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majú výučbu organizovanú prezenčnou formou
s praktickými úlohami v skupinách a
požadované vstupné vzdelanie je minimálne
stredné odborné vzdelanie s výučným listom.

Coneco/Racioenergia 2016
7. apríla 2016, od 9:30 do 15:00 sa v Expo
klube Incheba počas veľtrhu Coneco/
Racioenergia uskutoční konferencia “Investing
in Construction Skills” zameraná na zručnosti
potrebné pre rast trhu s inteligentnými

Hlavní partneri projektu
ZSPS - Zväz stavebných
podnikateľov Slovenska
ÚVS - Ústav vzdelávania a služieb
SIEA - Slovenská inovačná a
energetická agentúra
NÚCŽV - Národný ústav
celoživotného vzdelávania

Vzdelávacie programy
Expertné skupiny pre tvorbu školiacich
programov spracovali učebné plány a osnovy
pre 8 školiacich programov pre jednotlivé
skupiny profesií. Všetky vzdelávacie programy
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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
t e c h n o l ó g i í a m a t e r i á l o v p re
b u d o v y. V i a c i n f o r m á c i í n a
www.stavedu.sk
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riešeniami v budovách v strednej Európe.

Program konferencie
“Investing in Construction
Skills”:
9:30 - Otvorenie
9:40 - Úloha investícii do zručností v oblasti
energetickej efektívnosti budov s cieľom
splniť požiadavky EU 2020
10:00 - Build Up Skills iniciatíva (EASME)
10:30 - Panel 1: Ďalšie vzdelávanie
remeselníkov a robotníkov na stavbách projekty StavEdu a CrossSkills
11:30 - Panel 2: Ďalšie vzdelávanie
stavebných inžinierov
12:30 - Obed
12:30 až 15:30 - Projektové workshopy ingREeS, StavEdu a CrossCraft
Hlavnými cieľmi konferencie je zvýšenie
informovanosti o projektoch ingREeS, StavEdu
a CrossCraft, diskusia o dôležitosti
celoživotného vzdelávania v stavebnom sektore
v oblasti energetickej efektívnosti a používaní
obnoviteľných zdrojov energie v budovách a
uzšia spolupráca v ďalšom vzdelávaní v strednej
Európe.
Trh renovácií budov na štandard nZEB a trh
novostavieb nZEB v rokoch 2020 až 2030
predstavuje objem dodávok stavebných prác,
materiálov, technických zariadení a technológií
vo výške presahujúcej 40 miliárd EUR len na
Slovensku. Dokážeme tento trh odblokovať
a rozvinúť? Ak áno, do akej miery využijeme túto
trhovú príležitosť pre „zelený“ rast
v stavebníctve?
Adekvátne zručnosti a znalosti remeselníkov
a pracovníkov v sektore budov v oblasti
energetickej efektívnosti a využitia
obnoviteľných zdrojov energie v budovách budú
kľúčovým faktorom. Dokážeme sa na príležitosti
trhu pripraviť? Konferencia poskytne fórum pre
Co-funded by the Intelligent Energy Europe
Programme of the European Union

Hotové učebné plány a osnovy
pre jednotlivé vzdelávacie
programy:
1. Murár HSV (hrubá stav.výroba) zahŕňa
izolatér, omietkar, betonár.
2. Murár PSV (pridruž. Stav. Výroba) vrátane
suchej montáže, montáže drevených
konštrukcií a výplne otvorov, kominár
(murárske práce), stavebný stolár.
3. Montážnik betónových a oceľových
konštrukcií a obvodových plášťov.
4. Strechár, hydroizolatér, tesár, klampiar
pokrývač.
5. Dokončovacie práce na stavbách – maliar,
diskusiu o ďalšom vzdelávaní a pripraví
odporúčania pre Slovenské predsedníctvo Rady
EÚ a kľúčové stretnutia k problematike
zručností v Bratislave a Bruseli.

Registrujte sa na konferenciu
a workshopy počas Coneco
2016 - kliknite tu
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Konferencia predstaví projekty StavEdu,
ingREeS a CrossCraft, ktoré sú financované
programami EÚ Horizont 2020 a Intelligent
Energy Europe. Projekty sú zamerané na rozvoj
zručností a znalostí v oblasti energetickej
efektívnosti budov a využitia obnoviteľných
zdrojov energie v budovách pre pracovníkov v
stavebníctve: remeselníkov, pracovníkov na
stavbách, projektantov, stavbyvedúcich,
stavebného dozoru a konzultantov udržateľnosti
stavebných projektov, ako aj hodnotiteľov
dosahovanej ener-getickej efektívnosti v celej
dĺžke životného cyklu budov.
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Projektové workshopy počas
konferencie “Investing in
Construction Skills” - program
IngREeS
Workshop

StavEdu a
CrossCraft

Vzdelávanie
stavbyvedúcich a
stavebných dozorov v
energetickej
efektívnosti budov.

Praktická prezentácia
školiaceho programu pre
skupinu profesií č.2 Murár PSV (pridruž.
Stav. Výroba) vrátane
suchej montáže,
montáže drevených
konštrukcií a výplne
otvorov, kominár
(murárske práce),
stavebný stolár a
elektrikár. Zároveň
prebehne ukážka
osadzovania okien v
spolupráci so
spoločnosťou
Slovenergookno.

Vzdelávanie o úlohe
svetla v energetickej
bilancií budov.

Praktická ukážka
tréningového programu
pre technikov svetelných
systémov v budovách.

Tréning v používaní
počítačových
simulácií budov za
účelom energetickej
optimalizácie.

CrossCraft: prezentácia
školenia, ktoré je
poskytované priamo na
stavbách.

Konferenciu otvoria spolu-hostitelia: Ing. Zsolt
Lukáč, prezident ZSPS, prof. Dipl.-Ing. Dr.
Vladimír BENKO, PhD., predseda SKSI a prof.
Ing. Stanislav Unčík, PhD., dekan Stavebnej
fakulty STU.

Pracovná skupina
stakeholderov StavEdu
V októbri 2015 bola vytvorená pracovná skupina
stakeholderov. ZSPS vychádzal zo záujmov
členov, registrovaných cez internetovú stránku
projektu StavEdu (www.stavedu.sk). Táto
skupina sa bude zaoberať finančnou podporou
ďalšieho vzdelávania remeselníkov a
pracovníkov na stavbách v sektore budov,
vrátane podpory zo štátneho rozpočtu a
štrukturálnych fondov EÚ, legislatívnymi
úpravami na zabezpečenia fungujúceho
právneho rámca pre ďalšie vzdelávanie,
formami motivácie pre účasť v národnom
systéme kvalifikácie a ďalšieho vzdelávania,
podporou dopytu po inteligentných
energetických riešeniach, vrátane "zeleného"
verejného obstarávania a zintenzívnenie obnovy
verejných budov a bytových jednotiek. Členmi
tejto skupiny sú: ZSPS, IZO (odborová
organizácia), SKSI, STU, Infra Services, ZEUS
PB a IC Consultancy.
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Koordinátor
projektu:

(

RNDr. Ing.
František
Doktor

frantisek.doktor@
stavedu.sk
0911/421844

Sledujte nás na
Facebooku:
facebook.com/
stavedu
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