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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 

Projekt je základným kameňom implementácie Cestovnej mapy 
spracovanej v rámci projektu Build Up Skills v roku 2013, ktorá 
bola podporená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom 
hospodárstva SR a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.


Aké sú ciele projektu? 

Systém bude združovať dodávateľov stavebných 
technológi í a materiálov, stavebné firmy 
podieľajúce sa na výstavbe verejných budov, 
rodinných domov a bytových jednotiek, ako aj ich 
obnovy s cieľom zvýšenia energetickej efektívnosti a 
využitia obnoviteľných zdrojov energie v budovách. 


Projekt zároveň spracuje návrhy na podporné nástroje 
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Projekt StavEdu bol zahájený 17. 
júla 2014 s cieľom vybudovať v 
prvej fáze systém ďalš ieho 
vzdelávania a kvalifikácie pre 
remeselníkov a pracovníkov na 
stavbách v oblasti energetickej 
e f e k t í v n o s t i a v y u ž i t i a 
obnoviteľných zdrojov energie v 
budovách

“Členovia ZSPS budú 
priamo vytvárať náplň 
ďalšieho vzdelávania, 
aby zodpovedalo ich 

potrebám” 
- ING. ZSOLT LUKÁČ, PREZIDENT ZSPS
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pre financovanie ďalšieho vzdelávania a na podporu investícií do zručností a znalostí 
remeselníkov a pracovníkov na stavbách, ako aj návrhy na finančné a iné nástroje na 
zintenzívnenie obnovy budov, vrátane obnovy rodinných domov a bytových jednotiek. Tieto 
nástroje budú motivovať dopyt po inteligentných energetických riešeniach v 
budovách.





Ktorých profesií sa projekt týka? 

Nový systém ďalšieho vzdelávania a kvalifikácie bude zahŕňať široký okruh remesiel a profesií na 
stavbách (tak ako boli identifikované v 
Cestovnej mape) rozdelených do 9 skupín:
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Hlavné ciele projektu 
a časový plán 

1. Murár HSV (zahŕňa izolatér, omietkar), 
betonár a oceliar. 

2. Murár PSV, vrátane suchej montáže, 
montáže drevených konštrukcií a výplne 
otvorov, lešenár, kominár. 

3. Montážnik betónových a oceľových 
konštrukcií a obvodových plášťov. 

4. Strechár, hydroizolatér. 
5. Maliar, natierač, tapetár, dlaždič, 

obkladač, podlahár, kamenár, stavebný 
zámočník. 

6. Inštalatér, montážnik zdravotechniky, 
vykurovacích a chladiacich systémov. 

7. Obsluha stavebných strojov. 
8. Technik energetických zariadení budov. 
9. Technik systémov osvetlenia.



Projektový newsletter 1/2014 � 22. októbra 2014




Ako sa zapojiť do 
projektu? 
Privítame Vás na našom prvom workshope, ktorý bude zameraný na :


potvrdenie skupín profesií zaradených do systému ďalšieho vzdelávania, 


definovanie technologického rámca pre kvalifikačné štandardy (t.j. technológie a materiály, 
s ktorými zahrnuté profesie pracujú), 


definovanie zručností a znalostí, ktoré budú rozvíjané systémom ďalšieho vzdelávania. 


Viac informácií o workshope najdete tu (klikni na link). 

Workshop sa bude konať 19. novembra 2014 od 10:00 do 15:00 hod na Národnom ústave 
celoživotného vzdelávania, Tomášikova 4, 820 09 Bratislava.


Ak nemáte záujem zúčastniť sa nášho prvého workshopu, ale chcete spolupracovať s nami, 
registrujte sa tu (klikni na link).


Ak máte záujem dostávať projektový newsletter, prosím registrujte sa tu (klikni na link).


Koordinátor projektu: 
RNDr. Ing. František Doktor

Adresa: 
Viedenská cesta 5 
841 05 Bratislava

fdo@mail.t-com.sk 
0911/421844
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Hlavní partneri projektu 
ZSPS - Zväz stavebných podnikateľov 
Slovenska


ÚVS - Ústav vzdelávania a služieb


SIEA - Slovenská inovačná a 
energetická agentúra


NÚCŽV - Národný ústav celoživotného 
vzdelávania


Pripojte sa k systému daľšieho 
vzdelávania a kvalifikácie a 
využite výhody spolupráce v 
ď a l š o m v z d e l á v a n í 
remeselníkov a pracovníkov na 
stavbách medzi stavebnými 
fi r m a m i a d o d á d a t e ľm i 
technológií a materiálov pre  
budovy. 

mailto:fdo@mail.t-com.sk
https://www.dropbox.com/s/orz1oyizuhndfnq/Pozvanka%20na%201%20workshop-update.pdf?dl=0
https://app.smartsheet.com/b/form?EQBCT=209c32f3978747e192f38a4fc45fa828
https://app.smartsheet.com/b/form?EQBCT=1ed634d40c464de287e69b0d9154d345

