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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 efektívnosti z pohľadu ich
celého životného cyklu a využitia obnoviteľných
zdrojov energie.
Aj Vaša organizácia sa môže zapojiť do systému
ďalšieho vzdelávania. Viac informácii nájdete na
w w w. s t a v e d u . s k , a l e b o k o n t a k t u j t e p r i a m o
koordinátora
projektu.
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aj Vy do systému ďalšieho
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jeho formovaniu a obsahu, aby
čo najviac zodpovedal
požiadavkám praxe!
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Národný systém
kvalifikácie a ďalšieho
vzdelávania
remeselníkov a
pracovníkov na
stavbách v oblasti
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efektívnosti a využitia
obnoviteľných zdrojov
energie v budovách
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Čo je StavEdu
ZSPS, ÚVS, SIEA a
NÚCŽV implementujú
projekt s cieľom
vybudovať StavEdu Národný systém
kvalifikácie a ďalšieho
vzdelávania remeselníkov a pracovníkov
na stavbách v oblasti
energetickej efektívnosti
a využitia obnoviteľných
zdrojov energie v
budovách.
Projekt je základným
kameňom implementácie
Cestovnej mapy
spracovanej v rámci
projektu Build Up Skills v
roku 2013, ktorá si
získala podporu

Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu
SR, Ministerstva
hospodárstva SR a
Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho
rozvoja SR. StavEdu je
súčasťou Európskej
iniciatívy v oblasti rozvoja
zručností a znalostí
Európskej agentúry pre
malé a stredné podniky
(EASME) zameranej na
zvyšovanie energetickej
efektívnosti a využitia
obnoviteľných zdrojov
energie v budovách.

Dialóg zainteresovaných
strán (stakeholderov)
V rámci projektu StavEdu, pracovné skupiny
expertov z odvetvia stavebníctva, príslušných
rezortov a ďalších zainteresovaných strán spracujú
návrhy na:

Zameranie
StavEdu
V rámci StavEdu bude
spracovaných a poskytovaných 9 vzdelávacích
programov pre nasledovné skupiny profesií:
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
budov.

• Finančnú podporu ďalšieho vzdelávania
remeselníkov a pracovníkov na stavbách v sektore
budov, vrátane 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.

