	

Spracovanie	plánu	
ďalšieho	vzdelávania	

s	využitím	
spracovaných	
vzdelávacích	

programov	a	alokácia	
potrebných	zdrojov	v	
zmysle	opatrení	v	

“Cestovnej	mape”	a	
stratégie	vlády  

Spracovanie	návrhov	na	podporné	
nástroje	motivácie	investícií	do	

zručností	a	znalostí	zamestnancov	a	
živnostníkov	pracujúcich	na	

stavbách,	finančných	a	motivačných	
nástrojov	na	akceleráciu	renovácií	

bytových	jednotiek.	

Uzavretie	finančných	zmlúv	na	
zabezpečenie	ďalšieho	vzdelávania.	

Rozvoj	siete	
spolupracujúcich	

organizácií	
(dodávatelia	

stavebných	
firiem,	stavebné	
firmy,	centrá	
odbornej	
výchovy)	

júl	2014	–		
marec	2015	 	 apríl	2015	–	jún	2016	 	

júl	2016	–	
december	2016	 	 január	–	jún	2017	

 

Implementované      >>>        >>>           Implementuje sa ……………
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Vzdelávacie programy pre jednotlivé skupiny profesií: 

1. Murár HSV

– odborný garant: Ing. Ľubica Hlaváčová, riaditeľka, Stredná odborná škola Nitra 

2. Murár PSV 

3. Montážnik betónových a oceľových konštrukcií a obvodových plášťov 

- odborný garant: Prof. Ing. Anton Puškár, PhD. , Stavebná fakulta STU Bratislava 

4. Strechár, hydroizolatér, tesár, klampiar, pokrývač 

5. Dokončovacie práce na stavbách – maliar, natierač, tapetár

- odborný garant: Ing. Štefan Száraz, riaditeľ, Stredná odborná škola stavebná Nové Zámky 

6. Montážnik technických zariadení budov – inštalatér, montážnik zdravotechniky, vykurovacích       
a chladiacich systémov 

- odborný garant: Prof. Ing. Dušan Petráš, Phd., Stavebná fakulta STU Bratislava 

7. Obsluha stavebných strojov – strojník operátor

- odborný garant: Ing. Jozef Dragúň, riaditeľ Beztech s.r.o. 

8. Technik svetelných systémov - odborný garant: Doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., STSS 

9. Energetické zariadenia budov - odborný garant: Ekofond, n.o.
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Pilotné školenia

február - máj 2017
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Informácie o projekte StauEdu na stránkach:

StavEdu www.stavedu.sk

Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska www.zsps.sk

Ústavu vzdelávania a služieb  www.uvs.sk.
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-vytvorenie 9 modulov vzdelávacích programov pre odbornú prípravu remeselníkov
a pracovníkov na stavbách v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov
energie v budovách.

-vytvorenie siete školiteľov poskytujúcich takéto programy

-návrh finančných opatrení, ktoré by pomohli financovaniu takéhoto vzdelávania, vládne
stimuly....

-databáza vzdelávacích programov v oblasti energetickej efektíbnosti a využitia obnoviteľných
zdrojov energie v budovách

-databáza školiteľov
-databáza preškolených odborníkov

Tieto databázy budú určené pre stavebné firmy
a odbornú verejnosť s cieľom získať do svojich projektov
kvalifikovaných odborníkov.

Výsledkom ukončenia projektu bude:
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Po ukončení projektu - vzdelávanie pre ďalších účastníkov je uvažované 
s finančnou podporou z iných zdrojov, napr. štrukturálnych fondov v rámci rekvalifikácie 
zamestnancov pre potreby priemyslu. O získanie týchto prostriedkov usiluje ZSPS v spolupráci      
s príslušnými ministerstvami z dôvodov doplniť chýbajúce kapacity robotníckych stavebných 
profesií, ktorých je v súčasnosti nedostatok na stavebnom trhu .

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

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

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

Ing. Marta Minarovičová  e-mail: minarovicova@uvs.sk

Mgr. Zuzana Kyrinovičová e-mail: kyrinovicova@uvs.sk


