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ÚVOD

Zelený a digitálny prechod transformujú hospodárstvo, posúvajú ho smerom k efektív-
nemu využívaniu zdrojov, obehovému, digitalizovanému a klimaticky neutrálnemu hos-
podárstvu, a tým menia aj trh práce, kde sa očakáva, že nové technológie, digitalizácia, 
umelá inteligencia a robotika vytvoria nové pracovné miesta, zmenia existujúce alebo 
nahradia iné. Tieto procesy si vyžadujú stále a dynamické zmeny v súbore zručností mla-
dých a dospelých v procese nadobúdania, zvyšovania a obnovenia zručností, aby držali 
krok s potrebami hospodárstva a trhu práce. 

Ekonomiky a spoločnosti sa budú musieť týmto rýchlym zmenám prispôsobiť a prostred-
níctvom školenia a vytvárania zručností budú na tieto zmeny pripravovať súčasnú a bu-
dúcu pracovnú silu. Inovatívne a flexibilné učebné osnovy, vzdelávacie kurzy a materiály 
patria medzi najdôležitejšie nástroje v tomto procese. Projekt BEE-VET konzorcia organi-
zácií zo štyroch štátov – Rakúska, Bulharska, Slovenska a Turecka – financovaný z progra-
mu Erasmus+, prispieva k modernizácii učebných osnov a k zníženiu nezrovnalostí medzi 
vzdelávaním a ekonomikou v jednom z ekonomických sektorov – v stavebníctve.

Stavebníctvo zohráva v európskom hospodárstve dôležitú úlohu, pretože za ostatných 
10 rokov vytvára takmer 10% hrubého domáceho produktu (HDP) a poskytuje cca 20 
miliónov pracovných miest (pozri COM/2012/0433 final)1. Prognóza zručností Cedefop 
na r. 2016 naznačuje, že zamestnanosť v stavebníctve porastie v rokoch 2015-20252. Do 
r. 2025 bude potrebných cca 1 milión nových pracovníkov, a zároveň členské štáty budú 
musieť nahradiť starnúcu pracovnú silu. Správa Improving the Human Capital Basis (Zlep-
šenie základu ľudského kapitálu) Európskeho observátoria pre stavebný sektor (European 
Construction Sector Observatory/ECSO) za r. 2017 tiež identifikuje štrukturálne prekážky 
v tejto oblasti – zníženie počtu mladých kvalifikovaných pracovníkov a starnúcu pracovnú 
silu3. Správa zdôrazňuje energetickú účinnosť ako jednu z hlavných hnacích síl rozvoja 
zručností v tomto sektore. Hoci v mnohých členských štátoch Európskej únie (EÚ) je znač-
ný počet študentov, ktorí končia stredoškolské odborné vzdelávanie a prípravu (OVP), 
údaje ukazujú, že pre mnohých mladých ľudí je ťažké nájsť si prácu v stavebnom sektore 
na pracovných miestach, ktoré zodpovedajú ich kompetenciám.

S cieľom podporiť hladký prechod študentov stredných škôl vyššieho odborného vzdelá-
vania a zvýšiť ich zamestnateľnosť v ekologickom, trvalo udržateľnom a energeticky efek-
tívnom stavebnom sektore, si projekt BEE-VET kladie za hlavný cieľ navrhovať, testovať, 

1 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0433:FIN:EN:PDF
2 https://www.cedefop.europa.eu/files/8093_en_0.pdf
3 https://www.buildup.eu/en/practices/publications/ecso-report-improving-human-capital-basis
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overovať, využívať, šíriť a udržiavať súbor vzájomne prepojených inovatívnych produktov 
pre vyučovanie a vzdelávanie: Interaktívne školiace materiály v oblasti uplatňovania no-
vých a pokročilých technológií/materiálov – BEE-VET Digitálne nástroje; Metodické ma-
teriály pre učiteľov OVP v konkrétnych odborných predmetoch, ktoré poskytujú návod 
a podporujú využívanie digitálnych technológií tvorivým, spolupracujúcim a efektívnym 
spôsobom – BEE-VET Príručka pre učiteľov. V neposlednom rade je tu v rámci svojho 
významu prezentovaná Koncepcia pre aktualizáciu učebných osnov, vyvinutá na základe 
informácií poskytnutých štyrmi partnerskými krajinami projektu a identifikovaných naj-
lepších postupov, ako aj na základe pripravených konkrétnych produktov, mapovania 
očakávaných vzdelávacích výstupov získaných študentmi OVP v oblasti stavebníctva, s 
výsledným cieľom umožniť ich nadnárodnú mobilitu a uznanie vedomostí, zručností a 
kompetencií. 

Táto publikácia bude priamym prínosom pre zainteresované strany v sektore stavebníctva 
a OVP, pričom prispeje k zmenšeniu rozdielov medzi školami a podnikaním nasledovne:

 modernizácia učebných osnov pre študentov OVP, najmä v rámci odborov vyš-
šieho sekundárneho vzdelávania so zameraním na stavebníctvo a zvyšovanie di-
gitálnych zručností študentov, ako aj zavádzanie vyučovacích a učebných metód 
so zameraním na IKT a praktické učenie vedúce k vytvoreniu atraktívnejšieho 
vzdelávacieho prostredia;

 zlepšenie zručností a kompetencií učiteľov pre rozvoj a výučbu podľa učebných 
osnov a programov a firemných mentorov – pre vývoj štruktúrovaných, aktuál-
nych a praktických didaktických materiálov v oblasti zelenej, trvalo udržateľnej a 
energeticky efektívnej výstavby prostredníctvom adekvátnej spolupráce s pod-
nikaním;

 zvyšovanie povedomia o dôležitosti partnerstva medzi sektorom vzdelávania 
a podnikateľskou obcou a aktivácie spolupráce medzi učiteľmi a zástupcami 
firiem s cieľom zabezpečiť komplexné a aktuálne OVP, ktoré podporuje ekono-
mickú prosperitu;

 podpora inštitúcií zodpovedných za prenos kreditov, uznávanie kvalifikácií zís-
kaných v zahraničí a poskytovanie ďalšieho odborného vzdelávania na kom-
penzáciu medzier a zosúladenie kompetencií zamestnancov s národnými po-
žiadavkami;

 prínos k uznávaniu vedomostí, zručností a kompetencií a nadnárodnej prenos-
nosti vzdelávacích výstupov získaných na hodinách teórie a praxe v školách (vo 
formálnom vzdelávaní a odbornej príprave v krajine pôvodu), bez ohľadu na 
krajinu, v ktorej bola kvalifikácia získaná;

 zvyšovanie povedomia a prispievanie k ochrane životného prostredia vo všeobec-
nosti, pretože poznatky a zručnosti integrované v školských učebných osnovách a 
aplikované ako know-how a praktické skúsenosti v stavebnom sektore, prispieva-
jú k budovám s nulovými emisiami energie a zníženej spotrebe energie.
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Technologické zmeny a  digitalizácia, demografické a  klimatické zmeny sú hlavnými globálnymi 
trendmi, ktoré ovplyvňujú ekonomický rozvoj, transformujú trh práce a predstavujú vážne výzvy pre 
vzdelávanie a odbornú prípravu v ich primárnej funkcii pripraviť súčasnú a budúcu pracovnú silu na 
neustále sa meniace požiadavky pracoviska a na nové povolania či zručnosti. Tieto tendencie majú 
vplyv na všetky odvetvia, vrátane stavebníctva. 

 Digitalizácia zasahuje do všetkých oblastí ekonomiky a spoločnosti a v posledných troch 
rokoch jej vplyv ešte umocnila pandémia COVID-19. Aj stavebníctvo, podobne ako via-
ceré iné odvetvia, sa musí prispôsobiť zmenám, ktoré ešte urýchli digitalizácia. Prechod 
k  stavebnému informačnému modelovaniu (BIM), ako aj využívanie nových technológií 
ako drony, roboty, virtuálna a rozšírená realita a 3D tlač si vyžaduje stabilnú úroveň digi-
talizácie zručností pracovníkov v stavebníctve. Okrem toho sa v budúcnosti očakáva, že 
povolania vyžadujúce nižšiu a rutinnejšiu úroveň zručností, v neposlednom rade z dôvodu 
automatizácie, budú klesať, čo opäť výrazne ovplyvní cca dve tretiny nízko až stredne kva-
lifikovaných stavebných robotníkov v EÚ.

 Klimatické zmeny a zhoršovanie životného prostredia sú globálne tendencie, ktoré si 
vyžadujú zmenu celého spektra ľudských činností a  správania: spôsob využívania zdro-
jov, spôsob výroby produktov, spôsob, akým myslíme a konáme v každodennom živote. 
Na európskej úrovni je ambíciou Európskej komisie čeliť týmto výzvam tak, že Európska 
únia bude do r. 2050 klimaticky neutrálna s nulovými čistými emisiami skleníkových ply-
nov a budú sa rozvíjať ekonomiky, ktoré nezvyšujú spotrebu zdrojov. Toto sú hlavné cie-
le Európskej zelenej dohody1. Cieľom dohody je zlepšiť blahobyt a zdravie obyvateľstva 
a budúcich generácií tým, že im poskytne čistý vzduch a vodu, zdravé a cenovo dostupné 
potraviny; rekonštruované a energeticky účinné budovy; čistú energiu a verejnú dopravu; 
tovar s dlhšou životnosťou a pracovné miesta, ktoré budú odolné voči budúcim zmenám; 
technologickú inováciu a  transformáciu pre konkurenčnú schopnosť a  trvalo udržateľný 
rozvoj priemyslu. 

Sektor stavebníctva zohráva dôležitú úlohu pri prispôsobovaní ekonomiky klimatickým zmenám 
a splnení „zelených“ cieľov. Príprava budov a domov na „zelenšiu budúcnosť“ je dôležitým as-
pektom novej európskej agendy. Budovy „sú zodpovedné“ za spotrebu cca 40% spotrebovanej 
energie a 36% skleníkových plynov spojených so spotrebou energie. Spotreba energie v budovách, 
ako aj efektívnejšie využívanie zdrojov vo výrobe, doprave a využívanie produktov a surovín na vý-
stavbu budov a infraštruktúry sú preto dôležité pre výrobu a spotrebu energie, klimatické zmeny 
a životné prostredie2.

1 Európska zelená dohoda. Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európske únii, Rade, Európskemu hospodárskemu 
a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. Brusel, 11.12.2019, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-
1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF 

2 Tamže

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF
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Obytné aj verejné budovy je potrebné renovovať, aby využívali viac obnoviteľnej energie a zároveň 
boli menej energeticky náročné. Európska komisia navrhuje toto:

 členské štáty musia každoročne renovovať aspoň 3% celkovej plochy verejných budov na 
medziročnom základe;

 stanoviť ako cieľ dosiahnutie 49% obnoviteľných zdrojov v budovách do r. 2030;

 do r. 2030 musia členské štáty zvýšiť využívanie obnoviteľnej energie pri vykurovaní a kli-
matizácii o 1.1 percentuálneho bodu ročne.

K dosiahnutiu vytýčených cieľov sa vyžaduje séria regulačných nástrojov, iniciatív a fondov, čím sa 
dodatočne prejaví vplyv smerom na dosiahnutie žiadaných zmien v stavebníctve:

 Revidovaná Smernica o energetickej hospodárnosti budov3 podporuje využívanie obno-
viteľných zdrojov a zavádzanie menej znečisťujúcich energetických systémov pre domác-
nosti a verejné budovy prostredníctvom renovácie, modernizácie a dekarbonizácie budov, 
pričom stanovuje tieto ciele:

• od r. 2030 by mali mať všetky nové budovy nulové emisie; nové verejné budovy by 
mali tento cieľ dosiahnuť ešte v r. 2027. 

• 15% budov s najnižším výkonom v EÚ musí do r. 2030 dosiahnuť najvyššiu triedu Certi-
fikátu energetickej hospodárnosti (Energy Performance Certificate/EPC), z triedy G na 
triedu F, pričom verejné budovy musia dosiahnuť rovnakú úroveň zrýchleným tempom 
do r. 2027. Obytné budovy sa musia zrenovovať a do r. 2030 dosiahnuť aspoň triedu 
F, a r. 2033 aspoň triedu Е. 

• Povinnosť mať Certifikát energetickej hospodárnosti sa vzťahuje aj na budovy, ktoré 
sa zásadne obnovujú, budovy, v ktorých sa predlžuje nájom a všetky verejné budovy. 

• Zahrnutá je aj povinnosť umiestniť nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá pri obytných 
a kancelárskych budovách a poskytnúť vyhradené parkovacie miesta pre bicykle. 

•  Budovy alebo časti budov na predaj alebo prenájom by tiež mali mať Certifikát ener-
getickej hospodárnosti a príslušná trieda by mala byť uvedená vo všetkých inzerátoch. 

•   Národné plány  rekonštrukcie a  renovácie budov by mali byť plne integrované do 
Národných energetických a klimatických plánov s cieľom zabezpečiť porovnateľnosť 
a sledovanie pokroku. Zároveň budú musieť mať aj časový rámec a cestovné mapy na 
postupné redukovanie a vylúčenie fosílnych palív používaných na vykurovanie či klima-
tizáciu najneskôr k r. 2040. 

• „Pasy renovovaných budov“ môžu poskytovať informácie, ako aj pomôcť znížiť nákla-
dy spotrebiteľov s cieľom usmerniť ich plány a činnosti renovácie budov na dosiahnutie 
nulových emisií. 

3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov (prepracované 
znenie) [2010] ОВ L153/13/
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•  Členské štáty sa vyzývajú, aby do finančných plánov verejných a súkromných budov 
zahrnuli opatrenia na obnovu budov, ako aj vytvorili príslušné nástroje pre domácnosti 
s nižšími príjmami. 

• Do finančných nástrojov by mala byť zahrnutá doložka o postupnom znižovaní a vyra-
ďovaní fosílnych palív v budovách, teda po r. 2027 by nemali byť finančne podporo-
vané zariadenia alebo kotly využívajúce fosílne palivá; členské štáty EÚ môžu zaviesť 
zákonnú možnosť zakázať používanie fosílnych palív v budovách.

 Nové nariadenie o povinnom ročnom znížení emisií skleníkových plynov pre členské štáty 
(Effort Sharing Regulation)4 stanovuje ciele na zníženie emisií skleníkových plynov pre 
hospodárske odvetvia vo všetkých členských štátoch, vrátane stavebníctva. 

 Revidovaná Smernica o energetickej efektívnosti (Energy Efficiency Directive)5 a  Smer-
nica o používaní energie z obnoviteľných zdrojov (Renewable Energy Directive) 6 zvý-
šia energetickú účinnosť budov a  podporia v nich používanie obnoviteľnej energie. 
Smernica o používaní energie z obnoviteľných zdrojov prispieva k zvýšeniu využívania ob-
noviteľných energetických zdrojov a energetickej účinnosti budov prostredníctvom:

• uľahčenia integrácie výroby obnoviteľných energetických zdrojov do siete (napríklad 
aplikáciou nových technológií, umožnením uskladnenia energie a zlepšením cezhra-
ničnej spolupráce);

• ponúkania uľahčení a stimulov pre elektrifikáciu (napríklad pomocou čerpadiel alebo 
elektrických vozidiel) a používania inovačných palív ako zelený vodík; 

• podpory energetickej účinnosti a kruhového využívania zdrojov (napríklad využívaním 
odpadového vykurovania).

Smernica o energetickej účinnosti:

• vyžaduje, aby členské štáty renovovali aspoň 3% plochy verejných budov ročne; 

• stanovuje ako nový cieľ pred členské štáty znížiť energetickú spotrebu vo verejnom 
sektore aspoň o 1.7% ročne;

• uprednostniť opatrenia energetickej účinnosti pre energeticky chudobných spotrebi-
teľov a domácnosti;

• podniknúť ďalšie kroky na povzbudenie spotrebiteľov, pokiaľ ide o ich základné práce 
súvisiace s vykurovaním, klimatizáciou a teplou vodou;

4 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/842 z 30. mája 2018 o povinnom ročnom znížení emisií skleníkových 
plynov pre členské štáty v rokoch 2021 až 2030, ktoré prispieva ku klimatickým opatreniam pri plnení záväzkov prijatých 
v rámci Parížskej dohody a o zmene Nariadenia (EÚ) č. 525/2013[2018] ОВ L156/26/.

5 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o  energetickej efektívnosti, ktorou sa menia 
a dopĺňajú smernice 2009/125/ES и 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES.

6 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2018/2001/EÚ z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných 
zdrojov [2018] ОВ L238/82.
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• zaviesť indikatívny cieľ členským štátom pre ich prínos k spoločnému európskemu cieľu 
energetickej účinnosti;

• zaviesť právne požiadavky na zaradenie energetickej účinnosti do plánovania investič-
ných rozhodnutí.

 Nový Sociálny klimatický fond7, ktorý sa tvorí z príjmov z obchodovania s emisiami v cest-
nej doprave a budovách, ponúka finančnú pomoc občanom, a najmä domácnostiam v nú-
dzi, aby mohli investovať do nových vykurovacích systémov za účelom vyššej sociálnej 
tolerancie v priebehu zeleného prechodu8.

Všetky globálne výzvy znamenajú rozsiahle zmeny v stavebnom sektore, ktoré so 
sebou prinášajú hlboké technologické zmeny ako aj zmeny v oblasti projektovania, 
výroby, služieb, spotreby a investícií, a preto si vyžadujú dostatočný počet 
odborníkov v danom odvetví s príslušnou vysokou kvalifikáciou. 

Z tohto dôvodu je obzvlášť dôležité, aby sa všetky súčasné tendencie v tomto 
sektore odrážali cez perspektívu ľudského kapitálu, kde najdôležitejšie výzvy súvisia 
s dosiahnutým vzdelaním a kvalifikáciou zamestnancov, s existujúcim nesúladom 
v ponuke a dopyte po zručnostiach a dokonca s nedostatkom zručností. Očakáva 
sa, že tieto výzvy sa budú v budúcnosti len prehlbovať, ak sa neprijmú primerané 
opatrenia.

Nesúlad medzi dopytom a ponukou zručností možno prekonať prostredníctvom 
týchto opatrení:

• podpora nadobúdania zručností, ktoré prispejú k zvýšeniu šancí mladých 
ľudí realizovať sa na trhu práce a zostať úspešní v čoraz digitálnejších a 
ekologickejších pracovných miestach; 

• odhadovanie budúcich potrieb zručností a kvalifikácií a na základe toho 
poskytovanie dostatočne vhodnej kvalifikácie pre pracovné miesta v sta-
vebníctve a zlepšenie súboru existujúcich a budúcich zručností zarade-
ním príležitostí na odbornú prípravu a zvyšovanie zručností tých, ktorí sú 
už zamestnaní. 

Všetky výzvy, ktoré sú bežné v celej Európe, si vyžadujú neustále prispôsobovanie 
sa a modernizáciu štruktúry vzdelávania a jeho obsahu.

7 https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/delivering-european-green-deal/social-climate-fund_en 
8 European Commission, Factsheet Buildings, 15 December 2021

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/delivering-european-green-deal/social-climate-fund_en
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Stavebný sektor sa tak stáva jedným zo sektorov, u ktorých sa očakáva pomerne vysoká regulácia, 
aby sa mohlo výrazne prispieť k dosiahnutiu „zelených cieľov“ úspory energie, znižovania energe-
tickej chudoby, podpory renovovania budov, zvýšenia kvality života a tvorby pracovných miest, ras-
tu za súčasného znižovania emisií a  zvyšovania konkurencieschopnosti európskych spoločností9. 
To znamená, že vzdelávanie a odborná príprava, ktoré pripravia súčasnú a budúcu pracovnú silu 
v tomto sektore na nové pracovné činnosti a pracovné miesta, budú musieť byť schopné reagovať 
na mnohé rôznorodé výzvy a ponúkať príležitosti na nepretržitú aktualizáciu a zlepšovanie vedo-
mostí, zručností a kompetencií študentov. 

 Demografické tendencie a starnutie obyvateľstva vo väčšine európskych krajín je ďalším 
faktorom, ktorý má vplyv na dopyt po znalostiach a  zručnostiach a   je zodpovedný za 
nedostatok pracovnej sily vo viacerých sektoroch. To predstavuje vážnu výzvu pre politiky 
rozvoja zručností. Pracovná sila bude čeliť potrebe neustáleho zdokonaľovania svojich 
digitálnych a technologických zručností, aby zostala relevantná pre požiadavky trhu práce 
a bude potrebné venovať pozornosť zvyšovaniu kvalifikácie a získaniu nových zručností 
a kvalifikácií vzhľadom na neustále sa zvyšujúce pracovné požiadavky a existujúci nesúlad 
medzi ponukou a dopytom na trhu práce. To všetko zvyšuje dôležitosť investovania do 
kľúčových, digitálnych a prenosných zručností, ako aj odstraňovania prekážok vzdelávania 
pre dospelých študentov.

Uvedené tendencie majú vplyv na procesy v stavebnom priemysle, ktorý už teraz čelí vážnym výz-
vam:

 Pracovná sila v tomto sektore klesá, a vo významnej miere sa to týka kvalifikovaných pra-
covníkov na stavbách a v podnikoch a v menšej miere výroby stavebných tovarov a pro-
duktov. 

 Na druhej strane existuje tendencia, že obsadenie pozícií dôchodcov v tomto sektore, nie 
je prvou kariérnou voľ bou mladých ľudí. Stavebníctvo je tradičná činnosť, ktorá zahŕňa 
povolania ako stavbár, tesár, kamenár, omietkar, inštalatér, maliar a podlahár, ktoré sa ľu-
ďom mladšej generácie nezdajú atraktívne. Štúdia Cedefop10 odhaduje, že v r. 2018 bolo 
zamestnaných cca 8,7 miliónov stavebných robotníkov, čo je o 7,4% menej oproti r. 2006. 
Podľa odhadov na obdobie rokov 2018-2030 vzrastie zamestnanosť v stavebníctve o 7,6 
%, pričom sa zároveň zdá, že v sektore bude treba obsadiť cca 4,5 milióna voľných pracov-
ných miest. Pomerne často zostávajú voľné pracovné miesta pre neschopnosť uchádzačov 
uspokojiť požiadavky trhu práce, a to aj napriek pomerne vysokej nezamestnanosti v nie-
ktorých ekonomikách.

 A v neposlednom rade – existujú ďalšie ťažkosti súvisiace s prispôsobením a zlepšovaním 
zručností a kompetencií pracovnej sily v produktívnom veku. Obraz v celej Európe ukazuje 
zhodné tendencie v súvislosti so všeobecnými problémami v tomto sektore, ktoré súvisia 
s dostupnosťou pracovníkov a odborníkov, a to z hľadiska kvalifikovaných osôb a menej 
kvalifikovaných osôb, ktoré potrebujú odbornú prípravu na zvyšovanie kompetencií.

9 European Commission, Factsheet Buildings, 15 December 2021 
10 Cedefop. Construction workers: skills opportunities and challenges (2019 update). Thessaloniki 2020. https://www.cedefop.

europa.eu/en/data-insights/construction-workers-skills-opportunities-and-challenges-2019-update

https://www.cedefop.europa.eu/en/data-insights/construction-workers-skills-opportunities-and-challenges-2019-update
https://www.cedefop.europa.eu/en/data-insights/construction-workers-skills-opportunities-and-challenges-2019-update
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 2.1. Aké znalosti a zručnosti je potrebné získať v 
stredoškolskom odbornom vzdelávaní a príprave? 
Ako tendencie globálneho rozvoja ovplyvňujú rozvoj 
ľudských zdrojov v stavebníctve? Aké nové alebo vyššie 
zručnosti a súbory zručností sú potrebné?1  

Stavebný sektor zahŕňa početné ekonomické činnosti: ťažbu surovín, projektovanie a výstavbu bu-
dov a infraštruktúry, výrobu a obchod so stavebnými materiálmi, údržbu, renovovanie a demontáž, 
recykláciu materiálov a pod. Stavebníctvo súvisí aj s mnohými ďalšími ekonomickými odvetviami 
a aspektmi každodenného života ľudí. Napríklad energetická náročnosť budov a efektívne využí-
vanie surovín a zdrojov pri výrobe, preprave a používaní stavebných materiálov na výstavbu budov 
a infraštruktúry majú vplyv na spotrebu energie a životné prostredie. Je to dôvod reťazového efek-
tu globálnych tendencií a výziev (digitalizácia, technologické inovácie, klimatické zmeny) zo sta-
vebného sektora do mnohých ďalších segmentov ekonomických a sociálnych aktivít. Aj preto majú 
vhodné opatrenia v priemyselnej, sociálnej a vzdelávacej politike, ktoré zohľadňujú vplyv globál-
nych tendencií v stavebnom sektore, svoju pridanú hodnotu v príbuzných sektoroch a oblastiach. 

Mimoriadne dôležité sú opatrenia v politike vzdelávania a odbornej prípravy, keďže zmeny v sta-
vebnom sektore kladú na odborníkov nároky na získanie nového súboru zručností, aby mohli čeliť 
spomínaným výzvam. Táto časť publikácie je venovaná potrebným zručnostiam v stavebných povo-
laniach, ktoré je potrebné formovať alebo zdokonaľovať vplyvom globálnych tendencií a dynamic-
kého rozvoja technológií, produktov a organizácie práce v stavebníctve. 

 Požiadavky na energetickú efektívnosť a využívanie energie z obnoviteľných energe-
tických zdrojov v budovách povedú k potrebe ďalšej odbornej prípravy, zvyšovania a ak-
tualizácie zručností  3-4 miliónov pracovníkov na rôznych pozíciách – od tesárov a mu-
rárov až po stavebných technikov, ktorí budú musieť prejsť uvedenú odbornú prípravu. 
Dôvodom je, že v dôsledku implementácie nového regulačného rámca bude potrebné 
v  stavebnej činnosti zaviesť nové pracovné postupy a nové praktiky. Keďže znižovanie 
prašnosti pri stavebných činnostiach sa stáva čoraz dôležitejšou prioritou, bude potrebné 
zaviesť nové materiály, metódy a  technológie. Tí, ktorí pracujú v  tomto sektore, budú 
musieť mať potrebné zručnosti na prácu s novými „zelenými“ materiálmi a technológiami. 
Stavebníctvo musí zohrávať veľmi dôležitú úlohu aj z hľadiska kruhovej ekonomiky. Z tohto 
dôvodu budú musieť robotníci v stavebníctve získať znalosti o tom, ako opätovne použiť 
alebo recyklovať priemyselný či stavebný odpad, ako aj školenie o recyklácii materiálov 
a bio založených materiálov, ako aj nové postupy demolácie budov. „Zelená infraštruktú-
ra“ zahŕňa tiež aspekt dekarbonizácie. 

1 Text v tejto časti publikácie bolo vyzpracovaný na základe informácií a zistení v správe Construction Blueprint. Sectoral 
Strategic Approach to cooperate on skills in construction industry. Erasmus+ Programme, 2018.
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Očakáva sa, že najžiadanejšie zručnosti budú súvisieť s: 

 Trvalo udržateľnou energetickou účinnosťou:

•  vypracovanie stavebného programu a vykonanie analýzy špecifík staveniska;

•   posúdenie a  vyváženie vplyvu environmentálnych faktorov, ako aj ekonomických 
a právnych aspektov, ktoré charakterizujú konkrétny stavebný projekt;

•  znalosť klimatických aspektov, ktoré treba rešpektovať pri stavebných činnostiach;

•  pochopenie cieľov energetickej hospodárnosti budov.

 Znalosť odpadového hospodárstva: 

• materiály na recykláciu;

• riadenie zdrojov;

• prispôsobenie sa klimatickým zmenám;

• bezpečné pracovné podmienky v procese rozhodovania;

• súčasťou procesu dokončovania stavby je aj potrebná infraštruktúra, ktorá by mala 
zohľadňovať dlhodobé klimatické zmeny.

 Využívanie informačného modelovania stavieb (BIM):

• “zelené” verejné obstarávanie ako prostriedok na zníženie možného škodlivého vply-
vu stavebným sektorom;

• znalosti a zručnosti súvisiace s udržateľnosťou prípravných činností a umiestnením sta-
veniska.

 Školenie na získanie zručností potrebných na implementáciu trvalo udržateľných postupov 
na stavenisku.

 Organizácia logistiky:

• efektívna komunikácia so zákazníkmi vzhľadom na energeticky efektívne renovovanie, 
inštalácie energeticky efektívnych automatických systémov budov, služby v období po 
montáži a zabezpečenie spoločných alebo doplnkových činností medzi všetkými od-
borníkmi zapojenými do týchto činností; 

• školenie súvisiace s odstránením odpadu zo staveniska a dodržiavaním pravidiel, aby 
sa zabránilo rozptýleniu, znečisteniu a emisiám. 

 Dekarbonizácia a začlenenie obnoviteľných zdrojov a produktov 

 Vysoké zdravotné a environmentálne normy 

 Dodržiavanie estetických a architektonických noriem
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Vyššie uvedená publikácia (pozn. pod čiarou č. 14) poskytuje informácie o povolaniach s najväčším 
počtom zamestnancov, ktorí by mali byť vyškolení v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľných 
zdrojov energie: elektrikári, inštalatéri (vrátane tých, ktorí sa zaoberajú čerpadlovými zariadeniami, 
bioplynovými systémami podporujúcimi ústredné kúrenie, systémami odpadových a  termálnych 
vôd), tesári, murári, technici (vrátane tepelnej techniky, klimatickej a vetracej techniky), odborníci 
na rekonštrukciu budov, pričom niektoré z uvedených alebo podobných povolaní sú pre tento sek-
tor nové alebo nadväzujú na tradičné povolania. 

 Obehové hospodárstvo je ďalším významným faktorom, ktorý má vplyv na povolania 
v stavebnom sektore, ako aj na zmeny v zručnostiach potrebných na výkon týchto povola-
ní, čo vedie k nevyhnutnosti ich modernizácie a aktualizácie: 

• Bezpečné zaobchádzanie s chemikáliami; 

• Odpad a recyklácia; 

• Využívanie surovín;

• Podpora prístupu k udržateľnosti;

• „Zelené“ verejné obstarávanie (podobne ako energetická efektívnosť);

• Znalosť rozhodného práva; 

• Znalosť postupov; 

• Nové postupy pri demolácii budov; 

• Drevené konštrukcie; 

• Využívanie bezodpadových technológií alebo technológií s minimálnou úrovňou od-
padových produktov ako aj technologických liniek zefektívňujúcich výrobu stavebných 
materiálov a produktov, a realizáciu stavebných investícií;

• Plánovanie a organizácia udržateľnej výstavby (energeticky úsporné architektonické 
riešenie; budovy vyznačujúce sa vysokým komfortom, funkčnosťou a minimálnymi ná-
sledkami na životné prostredie);

• Zabezpečenie zatvoreného cyklu odpadového hospodárstva.

 Digitalizácia, nové technológie a automatizácia 

Pokiaľ ide o digitalizáciu v stavebníctve, zistilo sa, že toto odvetvie patrí medzi najmenej digitalizo-
vané v Európe, hoci v súčasnosti je už na ceste digitálnej transformácie2.

Pracujúci v tomto sektore budú musieť mať primeranú kvalifikáciu a budú musieť podniknúť opat-
renia na prípravu, aby mohli používať nové IT alebo automatizované zariadenia. Jednou z najrých-
lejšie rozvíjajúcich sa technológií v sektore je používanie informačného modelovania stavieb (BIM), 

2 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45547

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45547
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ktoré sa používa na navrhovanie a riadenie stavebných projektov vo všetkých fázach tohto procesu. 
Silné pozície v tomto sektore zaujímajú aj ďalšie technológie ako 3D tlač, simulácie alebo klaudové 
technológie. Digitalizácia predpokladá aj znalosti a zručnosti v oblasti osobných údajov a bezpeč-
nosti, znalosť regulačného rámca, digitálnych indikátorových systémov pre technikov (DigiComp 
úroveň 2), digitálnych denníkov pre technikov a  iných zamestnaných v  stavebníctve (DigiComp 
úroveň 1 & 2), Internet vecí pre manažérov (DigiComp úroveň 5). Zručnosti práce s dronmi, robotmi 
a virtualitou tiež patria k vylepšenému súboru kompetencií v stavebníctve.

Ďalšími technickými zručnosťami, ktorých význam narastá v dôsledku rozširovania činností mimo 
staveniska, sú počítačové projektovanie a výrobné činnosti.   

Analýza potrebných vedomostí a zručností je uvedená v publikácii Construction blueprint sectoral 
strategic approach to cooperate on skills in the construction industry WP 2. Status Quo and Secto-
ral Skills Strategy R1. Skills needs analysis3.

 Niektoré štáty podieľajúce sa na štúdii pridali ďalšie zručnosti, ktoré nesúvisia s tromi 
hlavnými zložkami projektu, teda energetická účinnosť, obehové hospodárstvo alebo di-
gitalizácia. Ide o zručnosti zamerané na bezpečné používanie nových materiálov a tech-
nológií, ale aj kľúčové kompetencie, mäkké a prenosné zručnosti aj zručnosti týkajúce sa 
behaviorálnych a osobných charakteristík.

V procese ďalšej práce na uvedenej publikácii boli identifikované aj tieto dodatočné zručnosti: 

• Pre všetky povolania – murárov, montérov, technikov zariadení, operátorov strojov, 
robotníkov v stavebníctve a pod., bola zistená potreba zvýšiť povedomie o dôležitosti 
plánovania a vykonávania činností podľa platných kritérií kvality s cieľom zabezpečiť 
efektívnosť a obehové využívanie zdrojov, ako aj prínos IKT k zvýšeniu produktivity 
v tomto sektore. 

• Manažérske zručnosti v oblasti renovovania a sanácie. Tieto činnosti patria medzi 
najvplyvnejšie faktory v segmente obytnej výstavby. Stretáva sa v nich operačný ma-
nažment staveniska s manažmentom vzťahov so zákazníkmi a užívateľmi a približujú sa 
tak k činnosti „zákazníckych zážitkov a skúseností“.

• Kompetencie v oblasti manažmentu hluku by sa tiež mali pridať k základným kompe-
tenciám energetickej účinnosti. 

• Pokiaľ ide o pozíciu technického riaditeľa alebo manažéra pre energetickú obnovu, 
mali by mať špecifické znalosti v oblasti energetickej efektívnosti, ako aj schopnosti 
proaktívne konať pri ich ponuke spoločenstvu vlastníkov. 

• Z hľadiska informovanosti o zdravotnej kríze spôsobenej ochorením COVID-19 je po-
trebné vzdelávať odborníkov nielen na získanie kompetencií, ako stavať udržateľnejšie 
budovy, ale aj ako ich prispôsobovať zdravému a príjemnému životnému štýlu. Tieto 
zručnosti by mali byť súčasťou portfólia nielen manažérov, ale aj technikov v oblasti 
stavebného manažmentu a v spoločnostiach, ktoré ponúkajú poradenské služby pri 
pripravovanej a novej výstavbe či renovovaní a sanácii budov. V súčasnosti nie je nedo-

3 Rozpracovaný v rámci programu Erasmus+, Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, Sector Skills 
Alliances for Implementing Strategic Approach (“Blueprint”) to Sectoral Cooperation on Skills.
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statok informovanosti a iných iniciatív, ale je potrebné urobiť viac, pokiaľ ide o odbor-
nú prípravu technikov – v prvom rade o vzťahu medzi ochranou životného prostredia 
a ochranou zdravia a potom o rozhodnutiach súvisiacich s identifikáciou vhodných prí-
stupov z hľadiska zdravotných aspektov, aby sa mohlo vyhnúť nevhodným prístupom.

 2.2. Situácia na európskej úrovni a v partnerských krajinách 
projektu

S cieľom dobehnúť priemyselné a technologické inovácie a vyššie popísané požiadavky na nové 
typy a vyššie úrovne zručností, vzdelávacie a verejné inštitúcie, centrá a školy ponúkajúce odborné 
vzdelanie a prípravu, ako aj sociálni partneri, výskumné organizácie a vysoké školy vyvíjajú a vy-
mieňajú si znalosti a nápady o tom, ako lepšie pripravovať odborníkov v sektore stavebníctva. Na 
európskej úrovni sa vyvíja úsilie v spolupráci medzi všetkými členskými štátmi, napríklad v rámci ta-
kého významného nástroja, ako ESCO4, či v rámci iných partnerstiev, ako je Construction Blueprint5 
a v neposlednom rade v projektových partnerstvách, akým je BEE-VET.

Táto časť publikácie ponúka prehľad požadovaných znalostí, zručností a kompetencií (v oficiálnych 
dokumentoch označované aj ako „výsledky vzdelávania“/VV) pre rovnaké povolanie v  štyroch 
partnerských krajinách projektu – stavebný technik – tak, ako sú VV prezentované na európskej 
úrovni a aké vlastne sú v partnerských krajinách. Hlavným cieľom je preskúmať a porovnať učeb-
né osnovy a programy aj očakávané výsledky vzdelávania dosiahnuté študentmi OVP v  jednom 
zo stavebných povolaní porovnaním medzi krajinami a existujúcou klasifikáciou ESCO. Cieľom je 
podporiť budúcu modernizáciu učebných osnov, čím sa umožní nadnárodná mobilita a uznávanie 
vedomostí, zručností a kompetencií.

A. Európska úroveň – nástroj ESCO

Vzhľadom na súčasné a očakávané výzvy prispôsobujú členské štáty EÚ svoje kvalifikácie, súbor 
zručností a  príslušné učebné osnovy. Medzi hlavné nástroje na európskej úrovni patrí Európska 
klasifikácia znalostí, zručností a kompetencií (ESCO) dostupná v mnohých európskych jazykoch 
a vyhovujúca požiadavkám trhu práce a vzdelávacích systémov.6 Ciele ESCO súvisia s podporou 
mobility v Európe, a teda s dosiahnutím integrovanejšieho a efektívnejšieho trhu práce prostred-
níctvom rozvoja „spoločného jazyka“ pracovných miest/povolaní a zručností, ktorý môžu využívať 
rôzne zainteresované strany v oblasti zamestnanosti, vzdelávania a odbornej prípravy. Využívanie 
ESCO v prieskumoch inzerátov práce, výskumnej činnosti, veľ kých databáz, analýz a pod. podporu-
je poskytovateľov vzdelávacích služieb, aby identifikovali potrebné zručnosti na trhu práce. V súla-
de s tým môžu prispôsobiť svoje učebné osnovy tak, aby primerane pripravili svojich študentov na 
budúci trh práce. ESCO tiež pomáha potenciálnym zamestnávateľom pri  dokumentovaní získaných 
znalostí a zručností uchádzačov o zamestnanie.

4 https://esco.ec.europa.eu/en
5 Pozri vyššie časť 2.1.: Construction Blueprint je európsky projekt financovaný z programu Erasmus+ na implementáciu 

nového strategického prístupu k sektorovej spolupráci pri rozvoji zručností medzi 24 partnermi z 12 štátov, koordinovaných 
Fundación Laboral de la Construcción (Španielsko); https://constructionblueprint.eu/

6 https://esco.ec.europa.eu/en 

https://esco.ec.europa.eu/en
https://constructionblueprint.eu/
https://esco.ec.europa.eu/en
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ESCO ponúka 3 008 popisov práce a 13 890 súvisiacich zručností. 

Zodpovedajúce znalosti, zručnosti a kompetencie sú uvedené pre každú pozíciu v  štyroch kategó-
riách:

• Základné zručnosti a kompetencie;

• Základné znalosti;

• Voliteľné zručnosti a kompetencie;

• Voliteľné znalosti.

Výskum uskutočnený v  rámci európskeho projektu v sektore stavebníctva7 pomáha identifikovať 
potreby rozvoja zručností v centrách a školách OVP v štátoch, ktoré sú súčasťou projektu. Ide o 42 
deskriptory, z ktorých 22 súvisí s oblasťou energetickej efektívnosti, 11 s obehovým hospodárstvom 
a ďalších 9 so širokým spektrom odborných zručností.

Základné a voliteľné znalosti, zručnosti a kompetencie identifikované v ESCO pre povolanie sta-
vebného technika sú tieto: 

Základné zručnosti a kompetencie:

• viesť záznamy o pokroku prác 

• riadiť plán úloh

• dodržiavať postupy v oblasti zdravia a bezpečnosti v stavebníctve 

• použiť bezpečnostné vybavenie v stavebníctve 

• používať meracie nástroje 

• prevádzkovať drony v stavebnom inžinierstve 

• odhadnúť trvanie práce 

• kontrolovať stavebné zásoby 

• vykonávať prieskum v teréne 

• zabrániť vzniku škôd na infraštruktúre verejných služieb

• zabezpečiť dodržiavanie právnych predpisov v oblasti bezpečnosti 

• používať softvér na tvorbu technických nákresov

7 Realizovaný v rámci projektu: Skills Blueprint for the Construction Industry. Obdobie: 01/01/2019-31/12/2022; Projekt č. 
600885-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-SSA-B
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Základné znalosti:

• stavebné inžinierstvo 

• technické princípy 

• informačné modelovanie budov 

• inžinierske procesy 

• stavebníctvo

• technické výkresy 

• stavebné metódy 

• stavebné zákony

Fakultatívne zručnosti a kompetencie:

• zriadiť dočasnú infraštruktúru na stavenisku 

• podporovať informovanosť v oblasti životného prostredia 

• riadiť rozpočty 

• monitorovať dodržiavanie parametrov v stavebných projektoch 

• zabezpečiť dodržanie termínu stavebného projektu 

• vykonávať prieskumy terénu

• vykonávať dohľad nad stavebným projektom 

• zabezpečovať dodržiavanie zdravotných bezpečnostných a hygienických noriem 

• navrhovať zmenšené modely 

• pracovať v stavbárskom tíme 

• schváliť inžiniersky návrh 

• poskytovať poradenstvo v stavebných záležitostiach 

• používať softvér na navrhovanie pomocou počítača (CAD) 

• definovať technické požiadavky 

• navrhovať budovy 

• kriticky riešiť problémy 

• poskytovať poradenstvo o stavebných materiáloch 

• riadiť inžiniersky projekt 
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• posúdiť finančnú životaschopnosť 

• vykonávať kontrolu nákladov 

• upravovať inžinierske návrhy 

• vypočítať potrebu stavebných zásob 

• pracovať ergonomicky 

• získať príslušné licencie 

• vytvoriť kresby pomocou softvéru AutoCAD

Fakultatívne znalosti:

• riadenie nákladov 

• matematika 

• zásady navrhovania 

• dopravné inžinierstvo 

• technológie výroby energie z obnoviteľných zdrojov 

• energetická efektívnosť 

• elektrotechnika 

• kódy zón 

• materiálová veda 

• energetická hospodárnosť budov 

• softvér CAD 

• právne predpisy v oblasti mestského plánovania

• riadenie projektov 

• územné plánovanie 

• strojné inžinierstvo 

• priemyselný dizajn
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Obrázok č. 1. Zručnosti a kompetencie pre povolanie Stavebný technik

viesť záznamy o pokroku prác

stavebné inžinierstvo

zriadiť dočasnú infraštruktúru na stavenisku podporovať informovanosť v oblasti životného prostredia

technické princípy informačné modelovanie budov

používať meracie nástroje

stavebné metódy

zabezpečiť dodržanie termínu stavebného projektu vykonávať prieskumy terénu

stavebné zákony

prevádzkovať drony v stavebnom inžinierstve

odhadnúť trvanie práce kontrolovať stavebné zásoby vykonávať prieskum v teréne

zabrániť vzniku škôd na infraštruktúre verejných služieb zabezpečiť dodržiavanie právnych 
predpisov v oblasti bezpečnosti

používať softvér na tvorbu technických nákresov

dodržiavať postupy v oblasti zdravia a bezpečnosti 
v stavebníctve

inžinierske procesy

riadiť rozpočty monitorovať dodržiavanie parametrov v stavebných projektoch

stavebníctvo technické výkresy

použiť bezpečnostné vybavenie 
v stavebníctve 

riadiť plán úloh

povolanie stavebného technika

Fakultatívne zručnosti a kompetencie

Základné znalosti:

Fakultatívne zručnosti a kompetencie

Zdroj: ESCO

Podrobné informácie o tom, ktoré z vyššie uvedených znalostí a zručností možno získať v rámci 
učebných osnov z oblasti stavebníctva v partnerských štátoch BEE-VET poskytuje Príloha č. 1 na 
strane 71.
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B. Skúsenosti štyroch partnerských krajín projektu

Vzhľadom na súčasné a budúce výzvy prispôsobujú partneri projektu učebné osnovy a programy 
svojho stredoškolského odborného vzdelávania a prípravy tak, aby ich študenti boli primerane pri-
pravení na súčasné a očakávané potreby ekonomiky. Nasledujúce príklady poskytujú predstavu  o 
situácii v každej z krajín a zdôrazňujú osvedčené postupy.

1) K základnej charakteristike štruktúry a organizácie odborného vzdelávania a prípravy

V Rakúsku sú učebné osnovy povolania Stavebný technik (“Bautechnik”) rozdelené na tieto skupi-
ny predmetov:

A. Všeobecné povinné predmety, vrátane predmetov spoločných pre všetkých študentov OVP 

B. Špecifická odborná príprava z teórie a praxe vyučovaná v rámci nasledovných predmetov:  

B.1 Stavebné inžinierstvo 

B.2 Občianska výstavba 

B.3 Stavebníctvo

B.4 Stavba – drevené konštrukcie 

B.5 Životné prostredie

C. Povinná prax v oblasti sociálnych a personálnych kompetencií

D. Stáž/prax – minimálne 8 týždňov počas prázdnin, pred začiatkom piateho akademického roka

E. Voliteľné predmety (napríklad druhý cudzí jazyk, komunikácia, podnikanie, výskum a pod.)

F. Šport (voliteľné).

Čo sa týka typu škôl, ktoré ponúkajú stredné odborné vzdelávanie a prípravu, sú to: školy OVP 
s čiastkovou organizáciou vyučovania v spojení s prípravou vo firme (10. až 13. akademický rok); 
Stredné školy OVP (9. až max. 12. akademický rok); Vyššie odborné školy (9. až 13. akademický 
rok, ISCED 3/5). Absolventi majú právo pokračovať vo vysokoškolskom vzdelaní po zložení skúšky s 
názvom „Maturitná skúška oprávňujúca na výkon povolania“ (Berufsreifeprüfung).

V duálnom systéme je dochádzka do odborných škôl pre žiakov povinná v  súlade so Zákonom 
o odbornom vzdelávaní a príprave. Účelom týchto odborných škôl, ako je popísané v § 46 Zákona 
o školstve, je poskytnúť základné teoretické vedomosti študentom, ktorí sú povinní navštevovať 
odborné školy v príslušnom odbornom zameraní/povolania a doplniť si tak školenie uskutočnené 
v rámci spoločnosti, a rozšíriť svoje všeobecné vzdelávanie. Pomer času stráveného na firemnom 
školení a školskej prípravy je cca 4:1. Zmluvu o duálnom vzdelávaní uzatvára cca 40% absolventov 
povinnej školskej dochádzky, z toho tretinu tvoria dievčatá. Hlavný podiel študujúcich sa vzdeláva 
v remeselnom a obchodnom sektore, nasleduje veľ koobchod a maloobchod, priemysel, cestovný 
ruch a zábavný priemysel, doprava, informačné a poradenské služby, a nakoniec – bankovníctvo 
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a poisťovníctvo. Študenti dostávajú odmenu, ktorú  upravuje kolektívna pracovná zmluva, a v pr-
vom roku odbornej prípravy dosahuje cca 25-40% zodpovedajúceho nástupného platu kvalifikova-
ného robotníka a každý rok rastie. V rámci cca 250 povolaní je zriadené duálne vzdelávanie, ktoré 
je organizované rôzne podľa dĺžky trvania: dva roky či dva a pol roka pri remeslách a obchode; asi 
70% prípadov duálneho vzdelávania trvá tri roky; tri a pol roka je jeho trvanie najmä pre technické 
povolania, napríklad – elektrikár; štyri roky trvá vzdelávanie pre povolania, akými sú technik zlo-
žitých elektrických systémov strojov, mechanik strojov; mechanika obrábacích strojov; elektrické 
zariadenia budov, najmä v časti procesného riadenia.

V Bulharsku sa v školskom odbornom vzdelávaní a príprave študenti učia všeobecnovzdelávacie 
predmety a predmety odbornej prípravy. 

Predmety odbornej prípravy sú trojaké: 1) všeobecná odborná príprava vrátane predmetov, ktoré 
sa vyučujú všetkým študentom OVP bez ohľadu na odborné zameranie alebo povolanie; 2) sektoro-
vá príprava vrátane predmetov, ktoré sa učia študenti príslušného odborného zamerania. Napríklad 
v odbore stavebníctva existujú 3 predmety, ktoré sú spoločné pre všetkých študentov v povola-
niach daného odvetvia; 3) predmety špecifickej odbornej prípravy pre každý odbor. V niektorých 
prípadoch môžu byť predmety tejto prípravy vyučované v dvoch alebo viacerých odboroch, najčas-
tejšie je však rozdiel v počte vyučovacích hodín. Napríklad žiaci z odborov stavbár ciest a stavebný 
technik študujú predmet Cesty a zariadenia.  Rozdiel je však v tom, že v prvom prípade sa tento 
predmet študuje 159 vyučovacích hodín, zatiaľ čo v druhom iba 62 hodín.

Praktická odborná príprava je povinným prvkom každého odborného vzdelávania. Praktická prí-
prava v Bulharsku sa chápe tak, že ak prebieha v školskom prostredí ako súčasť odbornej prípravy 
počas akademického roka, označuje sa ako učebná prax. Pre povolania využívajúce vysoké tech-
nológie prebieha v reálnom pracovnom prostredí. Keď prebieha vo firmách, napríklad v priebehu 
týždňov alebo mesiaca na konci 11. a 12. ročníka, praktická príprava sa nazýva výrobná prax. Mini-
málne 70% vyučovacích hodín na získanie odborného kvalifikačného stupňa zodpovedajúceho 2. 
úrovni národného/európskeho kvalifikačného rámca, minimálne 60% – pre 3. stupeň a minimálne 
50% pre 4. a 5. stupeň je stanovených pre praktickú prípravu. 

Od r. 2014 je v Bulharsku zavedené duálne OVP. Praktická príprava vo firme sa strieda s obdobiami 
teoretickej prípravy v škole alebo u  iného poskytovateľa OVP. Praktické vyučovanie prebieha vo 
firme dva dni v týždni v 11. ročníku a 3 dni v týždni v 12. ročníku.

Na Slovensku odbornú prípravu zabezpečujú stredné odborné školy. Ďalej sa členia podľa študij-
ných a učebných odborov a podľa druhu získaného vzdelania na: OVP – nižšie stredné odborné 
vzdelanie (2 roky), stredné odborné vzdelanie (3 roky), úplné stredné odborné vzdelanie (4 roky) 
a pomaturitné vzdelávanie a príprava (2 roky). Vzdelávanie v každej škole tvoria všeobecnovzde-
lávacie predmety (slovenský jazyk, cudzí jazyk, matematika, fyzika, informatika atď.) a predmety 
odbornej prípravy. Tie sú rozdelené na teoretické predmety a praktické predmety. V prvom ročníku 
sa žiaci učia aj všeobecnovzdelávacie predmety, ako aj predmety odbornej prípravy. Každý odbor 
vypracuje štátne vzdelávacie programy, ktoré si každá škola prispôsobí svojim potrebám a záuj-
mom. Z tohto dôvodu sa školy s rovnakým zameraním/povolaniami môžu navzájom líšiť z hľadiska 



28 29
K ZELENEJ VÝSTAVBE A ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI:
KONCEPCIA ZLEPŠENIA UČEBNÝCH OSNOV V STREDOŠKOLSKOM

odborných predmetov. Žiaci sú zaškolení na prácu s AutoCAD v 4-ročných študijných programoch, 
v 2. ročníku absolvujú praktickú prípravu a následne v 2. a 3. ročníku pokračujú v praktickej prípra-
ve. Čo sa týka druhov prípravy školy ponúkajú každý druhý týždeň striedanie všeobecného vzde-
lávania s odborným výcvikom. V posledných rokoch sa intenzívne rozvíja duálne vzdelávanie, kde 
časť vyučovania vykonáva súkromná spoločnosť. V treťom ročníku si niektorí žiaci vyberajú odbor 
a potom sú do ich programu zaradené nové predmety, napríklad Stavebné konštrukcie (prax) – 132 
vyučovacích hodín a Manažment v stavebníctve – 99 vyučovacích hodín. 

V Turecku existuje šesť zameraní v oblasti stavebných technológií: stavebná infraštruktúra,  výško-
vé stavby, architektonické reštaurovanie, architektonické konštrukcie, technické kreslenie, strešné 
konštrukcie a izolácie. V  týchto zameraniach sa v 9. ročníku vyučujú rovnaké predmety. V 10. a 
11. ročníku sa vyučujú predmety podľa špecifík daného zamerania (napríklad v odbore stavebnej 
infraštruktúry sa usporiada 10-hodinový seminár o stavebnej infraštruktúre, kým v odbore architek-
tonického reštaurovania sa vyučuje predmet/kurz z architektonického reštaurovania. V 12. ročníku 
možno okrem 24-hodinového výcviku na pracovisku absolvovať ďalšie 4 hodiny voliteľnej odbornej 
prípravy.

Všeobecnejšie povedané, získanie odborného vzdelávania, ktoré sa do r. 2016 nadobúdalo za 3 
roky, sa po r. 2016 predĺžilo na 4 roky. Duálne vzdelávanie trvá 3 roky, príprava na povolanie – 1 
rok. Teoretické vyučovanie prebieha v škole 1 deň v týždni a ďalšie vzdelávanie na zvýšenie kvalifi-
kácie v podnikoch 4 dni v týždni. Teoretická príprava môže prebiehať 2 dni v týždni v závislosti od 
povolania.

2) Vzhľadom na dĺžku prípravy a pomer medzi predmetmi odborného a všeobecného vzdelávania 

Vo všetkých partnerských krajinách projektu študenti OVP dostávajú odbornú kvalifikáciu ekviva-
lentnú 4. úrovni Európskeho kvalifikačného rámca (EKR) okrem Rakúska, kde je to 5. úroveň. Naj-
vyšší celkový počet vyučovacích hodín (8822) počas celého štúdia majú rakúski študenti až 6014 
hodín odbornej prípravy, nasledujú Slováci, kde je polovica hodín  odbornej prípravy. Bulharskí 
a tureckí študenti študujú v rámci odbornej prípravy takmer rovnaký počet hodín – mierne pod a/
alebo viac ako 2500 hodín (pozri Tabuľ ku č. 1 nižšie).

3) Čo sa týka základných všeobecnovzdelávacích predmetov, z porovnania vyplýva, že počet hodín 
matematiky je takmer rovnaký, súčasne sú výrazné rozdiely v hodinách výučby cudzieho jazyka a IT. 
V prípade IT však všetky krajiny kompenzujú nižší počet hodín poskytovaním špecializovaného od-
borného vzdelávania súvisiaceho s požiadavkami povolania (pozri Obr. 2 a 3 nižšie).
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Tabuľ ka č. 1. Základné vlastnosti odborného vzdelania (v rámci 
stredoškolského vzdelania) v oblasti stavebníctva v partnerských krajinách

  RAKÚSKO BULHARSKO SLOVENSKO TURECKO

Stavebný technik Bautechniker
Строителен 

техник
(Stroitelen technik)

Staviteľstvo
İnşaat 

Teknolojisi 
Teknisyeni

Národná 
kodifikácia n/a 582010 3650 M 3112

Dĺžka štúdia v 
rokoch

5 
(ročníky 9-13)

5 
(ročníky 8-12)

4 
(ročníky 10-13)

4 
(ročníky 9-12)

Všeobecnovzdelá-
vacie predmety 2808 3559 3768 3071

Odborné 
predmety 6014 2861 3432 2442

Celkový počet 
vyučovacích hodín 8822 6420 7200 5513

Úroveň EKR 5 4 4 4

Obrázok č. 2. Základné všeobecnovzdelávacie predmety (počet vyučovacích 
hodín – v dĺžke trvania celého kurzu)

Matematika

Moderný cudzí 
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Informačné 
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AT
BG
SK
TR

AT
BG
SK
TR

AT
BG
SK
TR



30 31
K ZELENEJ VÝSTAVBE A ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI:
KONCEPCIA ZLEPŠENIA UČEBNÝCH OSNOV V STREDOŠKOLSKOM

Obrázok č. 3. Špecializované IT predmety
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Kompletné porovnanie rozvrhov všeobecnovzdelávacích predmetov v partnerských krajinách náj-
dete v Prílohe č. 3 na strane 78.

4) Základné predmety odbornej prípravy

Z porovnania vyplýva, že: 

 Základný predmet, ktorý je prítomný v štyroch krajinách pod rovnakým názvom – Pozemné 
staviteľstvo (vrátane odbornej praxe) je silne zastúpený v Rakúsku a Turecku, slabšie na 
Slovensku, kým v Bulharsku je počet vyučovacích hodín štyrikrát nižší ako vo vedúcom 
Rakúsku (Obr. 4).

 Predmety všeobecného odborného vzdelávania ako Podnikanie, Bezpečnosť a ochrana 
zdravia pri práci a Ekonómia sú v Bulharsku samostatné predmety, kým v ostatných kraji-
nách sú súčasťou prípravy v iných predmetoch odborného vzdelania.

 Je dôležité poznamenať, že predmety ako Správa budov, Projekčná a  stavebná kultú-
ra, Infraštruktúra, Stavebná prax a technológia výroby a Sociálne a osobné kompetencie 
sú takto konkrétne uvedené iba v Rakúsku. Môžu však byť prítomné aj vo vzdelávacích 
programoch iných štátov, ale v rámci voliteľných predmetov. 

 Predmety ako Deskriptívna geometria, Architektúra, Aplikovaná mechanika, Počítačové 
technológie v stavebných profesiách, Testovanie stavebných materiálov, Príprava a hod-
notenie konštrukcií a zariadení, Statické a konštrukčné navrhovanie, Drevené a kovové 
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konštrukcie, Rekonštrukcia budov a pod. sú výslovne uvedené vo vzdelávacích progra-
moch Slovenska.

 Predmety konkrétne uvedené v Turecku sú tieto: Profesionálny rozvoj, Drevené konštruk-
cie, Účtovníctvo pre povolanie a Počítačové programy na výpočet nákladov na infraštruk-
túru.

Kompletné porovnanie medzi predmetmi a počtom vyučovacích hodín odbornej prípravy v part-
nerských krajinách projektu nájdete v Prílohe č. 4 na strane 83.

Obrázok č. 4. Vyučovacie hodiny z predmetu Pozemné staviteľstvo

156195195
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66 99 132 132
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RAKÚSKO

BULHARSKO

SLOVENSKO
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ROČNÍK  1        2        3        4        5

C. Osvedčené postupy v partnerských krajinách

Oboznámenie sa s príkladmi osvedčených postupov v partnerských krajinách umožňuje zahrnúť 
nový obsah, zdieľať a vymieňať si znalosti, obsah, kompetencie a v dôsledku toho – zlepšiť vzdelá-
vacie programy a zvýšiť kvalitu vzdelávania.

Rakúsko

Hlavnými silnými stránkami predmetov odborného vzdelávania v Rakúsku sú najmä tieto:

 Malý počet predmetov

 Širší rozsah predmetov

 Veľ ký počet vyučovacích hodín

Nižšie uvedené príklady predstavujú dva predmety odbornej prípravy, ktoré sa vyučujú počas štúdia.
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Obrázok č. 5. Základné predmety odbornej prípravy v Rakúsku

Pozemné staviteľstvo (Baukonstruktion)

Ročník 9 10 11 12 13 Spolu

Vyučovacie 
hodiny 156 156 195 195 156 858

Konštrukcie/štruktúry (Tragwerke)

Ročník 9 10 11 12 13 Spolu

Vyučovacie 
hodiny 0 78 156 234 390 858

Dizajn a stavebná kultúra (Gestaltung und Baukultur)

Ročník 9 10 11 12 13 Spolu

Vyučovacie 
hodiny 312 351 351 351 507 1872

Bulharsko

 Zdravé a bezpečné pracovné podmienky v 9. a 10. ročníku:

Bulharsko je jediným štátom projektového konzorcia BEE-VET, ktorý má samostatný predmet Zdra-
vé a bezpečné pracovné podmienky venovaný tejto téme a zahrnutý do vzdelávacích programov 
v školách 9. a10. ročníku. Študenti študujú ako právne normy, tak aj pravidlá, ktoré platia na pra-
covisku. 

 Hĺbkové štúdium cudzieho jazyka, vrátane cudzieho jazyka pre povolanie v 11. a 12. 
ročníku:

Okrem najväčšieho počtu vyučovacích hodín (oproti partnerským krajinám – spolu 850 hodín, pozri 
Tabuľ ku č. 2 vyššie) v posledných dvoch ročníkoch, teda v 11. a 12, ročníku, sa žiaci učia aj cudzí 
jazyk pre povolanie so zameraním na: 1) osvojenie si komunikačných zručností a lexiky reflektujúce 
špecifiká konkrétneho povolania; 2) používanie odbornej literatúry a  iných zdrojov; 3) obchodnú 
komunikáciu a korešpondenciu; 4) prípravu na pracovný pohovor; a 5) prezentáciu v cudzom jazyku.
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Slovensko

 Technické kreslenie s využívaním softvérových programov – 396 vyučovacích hodín:

Veľmi intenzívna je príprava a prax počítačom podporovaného kreslenia – spolu 396 vyučovacích 
hodín grafiky v stavebníctve/kreslenia. Študenti počas všetkých 4 rokov štúdia v mnohých predme-
toch pracujú s AutoCAD, Revit a Google SketchUp.  

 Ekonomika

Počas posledných dvoch rokov štúdia získavajú slovenskí študenti vhodnú riadnu prípravu v pred-
metoch z oblasti ekonomiky a podnikania/zakladanie vlastnej spoločnosti hneď po ukončení stre-
doškolského vzdelania – spolu 363 vyučovacích hodín, z toho: 

• Ekonómia – 132 hodín (12. a 13. ročník)

• Manažment a marketing – 132 hodín (12. a 13. ročník)

• Účtovníctvo, vrátane praxe 99 hodín (12. a 13. ročník).

Turecko

 Podobne ako v Rakúsku je počet jednotlivých predmetov malý, ale všetky majú široký 
rozsah, pričom väčšina z nich trvá viac ako rok.

 Počas väčšiny posledného ročníka, teda v 12. ročníku sa žiaci zaúčajú na pracovisku (vý-
robná prax vo firme) – spolu 888 vyučovacích hodín.

 Očakáva sa, že kľúčové kompetencie, ktoré sa majú získať v jednom zo základných vyučo-
vacích predmetov vzdelávacieho programu v Turecku (Technológia konštrukcií v staveb-
níctve) – poskytujú príklad toho, čo sa od študentov očakáva, že budú vedieť a ovládať:

• Rozvíjanie kompetencií súvisiacich s profesionálnou etikou a správaním, bezpečnosťou 
a ochranou zdravia pri práci, prípravou projektov/projektových úloh, ochranou život-
ného prostredia, efektívnou komunikáciou, podnikaním a prispôsobením pracovnému 
prostrediu;

• Rozvíjanie základných zručností pre prácu v stavebníctve súvisiacich so spracovaním 
dreva, murárstvom,  kováčstvom a izoláciami pri dodržiavaní podmienok bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci;

• Študenti môžu vytvárať technické a základné odborné výkresy v súlade s normami TS 
EN ISO a pravidlami technického kreslenia, pričom prijímajú opatrenia na dodržanie 
podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;

• Vykonávajú základné odborné výpočty v súlade s pravidlami a znalosťami matematiky;

• Pripravujú prvky drevenej konštrukcie a osadzujú ich v súlade s návrhom a podrobnos-
ťami zadania pri dodržaní podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
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• Pripravujú prvky drevených okenných rámov a zárubní a osadzujú ich v súlade s návr-
hom a podrobnosťami zadania pri dodržaní podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci;

• Vykonávajú činnosti súvisiace s  technickým kreslením pomocou počítača, v  súlade 
s normatívnymi požiadavkami na vypracovanie architektonického návrhu a pravidlami 
technického kreslenia a pri dodržiavaní podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci;

• Vykonávajú výpočty hodnoty budovy v  súlade s  pravidlami pre technický výpočet 
a analýzu jednotkovej ceny;

• Navrhujú drevené rámové konštrukcie a prvky v súlade s pravidlami technického kres-
lenia a prezentácie architektonického návrhu, a za dodržiavania podmienok bezpeč-
nosti a ochrany zdravia pri práci;

• Pripravujú zariadenie na prácu pomocou spojovacieho materiálu a vykonávajú prísluš-
né operácie za dodržiavania podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;

• Pripravujú a umiestňujú výstužné prvky k nosným konštrukciám podľa zemetrasných 
noriem, pričom prijímajú opatrenia na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci; 

• Stavajú steny budovy; ukladajú výstužné siete v súlade s výrobnými technikami plete-
nia, pričom prijímajú opatrenia na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci; 

• Vyhotovujú výkresy železobetónových konštrukcií v súlade so zásadami statického za-
ťaženia a za dodržiavania podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Základné globálne výzvy a tendencie ovplyvňujú to, čo pracovníci a štu-
denti v stavebnom priemysle potrebujú vedieť a majú byť schopní robiť v 
rámci svojej súčasnej alebo budúcej práce. K tomu prispievajú aj európske 
nástroje, ako je ESCO, a to komplexnou klasifikáciou požadovaných zruč-
ností a kompetencií. Existujúce vzdelávacie programy v štyroch krajinách 
projektového konzorcia vo veľ kej miere spĺňajú základné požiadavky tech-
nologického rozvoja a súčasných tendencií vo vývoji stavebníctva. Nové 
faktory ovplyvňujúce stavebníctvo a súvisiace so zelenou ekonomikou a 
obehovým hospodárstvom, digitalizáciou a novými technológiami, si však 
vyžadujú neustálu aktualizáciu existujúcich vzdelávacích programov. V rám-
ci existujúcich predmetov bude potrebné zaviesť úplne nový súbor zele-
ných zručností, v niektorých prípadoch vzniknú nové „zelené“ povolania.
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Táto časť publikácie objasňuje dôležitosť nových a aktualizovaných výsledkov odbornej prípravy 
v súlade s potrebami priemyslu a dôležité kroky na modernizáciu súčasných vzdelávacích progra-
mov pre povolanie stavebného technika a súvisiace povolania v krajinách projektového konzorcia 
prostredníctvom (1) rešpektovania klasifikácie ESCO a súboru zručností a kompetencií v súvislosti 
s digitalizáciou a zelenou ekonomikou a obehovým hospodárstvom, a (2) výsledkov projektu, najmä 
to, ako používať Digitálne nástroje vyvinuté v rámci projektu BEE VET.

 3.1. Význam nových a rozšírených výsledkov vzdelávania 
v modernizovanom vzdelávacom programe

Základným stavebným kameňom zabezpečujúcim pokrok stavebných odborníkov 21. storočia je 
obsah ich vzdelávacích programov. Vzhľadom na rýchlo sa meniace požiadavky stavebného odvet-
via bude potrebné zodpovedajúcim spôsobom zlepšiť, modernizovať a aktualizovať učebné osnovy 
a programy.

Očakáva sa, že všetky vyššie uvedené zručnosti a kompetencie sa stanú súčasťou aktualizovaných 
a vylepšených vzdelávacích programov pre stavebné povolania v rôznych krajinách, a to nielen pod-
ľa „vytvoreného dokumentu – vzdelávacieho programu“, ale aj na základe vyučovacieho procesu 
a hodnotenia, pretože popísané výsledky vzdelávania ukazujú, čo sa od učiaceho očakáva, že bude 
vedieť a bude schopný robiť po ukončení vzdelávacieho modulu, programu alebo kvalifikácie. 

Očakáva sa, že výsledky vzdelávania (VV) v aktualizovanom vzdelávacom programe prispejú k zvý-
šeniu kvality výučby a vzdelávacieho procesu v odbornom vzdelávaní a príprave týmto spôsobom1: 

 VV môžu pomôcť pri prvotnom výbere a profesionálnom zameraní na atraktívne povola-
nie v stavebníctve, ktoré spĺňa nové požiadavky v  tomto sektore. Dostatočne viditeľné 
VV a aktualizované vzdelávacie programy môžu pomôcť potenciálnym študentom a  ich 
rodinám rozlišovať medzi povolaniami a vybrať si vhodné. VV ukazujú širšiemu zaintere-
sovanému publiku, čo je obsahom odbornej prípravy a aké konečné výsledky sa od nej 
očakávajú formou kompetencií a kvalifikácií, ktoré dávajú perspektívu zamestnania alebo 
ďalšieho vzdelávania. 

 Učitelia a vyučujúci by sa mali oboznámiť s novými VV a aktualizovať svoje učebné mate-
riály a vyučovacie metódy. Aktualizácia sylabov znamená aj aktualizáciu obsahu, metód 
a procesov skúšok. V časti 3.3. nižšie sú uvedené príklady potenciálneho využitia učeb-
ných materiálov v rámci projektu BEE-VET.

1 Na základe informácií z publikácie Cedefop: https://www.cedefop.europa.eu/files/4109_en_0.pdf

https://www.cedefop.europa.eu/files/4109_en_0.pdf
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 Pre školy a strediská OVP je aktualizácia VV a vzdelávacích programov dôležitým nástro-
jom na rozvoj a revíziu kurzov odbornej prípravy a kvalifikácií. Celý proces poskytuje široký 
horizont pre neustály a systematický dialóg a partnerstvá s podnikateľskou obcou a soci-
álnymi partnermi, čo sa týka rozvíjajúcich sa potrieb zručností. Čím atraktívnejšie a  na bu-
dúcnosť zamerané sú vzdelávacie programy a povolania ponúkané v spolupráci s firmami, 
tým lepšia bude kvalita a relevantnosť odborného vzdelávania. 

 Najdôležitejším konečným výsledkom aktualizácie vzdelávacích programov je vývoj súbo-
ru zručností v stavebných povolaniach, ktorý vyhovuje vyvíjajúcemu sa trhu práce a spolo-
čenským potrebám.

 3.2. Prepojenie so znalosťami, zručnosťami a kompetenciami 
podľa klasifikácie ESCO 

Proces modernizácie vzdelávacích programov stavebných odborov v štyroch krajinách projektové-
ho konzorcia môže čerpať informácie z klasifikácie ESCO.

Základné zručnosti a kompetencie (monitorovanie pracovného procesu, riadenie harmonogramu 
činností, dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v stavebníctve, používanie ochran-
ných prostriedkov na zaistenie bezpečnosti v stavebníctve, používanie meracích prístrojov, práca 
s dronmi v civilnej výstavbe, plánovanie a odhad trvania činností, overovanie stavebných dodávok, 
vykonávanie terénnych prieskumov, predchádzanie poškodeniu inžinierskej infraštruktúry, dodržia-
vanie legislatívy súvisiacej s bezpečnosťou stavebných činností, používanie softvéru na technické 
kreslenie) sú široko zastúpené vo všetkých štyroch krajinách, ktoré sú predmetom tejto štúdie.

Rovnaká je situácia so základnými vedomosťami – civilná výstavba, základy stavebníctva, informač-
né modelovanie budov, proces výstavby, stavebný priemysel, stavebné metódy, technické kresle-
nie, normy v stavebníctve.

V dvoch krajinách s najväčším počtom hodín – Rakúsku a Bulharsku, sa zdá, že dĺžka štúdia umožňuje 
zaradiť viac hodín mäkkých zručností, kľúčových kompetencií alebo všeobecnovzdelávacích predme-
tov – matematika, cudzie jazyky a pod. Zodpovedá to predpokladanému významu určitých zručností 
na pracovisku v stavebnom sektore analyzovaných v štúdii Monitoru Európskej agentúry Eurofound 
(Monitor, 2019): mäkké zručnosti, akými sú samostatnosť a rutina v činnostiach, tímová práca, ako aj 
matematické a jazykové znalosti a zručnosti, sú hodnotené ako jedny z najpotrebnejších v sektore2.

 Základné zručnosti a kompetencie podľa klasifikácie ESCO – stanovené požiadavky vzhľa-
dom na dodržiavanie bezpečnosti a  ochrany zdravia pri práci,  organizačné zručnosti 
a kompetencie: sledovanie postupu výstavby, dodržiavanie harmonogramu. Očakáva sa, 
že tieto základné zručnosti nájdu svoje miesto vo vzdelávacích programoch buď ako sa-
mostatné predmety (príklad Bulharska a Turecka) alebo budú integrované do základných 
predmetov odborného vzdelávania (Rakúsko).

 Základné znalosti z oblasti civilnej výstavby a metódy v stavebných činnosti sú zasa teo-
retickým východiskom povolania stavebného technika. Silne zastúpené sú v prípade Ra-
kúska a Bulharska.

2 Bližšie informácie nájdete v Construction Blueprint.
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 Voliteľné/nepovinné znalosti, zručnosti a kompetencie, ktoré pridávajú ďalšie vedomosti 
a podporujú ďalšiu špecializáciu z hľadiska jednotlivých funkcií a operácií (architektonické 
navrhovanie, elektrotechnika), ako aj horizontálnych vedomostí, mäkkých a manažérskych 
zručností (matematika, veda o materiáloch, ale tiež kontrola nákladov, riadenie staveb-
ných projektov) je taktiež dôležité získať na rozšírenie súboru zručností budúcich staveb-
ných technikov. Mnohé z týchto aspektov sú už zaradené v predmetoch odborného vzde-
lávania v Rakúsku, v menšej miere v Bulharsku, na Slovensku a v Turecku.  

 Znalosti, zručnosti a kompetencie týkajúce sa obnoviteľnej energie a energetickej účin-
nosti budov z hľadiska udržateľnej spotreby energie, odpadového hospodárstva, dekar-
bonizácie a integrácie obnoviteľných zdrojov sú vo vzdelávacích programoch stále slabo 
zastúpené. V Bulharsku existuje samostatný predmet Ekologické a energeticky efektívne 
konštrukcie budov. Následná aktualizácia vzdelávacích programov bude musieť začleniť 
všetky tieto základné poznatky buď vo forme samostatných predmetov, alebo v  rámci 
existujúcich predmetov. Naviac to bude povinné v okamihu, keď budú európske smernice 
transponované do národnej legislatívy.

 Situácia so znalosťami, zručnosťami a kompetenciami potrebnými pre obehové hospo-
dárstvo (bezpečné zaobchádzanie s chemikáliami, používanie surovín a recyklácia, pláno-
vanie a usporiadanie trvalo udržateľnej výstavby a pod.) sa bude musieť vo veľmi blízkej 
budúcnosti zlepšiť tak, že pracovníci nadobudnú kompetencie, pomocou ktorých môžu 
prispieť k plneniu cieľov zelenej ekonomiky. Očakáva sa, že takéto vzdelávacie výstupy 
sa budú dosahovať horizontálne ich začlenením do základných predmetov odbornej prí-
pravy: územné plánovanie, stavebné projektovanie, vodovodné a energetické systémy 
budov a pod., pričom sa nezabúda ani na všeobecnovzdelávacie predmety.

 Využívanie nových technológií, automatizácia a digitalizácia si vyžadujú zaviesť do vzde-
lávacích programov možnosti získavania vedomostí prostredníctvom nových predmetov 
alebo rozšírenia existujúcich o tieto prvky: používanie nových technológií akými sú drony, 
virtuálna a rozšírená realita, 3D, utajenie a bezpečnosť údajov, digitálny systém povolení 
technikov a pod. Takmer všetky súčasné vzdelávacie programy už majú nejaké predmety 
ako digitálne spracovanie dát, počítačové technológie v stavebníctve atď.; mnohí začali 
zavádzať školenia v oblasti nových technológií a špecializovaného softvéru. Záverom je, 
že v oblasti formálneho vzdelávania a prípravy je potrebné urobiť viac pre to, aby sa štu-
dentom poskytli všetky možnosti, ktoré ponúkajú vyššie uvedené nové technológie.

 3.3. BEE-VET Digitálne nástroje a prínos k zosúladeniu 
výučby aštúdia predmetov vzdelávacieho programu v 
stavebníctve s potrebami trhu práce

BEE-VET Digitálne nástroje bol vytvorený špeciálne ako súbor učebných materiálov pre študentov 
stredného odborného vzdelávania s cieľom zvýšiť ich vedomosti a podporiť ich znalosti a zručnosti 
v súlade s budúcimi potrebami trhu práce, ako aj – slúžiť ako dobrý zdroj prípravy učiteľov. Jed-
notlivé témy týchto učebných materiálov tak prispievajú k rozvoju a následne k výučbe moderného 
vzdelávacieho programu, ktoré zodpovedá požiadavkám rezortu. 
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Súbor nástrojov je navrhnutý tak, aby získal rozšírenie znalostí, zručností a kompetencií podľa klasi-
fikácie ESCO. Príklady základných z nich sú zhrnuté v Tabuľ ke č. 2.

Tabuľ ka č. 2. Témy z BEE-VET Digitálne nástroje a vzdelávacie výstupy – 
vybrané príklady

Zručnosti 
ako výsledky 
vzdelávania 

Zručnosti Poznatky Kompetencie

S1 .11 .4 
navrhovať 
štruktúry alebo 
zariadenia

Témy Stavba strechy, 
Izolácia potrubí a 
Tepelná izolácia 
poskytujú príležitosti 
na rozvoj zručností v 
oblasti technického 
navrhovania

   

S1 .12 .1
tvoriť vizuálne 
prezentácie a 
dekorácie

    Témy  Povrchové úpravy 
a Výrobky pre záhrady 
a terény poskytujú 
bohatý súbor zdrojov 
pre moderný dizajn a 
dekoratívne riešenia

S1 .5 .5
poskytovať 
poradenstvo v 
otázkach ochrany 
životného 
prostredia

  Ekologická, 
udržateľná  
a energeticky 
efektívna výstavba 
je hlavnou témou 
zastúpenou vo 
všetkých oblastiach

 

S1 .8 .1
pracovať v tíme

Veľ ká časť praktických 
cvičení si vyžaduje tímovú 
prácu

S2 .5 .1
merať rozmery 
a súvisiace 
vlastnosti

Teoretický materiál, 
ako aj mnohé 
praktické cvičenia 
v navrhovanom 
súbore zahŕňajú 
rozvoj zručností pri 
meraní rozmerov 
prvkov konštrukcií 
a výpočte objemov, 
proporcií atď., aby 
sa dosiahli určité 
vlastnosti
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Celá téma energetickej účinnosti budov je venovaná problematike a praktickému využitiu inova-
tívnych materiálov a  technológií (zelené, udržateľné a  energeticky efektívne stavebné materiály 
a  zdroje). Problematika energetickej efektívnosti vykurovania a  klimatizácie bytových, verejných 
a priemyselných budov je mimoriadne aktuálna aj z hľadiska spotreby energie. Študenti by mali byť 
vyškolení v princípoch energetickej efektívnosti budovy, počnúc fázou „koncepčného návrhu“, po 
ktorej nasleduje fáza „technického návrhu“, keď musia byť špecifikované riešenia tepelnoizolač-
ných systémov finálnych krytín budovy, ako aj materiály a kladenie tepelnoizolačnej vrstvy. 

Témy súboru Digitálne nástroje prispievajú k vytváraniu nasledujúcich znalostí, zručností a kompe-
tencií pri rozpracovaní vzdelávacích programov a výučbe. Bližšie sú ďalej prezentované: 

 Téma Tepelná izolácia pokrýva celý komplex činností. Efektívna tepelná izolácia budovy 
zahŕňa izoláciu vonkajších stien, strechy, pivnice a pod. Téma prispieva k rozvoju nasle-
dovných  znalostí, zručností a kompetencií súvisiacich so zelenou výstavbou a energetic-
kou efektívnosťou: znalosť všetkých aspektov klimatických zmien a prispôsobenie sa im, 
pochopenie cieľov energetickej efektívnosti, hodnotenie a vyváženie ekologických, eko-
nomických a právnych faktorov, ktoré charakterizujú konkrétny stavebný projekt a zabez-
pečujú, že dokončené stavebné činnosti budú zahŕňať potrebnú infraštruktúru na riešenie 
dlhodobých výziev zmeny klímy, dekarbornizácie a integrácie obnoviteľných zdrojov, vy-
sokých zdravotných a environmentálnych noriem a pod. 

A najmä:

Pokiaľ ide o znalosti, študent je schopný:

• odôvodniť význam tepelnej izolácie

• vymenovať oblasti aplikácie tepelnoizolačných materiálov

• popísať vlastnosti tepelnoizolačných materiálov

• uviesť druhy tepelnoizolačných materiálov

• uviesť pravidlá montáže tepelnej izolácie

Pokiaľ ide o zručnosti, študent je schopný: 

• pripraviť tepelnoizolačné materiály

• vykonať potrebnú prípravu podložia na položenie tepelnej izolácie 

• pripraviť omietku a lepidlo

• pripevniť/upevniť izolačnú dosku na podklad

• naniesť finálny náter na ochranu povrchu
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Pokiaľ ide o kompetencie, študent je schopný:

• prijať nevyhnutné opatrenia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

• namontovať tepelnoizolačné dosky a  naniesť materiály na rôzne časti 
plášťa budovy 

• pracovať s technickou a referenčnou literatúrou

• dodržiavať technické pravidlá práce a  používať technické špecifikácie 
produktov a materiálov

• pracovať v tíme s ostatnými študentmi

• riadiť sa pokynmi učiteľa.

 

 Témy Vnútorné omietky a Omietky pridávajú vzdelávacie výstupy k dokončovacím prá-
cam ku konštrukčným alebo murárskym úpravám, ktoré tvoria viditeľnú čelnú obklado-
vú plochu interiéru (stena, strop) alebo exteriéru. Uplatnenie omietkových zmesí závisí 
od povrchov, na ktoré sa nanášajú a požadovanej mikroklímy v priestoroch. Obsah tém 
prispieva k vývoju nasledovných znalostí, zručností a kompetencií učiaceho sa: poznatky 
o materiáloch, vysokých zdravotných a environmentálnych normách, aplikácii estetických 
a architektonických kritérií a pod., ako aj:

Pokiaľ ide o znalosti, študent je schopný:

• vysvetliť činnosti a význam prípravy podkladu

• poznať druhy omietkových zmesí

• opisovať prvky omietok a vnútorných omietok 

• rozlišovať druhy prípravy podkladu

• poznať fázy technologického postupu omietania

• poznať metódy nanášania a spracovania omietok

• je oboznámený s povinnými technologickými prestávkami počas omie-
tania

Pokiaľ ide o zručnosti, študent je schopný:

• zvládnuť postupy skúšania komponentov omietky

• určiť začiatok a koniec tuhnutia sadry

• určiť normalizovanú hustotu cementovej kaše

• stanoviť čas tuhnutia cementovej kaše

• vykonávať informatívne skúšky vody
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Pokiaľ ide o kompetencie, študent je schopný: 

• voliť aj vhodný druh vnútornej omietky v závislosti od podkladu

• používať rôzne finálne nátery na omietky

• pracovať s technickou a referenčnou literatúrou 

• dodržiavať technické pravidlá práce a  používať technické špecifikácie 
produktov a materiálov 

• pracovať v tíme s ostatnými študentmi

• riadiť sa pokynmi učiteľa

 Téma Omietky

Pokiaľ ide o znalosti, študent je schopný:

• poznať a určiť základné typy omietkových zmesí

• rozlíšiť typy omietok podľa použitého spojiva

• rozlíšiť a vymenovať základné technické vlastnosti omietok

Pokiaľ ide o zručnosti, študent je schopný:

• vizuálne rozlíšiť druhy omietok

• vizuálne určiť zložky rôznych druhov omietok

• rozumieť a používať technické vlastnosti rôznych druhov omietok

Pokiaľ ide o kompetencie, študent je schopný:

•  pracovať s technickou a referenčnou literatúrou  

• vypočítať potrebné množstvá suchej zmesi a vody

• pracovať v tíme s ostatnými študentmi

• riadiť sa pokynmi učiteľa
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 Téma Povrchové úpravy formuje u študentov znalosti a zručnosti v tom, čím a ako sa roz-
lišuje budova od vonkajšieho prostredia, ako poskytuje ochranu pred klimatickými pod-
mienkami, v ktorých sa budova nachádza, ako aj to, čo treba brať do úvahy z estetického 
hľadiska pri výbere fasádneho systému a vonkajšej úpravy. 

Na konci odbornej prípravy: 

Pokiaľ ide o znalosti, študent je schopný:

• vysvetliť význam a funkcie fasády v budove

• poznať a vymenovať rôzne typy fasád

• poznať a vymenovať rôzne typy materiálov používaných na obklady fasád

• je oboznámený s výhodami a nevýhodami rôznych typov fasád a mate-
riálov

• poznať prvky, ktoré bude treba brať do úvahy pri návrhu fasády

• rozlíšiť základné zložky, vlastnosti a výhody vonkajších náterov

Pokiaľ ide o zručnosti, študent je schopný:

• navrhnúť skladbu na fasádny obklad

• posúdiť správnosť návrhu fasády

• zdôvodniť návrh fasády daného objektu podľa použitých materiálov

• posúdiť a vysvetliť výhody a nevýhody navrhnutej fasády v danej budove

Pokiaľ ide o kompetencie, študent je schopný:

• navrhnúť fasádu vhodnú pre určitý typ budovy v konkrétnom prostredí

• vybrať materiály vhodné pre určitý typ budovy v konkrétnom prostredí

• vybrať medzi rôznymi druhmi omietok na náter fasád

• vysvetliť dôležitosť úspory energie a vplyvu na životné prostredie v kon-
texte vybraného návrhu fasády

• zdôvodniť výber návrhu fasády vzhľadom na životné prostredie, sebavy-
jadrenie autora a určenie budovy
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 Študijný materiál k  téme Potery umožňuje získanie rozsiahlejších znalostí týkajúcich sa 
základných stavebných zmesí, ich vlastností, skúšobných metód, predpisov na ich sklado-
vanie a aplikáciu, ako aj vhodných nástrojov na nanášanie poterov. Pomocou teoretických 
podkladov a praktických úloh téma zahŕňa poznatky o technológii zhotovenia a používa-
nia zmesí podlahových hmôt a poterov.

Konkrétne: 

Pokiaľ ide o znalosti, študent je schopný:

• poznať základné druhy podlahových hmôt a poterov

• rozlíšiť rôzne druhy zmesí podľa spojiva a zloženia zmesi

• poznať základné druhy povrchov na aplikáciu malty a prvkov poteru

• poznať vlastnosti zmesí, ktoré určujú ich aplikáciu

Pokiaľ ide o zručnosti, študent je schopný:

• identifikovať a vysvetliť hlavné výhody a nevýhody rôznych druhov pote-
rov v závislosti od ich umiestnenia

• identifikovať a vysvetliť hlavné výhody a nevýhody rôznych druhov pote-
rov v závislosti od ich náteru

• identifikovať a vysvetliť hlavné výhody a nevýhody rôznych druhov pote-
rov v závislosti od podmienok aplikácie

• určiť charakteristiky poterov prostredníctvom skúšky ich základných vlast-
ností 

• nanášať tradičné potery a samonivelačné podlahové hmoty na rôzne typy 
povrchov

• zistiť adhéziu vzorky poteru

Pokiaľ ide o kompetencie, študent je schopný:

• zistiť a  skúšať mechanické, fyzikálne a  chemické vlastnosti stavebných 
poterov

• vybrať a aplikovať rôzne druhy poterov a poznať predpisy na ich sklado-
vanie

• pracovať s technickou a referenčnou literatúrou

• nastaviť zloženie poterovej zmesi

• pracovať v tíme s ostatnými študentmi

• riadiť sa pokynmi učiteľa
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 Téma Hydroizolácie prispieva k rozvoju poznatkov, ako zabrániť prípadnému poškodeniu 
budovy vodou alebo vlhkosťou, čím zabezpečujú dlhú životnosť, pohodlie a bezpečné 
prostredie. 

Pokiaľ ide o znalosti, študent je schopný:

• určovať hydroizolačné materiály

• klasifikovať hydroizolačné materiály podľa toho, kde sa aplikujú

• určovať hydroizolačné nátery

• popísať vlastnosti hydroizolačných materiálov

• vysvetliť vlastnosti hydroizolačných materiálov

• vysvetliť zásady rezania a spájania hydroizolačných materiálov

• poznať moderné hydroizolačné materiály a vysvetliť ich výhody

Pokiaľ ide o zručnosti, študent je schopný:

• určiť a vybrať hydroizolačný materiál podľa rozmerov príslušnej plochy, 
kde sa bude hydroizolácia aplikovať 

• pripraviť lepiaci materiál hydroizolačného materiálu 

• vykonávať proces aplikácie, pričom dbá na pomer presahov v hydroizo-
lačných materiáloch podľa spôsobu aplikácie

Pokiaľ ide o kompetencie, študent je schopný:

• vysvetliť negatívne účinky vlhkosti na budovy

• odôvodniť dôležitosť hydroizolačných systémov

• pracovať v tíme s ostatnými študentmi

• riadiť sa pokynmi učiteľa
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 Téma Murovacie malty poskytuje systematizované informácie o základných typoch muro-
vacích mált a ich vlastnostiach, priľnavosti k povrchu, nanášaní malty na rôzne stavebné 
materiály, meraniach súvisiacich s procesom a pod. 

Pokiaľ ide o znalosti, študent je schopný:

• poznať a vymenovať základné druhy murovacích mált

• rozlíšiť druhy zmesí podľa spojiva

• rozlíšiť druhy mált podľa základných prvkov

• poznať všeobecné charakteristiky riešení, ktoré určujú ich aplikáciu

• poznať najbežnejšie druhy podkladov na nanášanie malty

Pokiaľ ide o zručnosti, študent je schopný:

• vizuálne odlíšiť rôzne druhy zmesí podľa ich prvkov

• určiť charakteristiky murovacích mált skúšaním ich základných vlastností

• odmerať a vypočítať všeobecné charakteristiky murovacích mált – obje-
mová hmotnosť, konzistencia, pevnosť v ťahu pri ohybe, pevnosť v tlaku 
a pod.

Pokiaľ ide o kompetencie, študent je schopný:

• identifikovať mechanické, fyzikálne a  chemické vlastnosti murovacích 
mált

• vybrať a aplikovať rôzne druhy murovacích mált a dodržiavať predpisy na 
ich skladovanie

• pracovať s technickou a referenčnou literatúrou

• aplikovať príslušnú maltu na keramické, betónové a iné druhy stavebných 
blokov

• vypočítať zloženie a pomer prvkov murovacích mált 

• pracovať v tíme s ostatnými študentmi

• riadiť sa pokynmi učiteľa
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 Téma Záhradné a krajinné výrobky poskytuje rozsiahle informácie o technických, fyzikál-
nych a chemických základných druhov stavebných zmesí na pokládku dlažby; o výbere 
a aplikácii rôznych druhov exteriérových dlažieb; o potenciálnych problémoch s podkla-
dom; základné znalosti o vlastnostiach a aplikácii dlažieb. Týmto spôsobom sa vytvára-
jú znalosti o trvalo udržateľných exteriérnych dlažbách a prípravných prácach súvisiacich 
s pokládkou, o prispôsobení sa klimatickým zmenám a hľadaní realizovateľných riešení, 
ako aj  znalosti a kompetencie v oblasti estetiky a navrhovania. 

Pokiaľ ide o znalosti, študent je schopný:

• poznať základné druhy stavebných zmesí pre vonkajšie použitie

• rozlíšiť druhy stavebných zmesí podľa toho, pre akú dlažbu sú určené

• poznať základné druhy exteriérových dlažieb

• poznať základné vlastnosti a metódy na aplikáciu stavebných zmesí na 
vonkajšie použitie

Pokiaľ ide o zručnosti, študent je schopný:

• identifikovať hlavné rozdiely medzi materiálmi a technológiami pokládky 
exteriérových dlažieb 

• pokladať exteriérové dlažby a  škárovať pomocou vhodnej škárovacej 
hmoty

• nanášať hotovú stavebnú zmes na pripravený podklad

Pokiaľ ide o kompetencie, študent je schopný:

• identifikovať a skúšať mechanické, fyzikálne a chemické vlastnosti staveb-
ných zmesí na pokládku exteriérových dlažieb

• vyberať a pokladať rôzne druhy exteriérových dlažieb 

• pracovať s technickou a referenčnou literatúrou

• pracovať v tíme s ostatnými študentmi

• riadiť sa pokynmi učiteľa
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 Reštaurovanie zahŕňa rozvoj kompetencií ako: výskum objektu, prijatie dôsledných a vzá-
jomne súvisiacich rozhodnutí (vyhotovenie projektu súvisiacim s obnovením pôvodného 
vzhľadu pamiatky v prípade, že boli zistené akékoľvek zmeny; zvolenie technológie plne-
nia reštaurátorských prác; zabezpečenie súladu s legislatívou a pod.   

Konkrétne:

Pokiaľ ide o znalosti, študent je schopný:

• vymenúvať metódy intervencie

• vymenúvať technické možnosti reštaurovania

• poznať metódy obstarávania pôvodných materiálov

• vymenúvať etapy reštaurovania/renovácie

• vymenúvať funkcie, princípy práce a postupov

Pokiaľ ide o zručnosti, študent je schopný:

• zistiť poškodenia a klasifikovať ho podľa stupňa

• stanoviť druhy intervencie

• vypracovať projekt intervencie pri dodržiavaní pokynov

• určiť technické možnosti reštaurovania a vybrať vhodné

• použiť originálne materiály

• určiť metódy intervencie

• plánovať etapy procesu reštaurovania

• zdokumentovať proces podľa predpisov

Pokiaľ ide o kompetencie, študent je schopný:

• vypracovať správu o zistených poškodeniach a potrebných opatreniach 
na ich odstránenie 

• vyhotoviť plán podľa správy a v súlade s technickými predpismi 

• vyhotoviť projekt reštaurovania v súlade s normami a technickými pred-
pismi

• pracovať v tíme s ostatnými študentmi

• riadiť sa pokynmi učiteľa
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 Stavba strechy si vyžaduje odborné poznatky o krytí budov, ktoré ich chráni pred vplyvom 
okolitého prostredia. Téma zahŕňa vedomosti o strešných konštrukciách z dreva, betónu, 
železobetónu alebo kovu so znalosťou materiálov a strešných konštrukcií, ako aj o tepel-
nej izolácii, hydroizolácii, paroizolácii, konečnej vrstve a pod. Odborná príprava prispieva 
k zvýšeniu informovanosti o vplyve klímy a vytvoreniu zručností na implementáciu udrža-
teľných stavebných postupov vzhľadom na skutočnosť, že celkové tepelné straty budov 
cez strechu predstavujú cca 20-25%. 

Konkrétne:

Pokiaľ ide o znalosti, študent je schopný:

• poznať definíciu strechy

• rozlíšiť druhy striech

• poznať najčastejšie používané strešné materiály

• pochopiť a  vysvetliť dôležitosť úspory energie a  jej dopad na životné 
prostredie

Pokiaľ ide o zručnosti, študent je schopný:

• vybrať vhodnú konštrukciu pre sedlovú strechu

• kresliť rôzne druhy sedlových striech

• vypočítať sklon strechy

• navrhnúť sedlovú strechu

• navrhnúť plochú strechu

Pokiaľ ide o kompetencie, študent je schopný:

•  zhodnotiť správnosť návrhu sedlovej strechy

• zhodnotiť správnosť návrhu plochej strechy

• pracovať s technickou a referenčnou literatúrou

• pracovať v tíme s ostatnými študentmi

• riadiť sa pokynmi učiteľa
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 Téma Izolácia potrubí rozvíja poznatky o požiadavkách a normách na zásobovanie vodou 
pre  vodu privádzanú do budov, vrátane odvádzania vody a  riadenia odpadových vôd, 
potrubí na čistú vodu a vhodných materiálov a činností na inštaláciu týchto systémov.

Pokiaľ ide o znalosti, študent je schopný:

• poznať princípy vodovodných systémov

• poznať princípy kanalizačných systémov a odvádzania odpadových vôd

• vymenúvať princípy, ktoré je potrebné vziať do úvahy pri navrhovaní vo-
dovodných a kanalizačných systémov

• poznať a vysvetliť vlastnosti izolačných materiálov pre potrubia

• poznať rozdiely pri aplikácii izolačných materiálov pre systémy na teplú 
a studenú vodu

Pokiaľ ide o zručnosti, študent je schopný:

• vybrať vhodnú sadu materiálov na inštaláciu vodovodného systému

• pripraviť materiály potrebné na inštaláciu

• vybrať vhodné materiály potrebné na izoláciu systému v  závislosti od 
jeho určenia

• pripraviť materiály potrebné na izoláciu systému vodovodného potrubia

Pokiaľ ide o kompetencie, študent je schopný:

• pracovať s technickou a referenčnou literatúrou

• pracovať v tíme s ostatnými študentmi

• riadiť sa pokynmi učiteľa
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 Téma Trvalo udržateľného rozvoja a zdravého životného štýlu rozvíja poznatky o vnútornej 
klíme v priestoroch a opatreniach na dosiahnutie maximálne pohodlného a zdravého pro-
stredia pre obyvateľov. Konkrétne:  

Pokiaľ ide o znalosti, študent je schopný:

• vysvetliť koncepciu zdravého životného štýlu a trvalo udržateľného roz-
voja v stavebníctve

• vymenovať prvky trvalo udržateľného rozvoja v  kontexte stavebného 
priemyslu

• poznať vlastnosti stavebných materiálov, ktoré majú vplyv na vnútornú 
klímu a pohodlie obyvateľov

• vymenovať vhodné stavebné materiály v súvislosti so zabezpečením po-
hodlia obyvateľov 

• definovať pojem kvalita ovzdušia

• vymenovať faktory, ktoré ovplyvňujú kvalitu ovzdušia 

• poznať a vymenovať stavebné materiály zabezpečujúce nízke úrovne 
znečistenia

• poznať a vymenovať stavebné materiály zabezpečujúce dobrú zvukovú 
izoláciu a/alebo akustiku

• poznať a  vymenovať stavebné materiály poskytujúce ochranu pred elet-
romagnetickým žiarením

Pokiaľ ide o zručnosti, študent je schopný:

• uplatňovať pravidlá a zásady na dosiahnutie zdravého životného štýlu

• vyberať stavebné materiály podľa určenia budovy a požadovaných vlast-
ností pre vytvorenie optimálnej vnútornej klímy v budovách

• excerpovať a systematizovať informácie z voľne dostupných zdrojov

• uskutočňovať výskum samostatne alebo v tíme a prezentovať výsledky

Pokiaľ ide o kompetencie, študent je schopný:

• chápať dôležitosť trvalo udržateľného rozvoja v kontexte tendencií ener-
geticky efektívnej výstavby

• vysvetľovať vzájomné vzťahy medzi koncepciami zdravého životného štý-
lu, trvalo udržateľného rozvoja a energeticky efektívnej výstavby 

• tímovej práce

• pracovať s voľne dostupnými zdrojmi informácií 

• pracovať s technickou a referenčnou literatúrou
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 Nízkoenergetické domy sú témou, ktorá bude v stavebníctve čoraz aktuálnejšia v súvislos-
ti so súčasnými chápaniami a tendenciami zníženia spotreby energie, národnými a regio-
nálnymi politikami v tomto smere a ich dôležitosťou pri znížení tempa klimatických zmien 
v globálnom pláne. Konkrétne očakávané výsledky vzdelávania zahŕňajú: 

Pokiaľ ide o znalosti, študent je schopný:

• porozumieť a vysvetliť koncepciu nízkoenergetických budov

• porozumieť a vysvetliť koncepciu pasívnych budov

• porozumieť a vysvetliť koncepciu budov s nulovými emisiami CO2

• poznať a vymenúvať technológie aplikovaných v nízkoenergetických bu-
dovách

• definovať výhody oceľových budov a konštrukcií

• poznať vlastnosti nehrdzavejúcej ocele

Pokiaľ ide o zručnosti, študent je schopný: 

• posúdiť etapy navrhnutia oceľovej budovy

• excerpovať a systematizovať informácie z voľne dostupných zdrojov

• uskutočňovať výskum samostatne alebo v tíme a prezentovať výsledky

Pokiaľ ide o kompetencie, študent je schopný:

• chápať význam nízkoenergetických budov v kontexte tendencií energe-
ticky efektívnej výstavby

• pracovať v tíme

• pracovať s voľne dostupnými zdrojmi informácií 

• pracovať s technickou a referenčnou literatúrou
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 3.4. Ďalšie povolania a odbory zo stavebného sektora, ktoré 
môžu využiť modernizáciu učebných osnov a učebných 
materiálov z Digitálnych nástrojov projektu BEE-VET

Okrem povolania stavebného technika existujú aj iné povolania, v ktorých sa študenti vzdelávajú  
v programoch vyššieho sekundárneho OVP v krajinách konzorcia a kde sa vytvárajú rovnaké alebo 
podobné zručnosti či súbor zručností. V prípade potreby môžu využiť príležitosti na aktualizáciu 
učebných osnov v rámci projektu tam, kde to bude realizovateľné. Tam, kde sú zručnosti spoločné 
pre rôzne pozície alebo pracoviská, je možné aj pri nich aplikovať možnosti na ich zlepšenie alebo 
aktualizáciu identifikované v  projekte BEE-VET. Príklady súvisiacich povolaní/pozícií sú uvedené 
v Tabuľ ke č. 3. 

Tabuľ ka č. 3. ESCO Matrice zručností a povolaní: vzťah medzi povolaniami/
pozíciami a súborom zručností

Povolanie 

 

Zručnosť

3112

Stavební 
technici

3123

Vedúci 
pracovníci v 
stavebníctve 
(supervízori)

7111

Kvalifikovaní 
stavební 
robotníci 

malých stavieb

S1 .11 .4 
navrhovať štruktúry alebo zariadenia   

S1 .12 .1
tvoriť vizuálne prezentácie a dekorácie    

S1 .5 .5
poskytovať poradenstvo v otázkach 
ochrany životného prostredia

    

S1 .8 .1
pracovať v tíme   

S2 .5 .1
pracovať v tíme   

S2 .6 .1
robiť výpočty   

Zdroj: https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/data-science-and-esco/esco-skill-
occupation-matrix-tables-linking-occupation-and-skill-groups 

https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/data-science-and-esco/esco-skill-occupation-matrix-tables-linking-occupation-and-skill-groups
https://esco.ec.europa.eu/en/about-esco/data-science-and-esco/esco-skill-occupation-matrix-tables-linking-occupation-and-skill-groups
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Existujú aj iné povolania alebo odbory, ktoré by mohli využiť vyvinuté materiály na výučbu a štú-
dium (Digitálne nástroje) projektu BEE-VET tak, aby sa očakávané výsledky vzdelávania v týchto 
povolaniach mohli zlepšiť alebo aktualizovať, napríklad: strechár, lešenár, reštaurátor, betonár, od-
borník na priemyselné inštalácie a pod. (Tabuľ ka č. 4). Príležitosti na modernizáciu vzdelávacieho 
programu v jednom z hlavných povolaní v stavebnom sektore sa takto dajú využiť v celom sektore 
vďaka školiacim materiálom vyvinutým a sprístupneným na vytváranie potrebných zručností v sta-
vebných povolaniach 21. storočia.

Tabuľ ka č. 4. Povolania, ktoré môžu využívať produkty vyvinuté v rámci 
projektu

Kód 
ESCO

Povolanie 
(ESCO)

Rakúsko Bulharsko Slovensko Turecko

2149.14 Stavebný 
rozpočtár 
špecialista

    Rozpočtár  

3112 Stavební technici Stavebný 
technik

Stavebný 
technik; 
Staviteľ 
dopravnej 
infraštruktúry

Stavebný 
technik; 
Manažér 
kvality v 
stavebníctve

Stavebný 
technik

3118 Projektanti   Geodet Technický 
kreslič, 
Projektant

 

3123 Vedúci pracovníci 
v stavebníctve 
(supervízori)

    Stavbyvedúci; 
Stavebný 
dozor

Pokrývač; 
Montážnik 
kovových 
konštrukcií/
lešení 

7111 Kvalifikovaní 
stavební 
robotníci malých 
stavieb

Stavebný 
inžinier

Stavebník; 
Stavebný 
robotník; 
Stavebný 
montážnik

   

7112 Murári a podobní 
robotníci

Kamenár; 
Murár

Reštaurá-
tor-zhotovi-
teľ; Reštaurá-
torský technik

Murár  
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Kód 
ESCO

Povolanie 
(ESCO)

Rakúsko Bulharsko Slovensko Turecko

7113 Kamenári, 
rezači a štiepači 
kameňa a 
podobní 
robotníci

      Kamenár

7114 Betonári, 
špecialisti 
na kladenie 
betónových 
povrchov

  Reštaurá-
tor-zhotovi-
teľ; Reštaurá-
torský technik

Betonár Betonár

7115.3 Inštalátor 
kozubov

  Staviteľ pecí    

7121 Pokrývači Pokrývač; 
Strechár

Reštaurá-
tor-zhotovi-
teľ; Reštaurá-
torský technik

Strechár  

7122 Podlahári a 
obkladači

Obkladač; 
Podlahár

  Podlahár  

7123 Omietkari Omietkar Reštaurá-
tor-zhotovi-
teľ; Reštaurá-
torský technik

Montér su-
chých sta-
vieb/Sadro-
kartónista; 
Omietkár

 

7124 Izolatéri Izolatér prie-
myselných 
izolácií 

  Izolatér  

7125 Glaziers Sklenár, mon-
tér rámov a 
okien

     

7126 Inštalatéri a 
potrubári

Inštalatér Inštalatér vo-
dovodných a 
potrubných 
sietí

   

7131 Maliari a 
podobní 
robotníci

Maliar; Do-
končovateľ; 
Pracovník v 
interiéri
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Kód 
ESCO

Povolanie 
(ESCO)

Rakúsko Bulharsko Slovensko Turecko

7314 Hrnčiari a 
podobní 
remeselníci

      Pracovník 
manuálnej 
výroby tehál 

8114 Operátori 
strojov na 
výrobu cementu, 
spracovanie 
kameňa a 
nerastných 
surovín

      Operátor 
strojov na 
výrobu be-
tónových vý-
robkov 

8342 Operátori 
pojazdných 
zariadení na 
zemné  
a podobné práce

      Operátor 
stavebných 
zariadení 

9312 Pomocní 
pracovníci v 
stavebníctve 
(okrem budov)

  Pomocný 
pracovník v 
stavebníctve; 
Pomocný 
pracovník 
vo výstavbe 
ciest

   

9313 Pomocní 
pracovníci na 
stavbách budov

  Pomocný 
pracovník v 
stavebníctve; 
Pomocný 
pracovník 
vo výstavbe 
ciest

   

Očakáva sa napríklad, že učebné materiály vyvinuté v rámci projektu BEE-VET sa v Rakúsku a na 
Slovensku budú takmer v plnej miere využívať v nasledovných povolaniach:

 V Rakúsku sa predpokladá ich uplatnenie v povolaniach: montér, odborník na prácu s ko-
vovými konštrukciami, technický kreslič, strechár, elektrikár, obkladač, sklenár, izoláter pre 
priemyselné budovy, inštalatér, maliar, murár, podlahár, dekoratér, inštalatér, cestár, mu-
rár, tesár.

 Na Slovensku sú to povolania: technický kreslič, dozorca, rozpočtár pre stavebné projekty, 
manažér kvality v stavebníctve, stavebný technik, murár, strechár, podlahár, sádrokartonár, 
omietkar, izolatér, betonár.
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 V Bulharsku sú to povolania: pomocný pracovník v stavebníctve, pomocný pracovník vo 
výstavbe ciest, geodet, reštaurátor-zhotoviteľ, reštaurátorský technik.

 V Turecku sú to povolania: stavebný technik, strechár, bagrista, betonár, tehlár, kamenár, 
majster lešenár, strojník na betónové výrobky.

Kompletný súbor povolaní a odborov, pre ktoré sa v partnerských krajinách ponúka odborná prí-
prava v rámci stredoškolského vzdelávania môžete nájsť v Prílohe č. 5 na strane 88.

Odkaz na vzdelávacie výstupy stanovené v klasifikácii ESCO pomôže procesu 
identifikácie potrebných základných a voliteľných/nepovinných vzdelávacích 
výstupov pre povolanie stavebného technika. Toto umožní porovnanie medzi 
štyrmi krajinami konzorcia a mimo neho – medzi členskými štátmi EÚ.

Učebné materiály zo súboru Digitálne nástroje, ktoré vyvinuli všetci partneri 
konzorcia v projekte BEE-VET môžu byť užitočné aj pre iné stavebné povolania.

Aktualizácia a zlepšenie vzdelávacích výstupov prostredníctvom modernizácie a 
skvalitnenia vzdelávacích programov pre príslušné povolanie prispeje k riešeniu 
meniacich sa potrieb stavebného sektora a vysokých požiadaviek technologického 
rozvoja, energetickej účinnosti a dekarbonizácie.



FORMÁLNE UZNÁVANIE A 
CERTIFIKÁCIA VZDELÁVACÍCH 
VÝSTUPOV A ODBORNEJ 
KVALIFIKÁCIE V KRAJINÁCH 
KONZORCIA. ČO POTOM?

4 . 



Aby sa vzdelávacie výstupy (znalosti, zručnosti a kompetencie) z povolaní v stavebnom sektore, 
ktoré študent dosiahol na konci študijného programu a/alebo stupňa štúdia, mohli použiť na účely 
odbornej realizácie, musia byť formálne uznané a osvedčené príslušným orgánom. Toto je obvyklý 
spôsob dokončenia procesu odbornej prípravy.

Táto časť koncepcie sa zaoberá základnými aspektmi procesu uznávania a certifikácie – záverečnými 
skúškami a inými formami uznávania, vrátane vzdelávacích výstupov získaných v neformálnom a infor-
málnom prostredí a v inej krajine než krajina pôvodu. Boli zhromaždené aj informácie o možnostiach,  
ktoré sa otvárajú po procese uznávania a certifikácie, ako aj ďalších formách aktualizácie získaných 
znalostí, zručností a kompetencií – v sektoroch vysokoškolského vzdelávania a ďalšieho odborného 
vzdelávania a prípravy (DOVP). V kontexte hlavnej témy tohto dokumentu – zlepšenie vzdelávacích 
programov v stavebníctve – sú informácie a príklady zhromaždené v tejto kapitole dôležité z hľadiska:

 Zamestnateľnosť študentov. Formálna certifikácia, validácia a uznávanie vzdelávacích vý-
stupov zabezpečuje prechod na trh práce. Čím sú vzdelávacie programy relevantnejšie 
pre potreby trhu práce, tým lepšie sú šance študentov nájsť si prácu.

 Priepustnosť systému. Formálna certifikácia a/alebo validácia a  uznávanie vzdelávacích 
výstupov poskytuje priepustnosť na ďalšiu úroveň vzdelávania (pomaturitné, vysokoškol-
ské) alebo priamo na trh práce. Ďalší vývoj teda závisí od výsledkov formálneho uznania 
a kvality vzdelávacích programov.  

 Formálne uznanie a certifikácia sú dobrým základom pre medzisektorovú mobilitu. Dy-
namický trh práce si vyžaduje takúto pripravenosť kvôli neustálej potrebe aktualizovať 
a zlepšovať zručnosti alebo kombinovať funkcie, ktoré v súčasnosti patria k rôznym povo-
laniam alebo dokonca vytvárať nové povolania. Oficiálne uznávané vzdelávacie výstupy 
alebo získanie odbornej kvalifikácie znázorňujú to, čo je už dostupné v portfóliu zručností 
študenta alebo robotníka ako výsledok existujúceho vzdelávacieho programu a čo je po-
trebné do neho pridať. Týmto spôsobom nepodlieha aktualizácii celý súbor zručností, 
ale iba chýbajúce zručnosti. Toto šetrí čas, úsilie, peniaze učiacim sa/pracovníkom, ako aj 
zamestnávateľom.

 Formálne uznanie a certifikácia uľahčujú geografickú mobilitu. Transparentnosť kvalifikácií 
je v  tomto smere kľúčová. Porovnanie jednotkových vzdelávacích výstupov vo vzdelá-
vacích programoch štyroch partnerov konzorcia a  vývoj učebných materiálov poskyto-
vaných projektom BEE-VET, prispievajú k vizualizácii toho, kto sa čo učí a čo môže robiť 
na konci vzdelávania. To je presne dôležité, keď zamestnávatelia na veľ kom európskom 
trhu otvárajú voľné pracovné miesta pre zamestnancov bez ohľadu na krajinu, z  ktorej 
pochádzajú. Pre krajiny konzorcia je zvlášť zaujímavá skutočnosť, že oficiálne uznávané 
diplomy a osvedčenia dávajú študentom a pracovníkom možnosť zamestnať sa alebo zo-
stať zamestnanými v  iných krajinách EÚ alebo v susedných krajinách, čím sa podporuje 
cezhraničná spolupráca a mobilita. 
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 4.1. Skúšky na získanie odbornej kvalifikácie

Skúšky na konci odborného vzdelávania v stavebníctve, ako aj vo všetkých ďalších odborných za-
meraniach sú nástrojom, ktorý osvedčuje, že študenti dosiahli požadovanú úroveň znalostí, zruč-
ností a kompetencií uvedených v príslušných profesijných štandardoch a vzdelávacích programoch, 
aby mohol štát vystaviť listinu, ktorou mu uvedené oficiálne uznáva (diplom, certifikát alebo podob-
né). Aby boli výsledky vzdelávania uznané a certifikované, študenti v stavebnom sektore absolvujú 
záverečné skúšky.

Rakúsko

Záverečná skúška (Reife- und Diplomprüfung): Záverečná skúška pozostáva z diplomovej práce 
(Diplomarbeit) formou skupinového projektu, písomnej skúšky (z nemeckého a/alebo anglického 
jazyka, matematiky a teórie z povolania) a ústnej skúšky (s technickým zameraním, z nemeckého 
alebo anglického jazyka a voliteľných predmetov).

Absolventi  vyšších odborných škôl majú právo pokračovať vo vysokoškolskom študijnom odbore, 
pričom  pri ukončení vyššej odbornej školy absolvujú skúšky, ktorými sú maturitná skúška a diplo-
mová práca (Berufsreifeprüfung). 

Doklad o ukončení vyššej odbornej školy je dokladom na získanie regulovaného povolania v súlade 
s ustanoveniami Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES (čl. 13 ods. 2).

Rámček č. 1. Odborná kvalifikácia v Rakúsku 

Záverečné skúšky Diplom/Osvedčenie

Diplomarbeit – diplomová práca 
(tímová práca)

Písomná skúška: 

• nemčina a/alebo angličtina

• matematika

• odborná/špecializovaná teória
Ústna skúška:

• technické zameranie

• nemčina a/alebo angličtina

• voliteľný predmet

Stredoškolský diplom

(Reife- und Diplomprüfung)

vrátane výučného listu murára 
(Lehrabschluss)
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Bulharsko

OVP je ukončené dvoma štátnymi skúškami: štátnou maturitnou skúškou z bulharského jazyka a li-
teratúry a štátnou skúškou na nadobudnutie odbornej kvalifikácie. Tá druhá pozostáva z teoretickej 
a praktickej časti a je založená na súbore možných otázok, praktických úloh a hodnotiacich kritérií 
schválených ministerstvom školstva a vedy vo forme národných skúškových programov. Od škol-
ského roka 2021-2022 sú tri možnosti vykonania skúšky na získanie odbornej kvalifikácie: písomná 
skúška, testy alebo diplomový projekt. 

Vzdelávanie vo formálnom prostredí a vydávanie štátnych diplomov a vysvedčení/osvedčení OVP 
je možné poskytovať iba pre povolania zaradené do Zoznamu povolaní pre OVP, ktorý vypracovala 
Národná agentúra pre odborné vzdelávanie a prípravu za účasti sociálnych partnerov (odborové 
zväzy, zamestnávatelia a ministerstvá), rezortných komôr a pod., a schválené ministerstvom školstva 
a vedy. Zoznam je štruktúrovaný podľa oblastí vzdelávania, odborných zameraní, povolaní a odbo-
rov. V zozname sú označené aj stupne odbornej kvalifikácie. Kvalifikácie stredoškolského a postse-
kundárneho OVP sa vzťahujú na úrovne 2 až 5 Národného kvalifikačného rámca (NKR).

Rámček č. 2. Odborná kvalifikácia v Bulharsku

Záverečné skúšky Diplom/Osvedčenie

Štátna maturitná skúška z bulharského 
jazyka a literatúry (Matura)

Štátna skúška za získanie kvalifikácie 
OVP 

Od akademického roka 2021-2022 sú 
tri možnosti, ako absolvovať kvalifikačnú 
skúšku v oblasti odborného vzdelávania 
a prípravy: 

• písomná skúška

• testy

• diplomový projekt

Diplom o stredoškolskom vzdelaní 
(Диплома за средно образование)

Osvedčenie o kvalifikácii OVP 
(Свидетелство за професионална 
квалификация)

Oba dokumenty môžu byť vydané spolu 
s dodatkom k Osvedčeniu Europass na 
požiadanie
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Slovensko

Na konci štvorročného štúdia študenti absolvujú maturitnú skúšku, ktorá sa preverí ich praktické 
a teoretické znalosti.

V  teoretickej časti sa kontrolujú znalosti z  týchto disciplín: výstavba budov, stavebné materiály, 
stavebná mechanika, geodézia, architektúra, príprava stavebného objektu, aplikovaná mechanika, 
účtovníctvo, manažment a marketing. 

V praktickej časti odbornej maturitnej skúšky sa preveria znalosti z týchto disciplín: odborná prax 
v stavebníctve, odborná prax z architektúry, odborná prax z účtovníctva a pod. V školách je možné 
túto praktickú časť vykonať  rôznymi formami, teda: obhajobou úspešného projektu v  rámci od-
bornej súťaže, obhajobou vlastného projektu alebo riešením komplexnej úlohy pred skúšobnou 
komisiou. Skúška trvá 6 hodín.

Rámček č. 3. Odborná kvalifikácia na Slovensku

Záverečné skúšky Diplom/Osvedčenie

Záverečné skúšky v štyroch 
predmetoch:

• Slovenský jazyk

• Cudzí jazyk

• Odborné predmety – 
teoretická časť

• Odborné predmety – 
praktická časť

Maturitné vysvedčenie 

(Vysvedčenie o Maturitnej skúške / 
Maturitná skúška)

Turecko

Po absolvovaní 4-ročného vzdelávania majú študenti ročný test zručností (Yıl sonu beceri sınavı). 
Tento test pokrýva takmer všetky predmety zo štvorročného štúdia.

Pre študentov, na národnej, ako aj na medzinárodnej úrovni, platí Turecký kvalifikačný rámec.  Kom-
petencie sa týkajú individuálnej, sociálnej, akademickej a podnikateľskej sféry. 

V tureckom kvalifikačnom rámci je definovaných osem kľúčových kompetencií:

1. Komunikácia v materinskom jazyku;

2. Komunikácia v cudzích jazykoch;

3. Matematická kompetencia a základné kompetencie v oblasti vedy/technológií;
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4. Digitálna kompetencia;

5. Schopnosť učiť sa;

6. Sociálne a občianske kompetencie;

7. Podnikanie;

8. Kultúrne povedomie.

Rámček č. 4. Odborná kvalifikácia v Turecku

Záverečné skúšky Diplom/Osvedčenie

Test zručností na záver roka (Yıl sonu 
beceri sınavı)

Test obsahuje otázky z celého učebného 
plánu štvorročnej odbornej prípravy

Stredoškolský diplom (Lise Diplomasi) 
spolu s dodatkom k Osvedčeniu 
Europass, ktorý obsahuje informácie o 
získanej odbornej kvalifikácii

Osvedčenie o autorizácii, ktoré 
poskytuje povolenie na začatie vlastného 
podnikania

 4.2. Perspektívy absolventov OVP v ďalšom odbornom 
vzdelávaní a príprave a vo vysokoškolskom vzdelávaní v 
oblasti projektu BEE-VET – stavebníctvo

Možnosti aktualizácie vzdelávacích programov v  stavebníctve prezentované v projekte BEE-VET 
sú základnými nástrojmi pre kvalitné vzdelávanie. Sú najrelevantnejšie vo formálnom odbornom 
vzdelávaní a príprave, ale takisto prispievajú k pokroku učiacich sa v ďalším odbornom vzdelávaní, 
vysokoškolskom vzdelávaní (VšV), ale aj postupoch uznávania.

Ďalšie odborné vzdelávanie a príprava môžu zamestnaných alebo nezamestnaných povzbudiť, aby 
aktualizovali alebo zvýšili svoje zručnosti a kvalifikácie. V časoch rýchlych zmien v požiadavkách trhu 
práce, ktoré vedú k vzniku nových povolaní alebo nového súboru zručností potrebných na udržanie 
zamestnanosti, získavajú DOVP a vzdelávanie dospelých (VD) čoraz väčší význam a priťahujú pozor-
nosť jednotlivcov, zamestnávateľov a organizácií.
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V prípade stavebného sektora má DOVP ešte dôležitejšiu úlohu, keďže sa očakáva, že jeho vzde-
lávacie formáty budú kompenzovať už chýbajúce alebo zastarané zručnosti absolventov staveb-
ných povolaní, a to buď pomocou adekvátnej a modernej prípravy, ktorá sľubuje perspektívu, ako 
aj dobre platenú profesionálnu kariéru – prilákať nových pracovníkov z  akéhokoľvek vhodného 
povolania z rovnakého alebo iného odvetvia. Modernizácia vzdelávacích programov OVP je tiež 
dôležitým predpokladom na efektívnejšie a účinnejšie DOVP a študenti s primeraným vzdelaním 
budú lepšie pripravení zlepšovať a aktualizovať svoje zručnosti v nepretržitom pracovnom živote. 
Okrem toho modernizované vzdelávacie programy OVP slúžia ako dobrá orientácia na vyvinutie 
programov a modulov DOPV a ponuku vzdelávacích kurzov.

Vysokoškolské vzdelávanie je ďalšou fázou vzdelávania. Modernizované a vylepšené učebné osno-
vy OVP sú dobrým základom pre vysokoškolské vzdelávacie programy a plány, pretože stavajú na 
vzdelávacích výstupoch, ktoré sa doteraz dosiahli v stredoškolskom vzdelávaní. Okrem toho sú aj 
štáty, kde programy OVP pokračujú aj na úrovni 5 Európskeho kvalifikačného rámca, pričom k tým-
to štátom patrí aj Rakúsko. 

Validácia neformálneho a informálneho vzdelávania umožňuje uznávanie vzdelávacích výstupov 
mimo formálneho systému. Uznávanie výstupov predchádzajúceho vzdelávania je proces uznávania 
týchto výstupov, či už boli získané v rámci formálneho, neformálneho a/alebo informálneho štúdia, 
pokiaľ spĺňajú príslušný štandard. Systém validácie zabezpečuje, že znalosti, zručnosti, kompeten-
cie a skúsenosti jednotlivca sú formálne uznané a zdokumentované bez ohľadu na to, kde a ako boli 
získané. Toto je mimoriadne dôležité pre povolania v stavebníctve, pretože v mnohých krajinách sa 
niektoré z potrebných znalostí, zručností a kompetencií získavajú v neformálnom prostredí alebo 
ako výsledok samostatného učenia sa. Realizácia procesu validácie takýchto zručností a kompeten-
cií a ďalšie hromadenie chýbajúcej časti súboru zručností s cieľom nadobudnúť úplnú kvalifikáciu je 
jednou z najdôležitejších funkcií systémov odborného vzdelávania a prípravy.

Modernizované učebné osnovy poskytujú potrebný východiskový bod a  stávajú sa vzdelávacím 
zdrojom pre uchádzačov o validáciu znalostí, zručností a kompetencií získaných v skoršej etape.

Uznávanie odbornej kvalifikácie z iných krajín

Uznávanie diplomov zohráva v Európskom ekonomickom priestore obzvlášť dôležitú úlohu a  je 
upravené rôznymi smernicami EÚ. Všetky krajiny majú postupy pre automatické uznávanie založené 
na príslušných vzdelávacích skúsenostiach; uznávanie (akreditácia) odborných kvalifikácií porovna-
ním s národnými kvalifikačnými požiadavkami; oficiálne uznávanie regulovaných povolaní. Osobit-
ným prípadom je uznávanie odborných kvalifikácií pre regulované povolania, z ktorých niektoré sú 
zo stavebného sektora alebo sa týkajú funkcií povolaní v odboroch súvisiacich so stavebníctvom, 
ktoré sa naň vzťahujú. Takým je povolanie údržbára výťahov Bulharsku, povolanie tesára v Rakúsku 
alebo povolania súvisiace so stavebným dozorom a s manažmentom stavebných činností zariadení 
pre individuálne voľnočasové aktivity, inžinierske staviteľstvo a príprava staveniska na Slovensku. 

Nižšie uvedené informácie ponúkajú stručný prehľad systémov DOVP, vysokoškolského vzdelávania 
a validácie v krajinách konzorcia. Poskytnuté informácie sú síce všeobecnejšej povahy, ale poskytujú 
perspektívu možného zlepšenia zručností absolventov alebo pracovníkov v stavebníctve či nových 
odborníkov, ktorí by si chceli zlepšiť alebo overiť svoje zručnosti. Základné komponenty vzdeláva-
cích programov stavebných povolaní v krajinách konzorcia popísaných v kapitolách vyššie, slúžia 
ako východiskový bod pre každého, kto hľadá informácie a možnosti zlepšiť svoje zručnosti.  
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Rakúsko

V Rakúsku1 sa programy odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na úrovni po stredoškolskom 
vzdelaní líšia v závislosti od dĺžky trvania, ukončenia štúdia a cieľových skupín:

2 až 3-ročné doplnkové kurzy (Aufbaulehrgänge, ISCED 554) umožňujú absolventom na strednej 
úrovni technickej a odbornej školy (BMS) získať maturitné vysvedčenie a diplom na príslušnej druhej 
úrovni strednej technickej a odbornej školy (BHS). Tieto kurzy môžu navštevovať aj absolventi du-
álneho štúdia, ktorí predtým zvyčajne absolvovali prípravný kurz v trvaní jedného alebo dvoch se-
mestrov. Absolventi doplnkových kurzov môžu získať priamy prístup k zamestnaniu pre odborníkov 
v oblasti, kde po získaní relevantných odborných skúseností môžu pracovať ako samostatne zárob-
kovo činné osoby v regulovanom povolaní alebo študovať na vysokej škole. 

Niektoré programy OVP po stredoškolskom vzdelaní sú špeciálne programy ponúkané na BHS (Kol-
legs, ISCED 554/vyššie odborné školy) v dvojročnom dennom štúdiu s modulárnou výučbou alebo 
v trojročnom večernom štúdiu. Študenti absolvujú diplomovú skúšku (Diplomprüfung). Ich hlavnou 
cieľovou skupinou sú absolventi stredoškolských všeobecnovzdelávacích programov, teda ľudia, 
ktorí nemajú kvalifikáciu z povolania. Podmienkou prijatia v programoch odborného vzdelávania 
a prípravy po stredoškolskom vzdelaní je úspešné zloženie prijímacej skúšky na vysokoškolské štú-
dium (Reifeprüfung); študenti nemusia mať žiadnu odbornú kvalifikáciu. Absolventi tejto dvojročnej 
formy štúdia po stredoškolskom vzdelaní tak získajú kvalifikáciu z povolania (v závislosti od zame-
rania príslušných programov po stredoškolskom OVP) a získajú prístup k regulovaným povolaniam.

Špeciálne programy odborného vzdelávania a prípravy sú ponúkané na úrovni ISCED 554, kon-
krétne programy pre majstrov-remeselníkov, majstrov v priemyselnej výrobe, ako aj program pre 
remeselníkov v stavebníctve. Trvajú jeden až dva roky a ponúkajú ich inštitúcie ďalšieho odborné-
ho vzdelávania a prípravy s príslušnou odvetvovou zameranosťou (školy/centrá na školenie maj-
strov, majstrov v priemyselnej výrobe, pracovníkov v stavebníctve). Na získanie prístupu k jednému 
z týchto programov musia mať jednotlivci absolvované svoje odborné vzdelávanie/prípravy (duál-
ne štúdium, stredná odborná škola v obchodnej/technickej oblasti a stavebníctve) so zameraním 
v technickej oblasti alebo remeslách. 

Priemyselné magisterské programy a programy remeselníkov v  stavebníctve  sa končia skúškou 
pred príslušnou skúšobnou komisiou. Majstrovskú remeselnícku skúšku musia zložiť všetci, ktorí sa 
chcú stať samostatne zárobkovo činnými osobami v oblasti remesiel, a skúška odbornej spôsobi-
losti alebo kompetencie (Befähigungsprüfung) je povinná pre všetky ostatné regulované povola-
nia. Skúšky je možné absolvovať po dovŕšení veku 18 rokov. Obidve skúšky zvyčajne pozostávajú 
z piatich modulov, ktoré  je možné absolvovať samostatne v inštitúcii zodpovednej za majstrovskú 

1 Text je založený na informáciách zo Správy Tritscher-Archan, S. (2016). Vocational education and training in Europe – Austria. 
Cedefop ReferNet VET in Europe reports. http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2016/2016_CR_AT.pdf.

 Lehrpläne der Höheren technischen und gewerblichen Lehranstalten 2015 sowie, https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/
Bundesnormen/NOR40234862/NOR40234862.pdf;

 Das österreichische Bildungssystem, www.edusystem.at;
 Eurydice, National Education Systems, Austria, Part 8. Adult Education and Training, 8.5 Validation of non-formal and 

informal learning https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/austria/validation-non-formal-and-
informal-learning 

 European Commission/EACEA/Eurydice, 2021. Adult education and training in Europe: Building inclusive pathways to skills 
and qualifications. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union;

 European Commission; Cedefop; ICF International (2014). European inventory on validation of non-formal and informal 
learning 2014: country report Austria. http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2014/87047_AT.pdf

http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2016/2016_CR_AT.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40234862/NOR40234862.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40234862/NOR40234862.pdf
http://www.edusystem.at
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/austria/validation-non-formal-and-informal-learning
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/austria/validation-non-formal-and-informal-learning
http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2014/87047_AT.pdf
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skúšku. Špecifické prípravné kurzy poskytujú najmä inštitúcie sociálnych partnerov pre ďalšie vzde-
lávanie. Po predložení požadovaných modulových certifikátov je uchádzačovi udelený výučný list 
alebo dôkaz odbornej kompetencie/spôsobilosti.

Ďalšie odborné podnikové vzdelávanie má v Rakúsku veľ ký význam, pričom počet aktívnych spo-
ločností tvorí 87%, čo je výrazne nad priemerom v EÚ-28, ktorý je 66%, podľa štatistík Rakúska za 
r. 2016 spoločnosti buď ponúkajú školenia v rámci spoločností alebo využívajú širokú škálu progra-
mov poskytovaných inštitúciami DOVP. Výpočty zahŕňajúce zamestnancov všetkých spoločností 
ukazujú intenzitu 10 hodín účasti na každého zamestnanca.

Vo vysokoškolskom vzdelávaní (ISCED 5 až 8) je niekoľ ko programov DOVP ponúkaných na vyso-
kých školách (univerzity, vysoké školy aplikovaných vied, vyššie pedagogické školy pri univerzitách), 
školách alebo inštitúciách ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy.

Jednou z podmienok prijatia do programov vysokoškolského vzdelávania je úspešné zloženie 
skúšky, ktorá zabezpečuje vstup do vysokoškolského vzdelávania. Možno ho získať absolvovaním 
akademického stredoškolského vzdelávacieho programu alebo programu vyššieho odborného 
vzdelávania. Absolventi stredného odborného vzdelávania a  programu duálneho štúdia môžu 
získať prístup ku všetkým študijným odborom na vysokých školách zložením skúšky Berufsreife-
prüfung (BRP).

Po schválení Stratégie validácie v Rakúsku bolo v r. 2017 prijaté rozhodnutie uprednostniť validáciu 
vo vzdelávacej politike v Rakúsku2. 

Je možné uviesť nasledovné príklady hlavných dôrazov v existujúcich postupoch validácie:

 udelenie WBA certifikátu a WBA diplomu uznávaním výsledkov vzdelávania bez ohľadu na 
vzdelávací kontext;

 výnimočné pripustenie k skúške z duálneho štúdia;

 výnimočné prijatie do vzdelávacích programov na univerzitách aplikovaných vied;

 výnimky z niektorých častí praktickej skúšky v duálnom štúdiu;

 kredity za získanie certifikátov zo školenia "Druhá šanca“;

 uznávanie príslušných kompetencií s cieľom skrátiť dobu prípravy (ako napríklad pri vstu-
pe do kurzu odborného vzdelávania a prípravy po stredoškolskom vzdelaní alebo na ve-
černých školách či na školách pre zamestnané osoby. 

2 Pozri aj: Luomi Messerer, K. (2019). European inventory on validation of non-formal and informal learning 2018 update: 
Austria. https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2019/european_inventory_validation_2018_Austria.pdf

https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2019/european_inventory_validation_2018_Austria.pdf
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Bulharsko3

Po ukončení stredoškolského vzdelania, vrátane stavebných povolaní, študenti získajú právo po-
kračovať v  ďalšom stupni vzdelávania (vysokoškolské vzdelanie). V  súlade s  autonómiou univer-
zít si každá univerzita sama určuje, aké budú prijímacie skúšky na jednotlivé odbory. V mnohých 
prípadoch technické a iné univerzity ako Technická univerzita v Gabrove, Technická univerzita vo 
Varne, Ekonomická univerzita v Varne a pod. akceptujú osvedčenie o odbornej kvalifikácii, ktoré 
tvorí známkový priemer na prijatie v príslušnom odbore na univerzite. Pre vysokoškolské odbory, 
ktoré priamo nesúvisia s odbornou kvalifikáciou (napr. právo), sa spravidla vyžaduje tretia štátna 
maturitná skúška z všeobecnovzdelávacieho predmetu alebo cielenú prijímaciu skúšku usporiada 
univerzita.

V stavebnom sektore, ako v ktoromkoľvek inom sektore, sa dospelí študujúci (16+) môžu prihlásiť 
na ďalšie odborné vzdelávanie a prípravu v akomkoľvek stupni a v akejkoľvek forme štúdia, pokiaľ 
majú vstupnú úroveň vzdelania pre konkrétnu kvalifikáciu. Dospelí učiaci sa môžu vzdelávať na 
získanie úplnej kvalifikácie podľa štátneho vzdelávacieho štandardu, ako aj na získanie časti povo-
lania. Získanie kľúčových kompetencií (sociálnych, občianskych, digitálnych, iniciatívnych a podni-
kateľských) a príprava z nových technológií, zariadení a produktových inovácií, práce so zákazníkmi 
a podnikateľských aktivít sa tiež ponúkajú ako predpoklad alebo súčasť DOVP, pričom hlavnými 
dodávateľmi DOVP, aj pre nezamestnané osoby, sú odborné školy, licencované centrá OVP a firmy. 
Mimovládne organizácie, podniky, firmy a tradičné bulharské kultúrne a vzdelávacie inštitúcie (kul-
túrne domy) ponúkajú neformálne školenia. Kultúrne domy sú často jedinými organizáciami, ktoré 
poskytujú prístup ku knižniciam a internetu v malých mestách a na dedinách.

Zákon o podpore zamestnanosti4 a Stratégia zamestnanosti na obdobie 2021-20305 sú hlavnými 
strategickými dokumentmi, čo sa týka účasti dospelých na DOVP. Základným národným progra-
mom zamestnanosti je Národný plán na podporu zamestnanosti6, zatiaľ čo základným operačným 
programom financovaným z ESF je program Rozvoj ľudských zdrojov7. 

Ustanovenia týkajúce sa validácie existujú v súvislosti so všeobecným, odborným vzdelávaním a prí-
pravou pre dospelých. Sú viazané na Národný kvalifikačný rámec, ktorý je zosúladený s Európskym 
kvalifikačným rámcom.  V prípade s odborným vzdelávaním a prípravou možno kvalifikáciu na povo-
lanie alebo časť povolania získať validáciou v súlade so štátnymi vzdelávacími štandardmi pre OVP. 
Proces validácie sa začína stanovením odborného zamerania a povolania (podľa Zoznamu povolaní 
odborného vzdelávania a prípravy), po ktorej nasleduje porovnanie vyhlásených odborných zna-
lostí, zručností a kompetencií s výsledkami vzdelávania patriacimi do štandardu OVP vybraného 
povolania. Na splnenie štátnych požiadaviek v prípade potreby rozšírenia zručností a kompetencií 

3 Text v tejto časti je zostavený na základe nasledovných zdrojov: Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave č. 68/1999, DV, 
novela č. 41/2022, DV, https://www.mon.bg/bg/57;

 Cedefop (2018). Vocational education and training in Bulgaria: short description. Luxembourg: Publications Office. 
http://data.europa.eu/doi/10.2801/600634;

 Zoznam povolaní odborného vzdelávania a prípravy, Národná agentúra pre odborné vzdelávanie a prípravu (NAPOO), 
https://www.navet.government.bg/bg/media/sppoo_izm_18_11_2021.pdf

 Pozri aj: Dzhengozova, M. (2019). European inventory on validation of non-formal and informal learning 2018 update: 
Bulgaria http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2019/european_inventory_validation_2018_Bulgaria.pdf 

4 Č. 112/2001, DV,  novela č. 41/2022, DV, https://www.mlsp.government.bg/zakoni# 
5 Prijatá na základe Rozhodnutia Rady ministrov č. 115/2021
6 https://www.mlsp.government.bg/natsionalni-planove-za-deystvie-po-zaetostta 
7 https://www.eufunds.bg/bg/ophrd 

https://www.mon.bg/bg/57
http://data.europa.eu/doi/10.2801/600634
https://www.navet.government.bg/bg/media/sppoo_izm_18_11_2021.pdf
http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2019/european_inventory_validation_2018_Bulgaria.pdf
https://www.mlsp.government.bg/zakoni
https://www.mlsp.government.bg/natsionalni-planove-za-deystvie-po-zaetostta
https://www.eufunds.bg/bg/ophrd


68 69
K ZELENEJ VÝSTAVBE A ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI:
KONCEPCIA ZLEPŠENIA UČEBNÝCH OSNOV V STREDOŠKOLSKOM

sa môže odporúčať aj doplnkové školenie. Záverečné kroky tohto procesu pozostávajú zo skúšky 
na uznanie odbornej kvalifikácie alebo časti povolania, po ktorej nasleduje certifikácia/vydanie do-
kumentu.

Slovensko

Študenti, ktorí úspešne zmaturujú, majú možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole bez ohľadu 
na odbor.  Nemusia študovať odbor z oblasti stavebníctva. Môžu tiež študovať ekonomiku, telesnú 
výchovu, biológiu a pod. Vysokú školu si môžu vybrať podľa vlastných záujmov. Po absolvovaní 
univerzity môžu pokračovať v určitom odbore, ktorá z nich urobí odborníkov vo vybranej oblasti. 

Neformálne vzdelávanie zvyčajne zrealizujú vzdelávacie inštitúcie mimo systému školstva. Toto ne-
vedie k  získaniu titulu, ale dokumentom o  jeho ukončení môže byť certifikát (pre akreditované 
vzdelávacie programy). Súkromné spoločnosti z dôvodu nedostatočného počtu absolventov zria-
ďujú vlastné školiace strediská, kde po absolvovaní školenia získajú študenti osvedčenie na vykoná-
vanie niektorých špeciálnych činností, ako pokládka dlažieb s použitím špecifických výrobkov danej 
spoločnosti, alebo montáž a výroba stolárskych výrobkov.

Okrem toho má každý možnosť prihlásiť sa do plateného kurzu odborného vzdelávania, akým je 
aktualizácia zručností  lešenárov alebo stavebníkov vykonávajúcich práce vo výškach nad 1,5 m.

Postupy uznávania8 výsledkov neformálneho vzdelávania na Slovensku využívajú rovnaký prístup 
tak pre formálne získané vzdelávanie v akreditovaných vzdelávacích programoch, ako aj pre znalos-
ti a zručnosti získané praktickou činnosťou. 

Validáciou sa rozumie 1) uznávanie výsledkov ďalšieho vzdelávania hodnotením plnenia kvalifikač-
ných štandardov, ktoré vedú k úplnej alebo čiastočnej kvalifikácii, pričom v prvom prípade boli 
úplne splnené všetky požiadavky pre dané povolanie a v druhom prípade iba niektoré znalosti, 
zručnosti a kompetencie požadované pre príslušné povolanie; a 2) overenie odbornej spôsobilosti 
potrebnej na manažment podnikania upraveného Zákonom č. 455/1991 Zb., Zákon o živnosten-
skom podnikaní, čo je založené aj na hodnotení dodržiavania noriem9.

Validácia a hodnotenie sa vykonávajú formou skúšky v príslušných vzdelávacích inštitúciách ako 
školy a vysoké školy; profesijné organizácie; organizácie zriadené ministerstvom na zabezpečenie 
alebo plnenie úloh v celoživotnom vzdelávaní. Úroveň svojich znalostí a zručností môžu uchádza-
či dokladovať preukázaním 5-ročných skúseností v danej oblasti. Výsledkom úspešného zloženia 
skúšky je získanie osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčenia o úplnej kvalifikácii V súčas-
nosti je zoznam kvalifikácii, pre ktoré je možné validovať odbornú spôsobilosť, súčasťou informač-
ného systému ďalšieho vzdelávania. Existuje viac ako 30 takýchto kvalifikácií ako napríklad murár, 
tesár, elektroinžinier a pod.  

8 Pozri Eurydice, National Education Systems, Slovakia, Part 8. Adult Education and Training, 8.5 Validation 
of non-formal and informal learning https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/
slovakia/validation-non-formal-and-informal-learning 

9 Vantuch, J. (2019). European inventory on validation of non-formal and informal learning 2018 update: Slovakia. http://
libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2019/european_inventory_validation_2018_ Slovakia.pdf 

https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/slovakia/validation-non-formal-and-informal-learning
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/slovakia/validation-non-formal-and-informal-learning
http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2019/european_inventory_validation_2018_ Slovakia.pdf
http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2019/european_inventory_validation_2018_ Slovakia.pdf
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A ODBORNEJ KVALIFIKÁCIE V KRAJINÁCH KONZORCIA. ČO POTOM?

Turecko

Študenti, ktorí ukončili strednú školu, majú právo prihlásiť sa na prijímaciu skúšku na vysokú školu. 
Ak uprednostňujú program súvisiaci s ich odborom, získavajú ďalšie body k odborom, ktoré študo-
vali na strednej odbornej škole, čo ich má motivovať, aby pokračovali vo svojom odbore v rámci 
bakalárskeho štúdia.

S cieľom zvýšenia kvality vzdelávacích a stážových aktivít v podniku a zníženia finančných záväzkov 
podnikov v súvislosti s ponúkaným vzdelaním bola dočasným článkom do Zákona č. 3308 v r. 2016 
zavedená štátna dotácia na odmeny, ktoré podniky vyplácajú študentom. Podľa príslušného článku 
zákona najmenej 30% minimálneho pracovného platu, ktoré podniky vyplácajú študentom v prie-
behu 5 rokov, poskytne štátna podpora, a to: 1/3 v podnikoch s 20 a viac zamestnancami a 2/3 
v podnikoch s menej ako 20 zamestnancami.

Na súkromných stredných odborných školách, ktoré boli zriadené s  cieľom posunúť spoluprácu 
medzi školstvom a priemyslom na vyššiu úroveň a vzdelávať vo vlastných dielňach kvalifikovanú 
pracovnú silu, ktorú sektor potrebuje, poskytuje štát stimuly pre každého študenta.

Podniky, ktoré sľúbia, že zamestnajú absolventov stredných odborných škôl na najmenej 12 mesia-
cov, dostávajú bezúročnú štátnu podporu vo výške  100 000 tureckých lír v 24 mesačných splátkach 
s odkladom na 2 roky. Okrem toho sa študentom, ktorí si chcú založiť vlastné podnikanie, poskytuje 
grant vo výške 50 000 tureckých lír.

Tento druh úzkej spolupráce medzi strediskami OVP a  trhom práce umožňuje strediskám OVP 
podporovať pracovníkov, keď potrebujú odbornú prípravu na svojich pracoviskách. Daná spoloč-
nosť môže usporiadať potrebné školenia pre svojich pracovníkov priamo na pracoviskách alebo 
môže využiť odborné školy alebo strediská na školenie s cieľom aktualizácie potrebných zručností 
zamestnancov. 

Formálna certifikácia a uznávanie: aktualizácia vzdelávacích programov pre povo-
lania v stavebníctve a výsledky vzdelávania (znalosti, zručnosti a kompetencie) sú-
visiace s ESCO a všeobecnými požiadavkami ekologických a digitálnych právnych 
nástrojov EÚ zjednoduší porovnávanie medzi tým, čo odborník v sektore v rôz-
nych krajinách vie alebo je schopný splniť. Zvýši sa tým transparentnosť procesov 
certifikácie a uznávania, ako aj medzinárodná mobilita. 

Spoločný súbor zručností a kompetencií voči tým, ktoré sú definované v ESCO, 
bude taktiež jednoduchšie porovnávať, čím sa zatraktívni ponuka a  certifikácia 
mikrokvalifikácií na trhu práce alebo zhromažďovanie a prevod kreditov.

Aktualizované a modernizované vzdelávacie programy pre povolania v stavebníc-
tve v rámci projektu BEE-VET tak umožnia horizontálny, ako aj vertikálny rozvoj 
v povolaní alebo príbuzných oblastiach – napríklad smerom k vysokoškolskému 
vzdelaniu, DOVP a ďalším zručnostiam a kompetenciám, ktoré je možné overiť 
vopred stanovenou normou.
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Verejné vzdelávacie centrá organizujú na požiadanie aj kurzy odbornej prípravy. Tieto školenia sú 
otvorené pre verejnosť a ponúkajú sa pod názvom kurzy odbornej prípravy.

Zásady a postupy uznávania zručností10 z predchádzajúceho školenia a jeho ekvivalentov upravuje 
Ministerstvo národného školstva. Okrem toho v r. 2018 bola zverejnená Vyhláška o inštitúciách ce-
loživotného vzdelávania. Upravuje nasledovne: 

(1) V rámci celoživotného vzdelávania sa znalosti, zručnosti a kompetencie, ktoré  jednotlivec nado-
budol prostredníctvom formálneho vzdelávania, celoživotného vzdelávania a/alebo informálneho 
vzdelávania sa dokumentujú meraním alebo hodnotením podľa noriem vypracovaných na uznáva-
nie predchádzajúceho školenia. 

(2) Povolania, ktoré sú zahrnuté do uznávania predchádzajúceho vzdelávania, určuje ministerstvo. 

V tejto súvislosti sa študenti, ktorí úspešne ukončili kurzy neformálneho vzdelávania vo verejných 
vzdelávacích centrách, môžu prihlásiť na skúšky tovarišských a majstrovských zručností pre učňov 
alebo majstrov, ktoré by sa mali konať v centrách odbornej prípravy organizované podľa čl. 35 Zá-
kona č. 3308 o odbornom vzdelávaní a Vyhlášky č. 63/a o stredných školách.

V Turecku sa validácia neformálneho a informálneho vzdelávania týka najmä výsledkov vzdelávania, 
ktoré vedú k nadobudnutiu odbornej kvalifikácie. Príslušný úrad pre odbornú kvalifikáciu (VQA) má 
v tomto smere relevantné funkcie. Hodnotenie a certifikáciu vykonávajú certifikačné orgány splno-
mocnené VQA. Tieto inštitúcie musia najskôr splniť požiadavku na akreditáciu, aby mohli ponúkať 
príslušné kvalifikácie v rámci systému, ktorý bol vytvorený v súlade s požiadavkami normy TS EN 
ISO/IEC 17024. Túto akreditáciu udeľuje Turecká agentúra pre akreditáciu (TURKAK) alebo orgány 
akreditácie, ktoré uzatvorili mnohostrannú dohodu o uznávaní kvalifikácií v rámci Európskej spolu-
práce pre akreditáciu.

10 Eurydice, National Education Systems, Turkey, Part 8. Adult Education and Training, 8.5 Validation of non-
formal and informal learning https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/turkey/
validation-non-formal-and-informal-learning 

https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/turkey/validation-non-formal-and-informal-learning
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems/turkey/validation-non-formal-and-informal-learning
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Príloha č. 1. Predmety odborného vzdelávania vyučované v partnerských krajinách 
v rámci projektu BEE-VET poskytujúce príležitosti na získanie znalostí, zručností 
a kompetencie pre povolanie stavebného technika

ESCO Rakúsko Bulharsko Slovensko Turecko

Civil 
Engineering 
Technician

Bautechniker Строителен 
техник 
(Stroitelen 
technik)

Staviteľstvo İnşaat 
Teknolojisi 
Teknisyeni

Kód ESCO: 
3112 .1

Úroveň EKR: 5 Úroveň EKR: 4 Úroveň EKR: 4 Úroveň EKR: 4

    Národná kodifi-
kácia: 582010

Národná kodifi-
kácia: 3650 M

Národná kodifi-
kácia: 3112

Základné zručnosti a kompetencie

viesť záznamy o 
pokroku prác 

Pozemné stavi-
teľstvo

Organizácia 
stavebnej práce;  
Stavebná činnosť 
a kontrola

Pozemné 
staviteľstvo

Pozemné 
staviteľstvo

riadiť plán úloh Stavebná 
prevádzka

Organizácia 
stavebnej práce;  
Stavebná činnosť 
a kontrola

Manažment a 
marketing

 

dodržiavať 
postupy v 
oblasti zdravia 
a bezpečnosti v 
stavebníctve 

Stavebná 
prevádzka

Bezpečnosť a 
ochrana zdravia 
pri práci

Interdisciplinárne Interdisciplinárne

použiť 
bezpečnostné 
vybavenie v 
stavebníctve 

Stavebná 
prevádzka

Bezpečnosť a 
ochrana zdravia 
pri práci

Interdisciplinárne Interdisciplinárne

používať meracie 
nástroje 

Infraštruktúra Interdisciplinárne Geodézia; Skúš-
ka stavebných 
materialova 
hmôt

Interdisciplinár-
ne; Školenie na 
pracovisku
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ESCO Rakúsko Bulharsko Slovensko Turecko

prevádzkovať 
drony v 
stavebnom 
inžinierstve 

Infraštruktúra      

odhadnúť trvanie 
práce 

Stavebná pre-
vádzka

Organizácia sta-
vebnej práce

Príprava a oce-
ňovanie stavieb

 

kontrolovať 
stavebné zásoby 

  Pozemné stavi-
teľstvo

  Pozemné 
staviteľstvo

vykonávať 
prieskum v 
teréne 

Infraštruktúra Interdisciplinárne   Cesty/železnice 
a dopravné 
stavby

zabrániť 
vzniku škôd na 
infraštruktúre 
verejných služieb

Stavebná 
prevádzka

     

zabezpečiť 
dodržiavanie 
právnych 
predpisov 
v oblasti 
bezpečnosti 

Stavebná 
prevádzka

Bezpečnosť a 
ochrana zdravia 
pri práci

Pozemné 
staviteľstvo

Interdisciplinárne

používať softvér 
na tvorbu 
technických 
nákresov 

Pozemné 
staviteľstvo; 
Konštrukcie/
štruktúry

Počítačové 
kreslenie

Architektúra a 
interiérový 
dizajn; Pozemné 
staviteľstvo; 
Výpočtová tech-
nika v odbore

Počítačové 
kreslenie

Základné znalosti

stavebné 
inžinierstvo 

Stavebná 
prevádzka

Technológia 
stavebných 
procesov

Pozemné 
staviteľstvo

Pozemné 
staviteľstvo

technické 
princípy 

Konštrukcie/
štruktúry

Stavebná činnosť 
a kontrola

Pozemné 
staviteľstvo

Pozemné 
staviteľstvo

informačné 
modelovanie 
budov 

Interdisciplinárne Pozemné 
staviteľstvo

Pozemné 
staviteľstvo

 

inžinierske 
procesy 

Interdisciplinárne Stavebná činnosť 
a kontrola

Pozemné 
staviteľstvo

Pozemné 
staviteľstvo
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ESCO Rakúsko Bulharsko Slovensko Turecko

stavebníctvo Interdisciplinárne Stavebná činnosť 
a kontrola

Pozemné 
staviteľstvo

 

technické 
výkresy 

Pozemné 
staviteľstvo

Konštrukčná 
grafika; 
Geodézia

Odborné 
kreslenie; 
Geodézia

Konštrukčná 
grafika (kresle-
nie); Počítačové 
kreslenie

stavebné 
metódy 

Dizajn 
a stavebná 
kultúra

Technológia 
stavebných 
procesov

Pozemné 
staviteľstvo

Pozemné stavi-
teľstvo; Drevené 
konštrukcie; 
Cesty/železnice 
a dopravné stav-
by

stavebné zákony Stavebná 
prevádzka

Organizácia 
stavebnej práce

Pozemné 
staviteľstvo

 

Fakultatívne zručnosti a kompetencie

zriadiť dočasnú 
infraštruktúru na 
stavenisku 

Stavebná prax 
a technológia 
výroby

Technológia 
stavebných 
procesov

Príprava 
a oceňovanie 
stavieb

Drevené 
konštrukcie; 
Pozemné 
staviteľstvo

podporovať 
informovanosť v 
oblasti životného 
prostredia 

Pozemné stavi-
teľstvo

Ekologická a 
energeticky 
efektívna 
výstavba

Interdisciplinárne  

riadiť rozpočty Stavebná 
prevádzka

Organizácia 
stavebnej práce

Účtovníctvo Cenové kalkulá-
cie infraštruktúry 
pomocou počí-
tača

monitorovať 
dodržiavanie 
parametrov 
v stavebných 
projektoch 

Stavebná 
prevádzka

Organizácia 
stavebnej práce

Pozemné 
staviteľstvo

 

zabezpečiť 
dodržanie 
termínu 
stavebného 
projektu 

Stavebná 
prevádzka

Organizácia 
stavebnej práce

Pozemné 
staviteľstvo

 

vykonávať 
prieskumy 
terénu

Pozemné 
staviteľstvo

Geodézia    
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vykonávať 
dohľad nad 
stavebným 
projektom 

Stavebná 
prevádzka

Organizácia 
stavebnej práce

Pozemné 
staviteľstvo

 

zabezpečovať 
dodržiavanie 
zdravotných 
bezpečnostných 
a hygienických 
noriem 

Stavebná 
prevádzka

Bezpečnosť a 
ochrana zdravia 
pri práci

Interdisciplinárne Interdisciplinárne

navrhovať 
zmenšené 
modely 

Konštrukcie/
štruktúry

Konštrukčná 
grafika; Pozemné 
staviteľstvo

Pozemné 
staviteľstvo

Konštrukčná 
grafika 
(kreslenie); 
Počítačové 
kreslenie

pracovať v 
stavbárskom 
tíme 

Školenie na 
pracovisku

Interdisciplinárne; 
Školenie na 
pracovisku

Pozemné 
staviteľstvo

Interdisciplinárne; 
Školenie na 
pracovisku

schváliť 
inžiniersky návrh 

Konštrukcie/
štruktúry

  Pozemné 
staviteľstvo

 

poskytovať 
poradenstvo 
v stavebných 
záležitostiach 

Pozemné 
staviteľstvo

Stavebné 
materialy

Skúška 
stavebných 
materialova 
hmôt

Konštrukčná 
grafika 
(kreslenie); 
Počítačové 
kreslenie

používať softvér 
na navrhovanie 
pomocou 
počítača (CAD) 

Konštrukcie/
štruktúry

Počítačové 
kreslenie

Výpočtová 
technika v 
odbore

Počítačové 
kreslenie

definovať 
technické 
požiadavky 

Pozemné 
staviteľstvo

Pozemné 
staviteľstvo

Pozemné 
staviteľstvo

Pozemné 
staviteľstvo; 
Cenové 
kalkulácie 
infraštruktúry 
pomocou 
počítača

navrhovať 
budovy 

Pozemné 
staviteľstvo

Pozemné 
staviteľstvo

Architektúra a 
interiérový dizajn

Pozemné 
staviteľstvo

kriticky riešiť 
problémy 

Sociálna a 
personálna 
kompetencia

Interdisciplinárne Interdisciplinárne Interdisciplinárne
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poskytovať 
poradenstvo 
o stavebných 
materiáloch 

  Organizácia 
stavebnej práce

  Pozemné 
staviteľstvo; 
Profesionálny 
vývoj

riadiť inžiniersky 
projekt 

Stavebná 
prevádzka

Organizácia 
stavebnej práce

Manažment a 
marketing

 

posúdiť finančnú 
životaschopnosť 

Stavebná 
prevádzka

Organizácia 
stavebnej práce

Manažment a 
marketing

Cenové 
kalkulácie 
infraštruktúry 
pomocou 
počítača

vykonávať 
kontrolu 
nákladov 

Stavebná 
prevádzka

Technológia 
stavebných 
procesov

Manažment a 
marketing

Cenové 
kalkulácie 
infraštruktúry 
pomocou 
počítača

upravovať 
inžinierske 
návrhy 

Pozemné 
staviteľstvo

  Pozemné 
staviteľstvo

Konštrukčná 
grafika 
(kreslenie)

vypočítať 
potrebu 
stavebných 
zásob 

Stavebná 
prevádzka

Organizácia 
stavebnej práce

Príprava a 
oceňovanie 
stavieb

Cenové 
kalkulácie 
infraštruktúry 
pomocou 
počítača

pracovať 
ergonomicky 

Stavebná 
prevádzka

     

získať príslušné 
licencie 

Stavebná 
prevádzka

Stavebná činnosť 
a kontrola

   

vytvoriť kresby 
pomocou 
softvéru 
AutoCAD 

Konštrukcie/
štruktúry

Počítačové 
kreslenie

Výpočtová 
technika v 
odbore

Počítačové 
kreslenie

Fakultatívne znalosti 

riadenie 
nákladov 

Stavebná 
prevádzka

Organizácia 
stavebnej práce

Manažment 
a marketing; 
Účtovníctvo

Cenové 
kalkulácie 
infraštruktúry 
pomocou 
počítača; 
Professional  
accounts
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matematika Matematika Matematika Matematika Matematika 

zásady 
navrhovania 

Dizajn a 
stavebná kultúra

Pozemné 
staviteľstvo

Architektúra a 
interiérový dizajn

Pozemné 
staviteľstvo

dopravné 
inžinierstvo 

Infraštruktúra Cesty/železnice 
a dopravné 
stavby

  Cesty/železnice 
a dopravné 
stavby

technológie 
výroby energie 
z obnoviteľných 
zdrojov 

Infraštruktúra Ekologická a 
energeticky 
efektívna 
výstavba

Interdisciplinárne Interdisciplinárne

energetická 
efektívnosť 

Pozemné 
staviteľstvo

Ekologická a 
energeticky 
efektívna 
výstavba

Interdisciplinárne  

elektrotechnika        

kódy zón   Stavebná činnosť 
a kontrola

Pozemné 
staviteľstvo

 

materiálová veda Pozemné 
staviteľstvo

Stavebné 
materialy 

Skúška 
stavebných 
materialova 
hmôt

Pozemné 
staviteľstvo; 
Drevené 
konštrukcie

energetická 
hospodárnosť 
budov 

Pozemné 
staviteľstvo

Ekologická a 
energeticky 
efektívna 
výstavba

  Pozemné 
staviteľstvo; 
Drevené 
konštrukcie

softvér CAD Konštrukcie/
štruktúry

Počítačové 
kreslenie

Výpočtová 
technika v 
odbore

Počítačové 
kreslenie

právne predpisy 
v oblasti 
mestského 
plánovania

Stavebná 
prevádzka

Mestské 
plánovanie a 
architektonický 
dizajn

Pozemné 
staviteľstvo

Pozemné 
staviteľstvo

riadenie 
projektov 

Stavebná 
prevádzka

Stavebná činnosť 
a kontrola

Príprava a 
oceňovanie 
stavieb
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územné 
plánovanie 

  Mestské 
plánovanie a 
architektonický 
dizajn

Pozemné 
staviteľstvo

Pozemné 
staviteľstvo

strojné 
inžinierstvo 

Interdisciplinárne      

priemyselný 
dizajn 

Interdisciplinárne Stavebná činnosť 
a kontrola

Pozemné 
staviteľstvo

Pozemné 
staviteľstvo

Príloha č. 2. Získanie povolania Stavebný technik v partnerských krajinách: roky 
štúdia, trieda a úroveň EKR

  Ročník
8 9 10 11 12 13 Úroveň 

EKRKrajina Názov profesie v 
národnom jazyku

Rakúsko Bautechniker   ročník 
1*

ročník 
2

ročník 
3

ročník 
4

ročník 
5 5

Bulharsko

Строителен 
техник 

(Stroitelen 
technik)

ročník 
1

ročník 
2

ročník 
3

ročník 
4

ročník 
5   4

Slovensko Staviteľstvo     ročník 
1

ročník 
2

ročník 
3

ročník 
4 4

Turecko İnşaat Teknolojisi 
Teknisyeni   ročník 

1
ročník 

2
ročník 

3
ročník 

4   4

* Prípravný ročník
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Príloha č. 3. Získanie povolania Stavebný technik v partnerských krajinách:  
vyučovacie hodiny všeobecnovzdelávacích predmetov

MATERSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

RAKÚSKO

BULHARSKO

SLOVENSKO

TURECKO

ROČNÍK

SPOLU

CUDZÍ JAZYK*

 

SPOLU

RAKÚSKO

BULHARSKO

SLOVENSKO

TURECKO

ROČNÍK

* Okrem toho zahŕňa povinná časť učebných osnov v Bulharsku druhý cudzí jazyk. Na stredných 
odborných školách sa v rámci 2. až 4. ročníka štúdia zvyčajne vyučuje s celkovým počtom 274 
vyučovacích hodín.
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МАТЕМАТIKA

SPOLU

RAKÚSKO

BULHARSKO

SLOVENSKO

TURECKO

ROČNÍK

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

SPOLU

RAKÚSKO

BULHARSKO

SLOVENSKO

TURECKO

ROČNÍK
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DEJEPIS*

72

74 74 74 74

33

72

33

126 270

66

296

SPOLU
BULHARSKO

SLOVENSKO

TURECKO

ROČNÍK  1        2        3        4        5

*V Rakúsku sa dejepis, zemepis a politológia/občianska výchova vyučujú ako jeden spoločný 
predmet počas prvých štyroch ročníkov štúdia. Celkový počet vyučovacích hodín je 312 – 78 ročne. 

ZEMEPIS 

36

74 74

33

36 90 162

33

148

SPOLU

BULHARSKO

SLOVENSKO

TURECKO

ROČNÍK  1        2        3        4        5

OBČIANSKA NÁUKA/POLITOLÓGIA** 

36

33

29 65

99

SPOLU

BULHARSKO

SLOVENSKO

ROČNÍK  1        2        3        4        5

33 33

**V Turecku neexistuje ekvivalentný predmet občianska výchova/politológia.

Okrem toho sa v Bulharsku a Turecku vyučuje predmet Filozofia: v Bulharsku – v prvých troch 
ročníkoch štúdia – spolu 144 vyučovacích hodín; v Turecku – v druhom a v treťom ročníku, 
spolu 148 vyučovacích hodín.



80 81PRÍLOHY

FYZIKA S ASTRONÓMIOU*

54

74 74

99

36

99

72 162

198

148

SPOLU
BULHARSKO

SLOVENSKO

TURECKO

ROČNÍK  1        2        3        4        5

*V Rakúsku sa predmety fyzika, chémia a biológia vyučujú ako jeden spoločný predmet 
– prírodné vedy. Celkový počet vyučovacích hodín je 390 rozdelených takto: v prvom a v 
druhom ročníku – 117 hodín ročne, v treťom a vo štvrtom ročníku – 78 hodín ročne. 

CHÉMIA**

36

74

54 72 162

148

SPOLU

BULHARSKO

TURECKO

ROČNÍK  1        2        3        4        5

74

BIOLÓGIA**

36

74

54 72 162

148

SPOLU

BULHARSKO

TURECKO

ROČNÍK  1        2        3        4        5

74

**Na Slovensku sa študenti v odbore Stavebný technik chémiu a biológiu neučia.
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TELESNÁ VÝCHOVA*

3939787878

66 66 66 66

312

346

264

SPOLU
RAKÚSKO

BULHARSKO

SLOVENSKO

ROČNÍK  1        2        3        4        5

5872727272

*V Turecku je telesná výchova spolu s hudobnou a výtvarnou výchovou voliteľný predmet. 
Celkový počet vyučovacích hodín z týchto voliteľných predmetov je 222 rozdelených po 74 v 
školskom roku.

ETICKÁ VÝCHOVA/NÁBOŽENSTVO

74 74 74

78 78 78 78 78

33 22

390

0

222

55

SPOLU
RAKÚSKO

BULHARSKO

SLOVENSKO

TURECKO

ROČNÍK  1        2        3        4        5
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Príloha č. 4. Získanie povolania Stavebný technik v partnerských krajinách: 
vyučovacie hodiny v predmetoch odbornej prípravy

RAKÚSKO

Stavebný technik Názov povolania v nemčine: Bautechniker

Úroveň EKR: 5

Predmet
Ročník

Spolu
1 2 3 4 5

Pozemné staviteľstvo 156 156 195 195 156 858

Konštrukcie/štruktúry   78 156 234 390 858

Stavebná prevádzka     78 234 273 585

Dizajn a stavebná kultúra 312 351 351 351 507 1872

Infraštruktúra     234 234 156 624

Stavebná prax a technológia výroby 273 273 195     741

Sociálna a personálna kompetencia 78 78       156

Školenie na pracovisku 80 80 80 80   320

6014
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BULHARSKO

Stavebný technik Názov povolania v bulharčine: Строителен техник 
(Stroitelen technik)

Úroveň EKR: 4 Národná kodifikácia: 582010

Predmet
Ročník

Spolu
1 2 3 4 5

Podnikanie 36         36

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri 
práci   36 18     54

Ekonomika     36     36

Odborný/profesne orientovaný 
cudzí jazyk*       72 58 130

Výtvarná (pracovné kreslenie) 18 18 18     54

Konštrukčná grafika (kreslenie) 18 72       90

Pozemné staviteľstvo a praktické 
cvičenia**   108 72     180

Stavebné materialy a praktické 
cvičenia   36 72     108

Geodézia a praktické cvičenia       108   108

Stavebná mechanika       90   90

Technológia stavebných procesov a 
praktické cvičenia       198   198

Počítačové kreslenie       54   54

Spracovanie digitálnych údajov     18     18

Organizácia stavebnej práce  a 
praktické cvičenia         134 134

Mestské plánovanie a 
architektonický dizajn       90 98 188

Betonové konštrukcie a praktické 
cvičenia         163 163
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Predmet
Ročník

Spolu
1 2 3 4 5

Stavebná činnosť a kontrola         36 36

Ekologická a energeticky efektívna 
výstavba       54   54

Vodovod na budovách a praktické 
cvičenia         58 58

Cesty/železnice a dopravné stavby a 
praktické cvičenia         62 62

Konštrukčné cvičenia/práce 
(praktické cvičenie)       126   126

Školenie na pracovisku     64 64 64 192

Voliteľne predmety*** 144 144 144 144 116 692

  2861

*V posledných dvoch ročníkoch štúdia študenti v Bulharsku študujú namiesto prvého cudzieho 
jazyka cudzí jazyk podľa povolania. Študovaný materiál zahŕňa nielen špecifické termíny pre dané 
povolanie, teda rozšírenie slovnej zásoby, ale aj prácu s cudzojazyčnou literatúrou a s príručkami, 
obchodnú korešpondenciu a komunikáciu, prezentáciu, medzinárodné normy a právne aspekty v 
povolaní, prípravu na pracovný pohovor.

**Ak je v zátvorkách uvedené „učebná prax“ – ide o praktickú prípravu v rámci školskej prípravy na 
rozdiel od výrobnej praxe, ktorá sa vykonáva v podniku.

***Predmety dodatočnej prípravy sa môžu v jednotlivých školách dokonca aj v triedach líšiť. 
Vo všeobecnosti sa na týchto hodinách vyučujú predmety súvisiace s povolaním, ale nemusia 
nevyhnutne pochádzať z odbornej prípravy. Mnohé inžinierske a technické odbory tak môžu napr. 
zahŕňať dodatočnú prípravu z matematiky.
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SLOVENSKO

Stavebný technik Názov povolania v slovenčine: Staviteľstvo

Úroveň EKR: 4 Národná kodifikácia: 3650 M

Predmet
Ročník

Spolu
1 2 3 4

Ekonomika     66 66 132

Pozemné staviteľstvo 66 99 132 132 429

Stavebné materialy 33 33     66

Geodézia     33   33

Stavebná mechanika   66 66   132

Počítačové kreslenie 66 99 99 132 396

Konštrukcie/štruktúry     66 66 132

Deskriptívna geometria 33 33     66

Aplikovaná mechanika   33 33   66

Prax   66 66   132

Výpočtová technika v odbore 66 66 66   198

Skúška stavebných materialova hmôt 33       33

Príprava a oceňovanie stavieb       66 66

Statika a navrhovanie konštrukcií       66 66

Odborné kreslenie 66       66

Architektúra – praktickej výučby     132   132

Architektúra a interiérový dizajn       132 132

Drevené a kovové konštrukcie       33 33

Adaptácie a rekonštrukcie budov       33 33

Manažment a marketing     66 66 132

Stavebná príprava       66 66

Účtovníctvo     66   66

Účtovníctvo – praktickej výučby       33 33

Voliteľne predmety*     396 396 792
3432

*Počas posledných dvoch ročníkov štúdia si študenti staviteľstva na Slovensku vyberajú špecializáciu: 
a) architektúra a interiérový dizajn, b) manažment v stavebníctve, c) stavebné inžinierstvo. Voliteľné 
predmety sa líšia v závislosti od vybranej špecializácie.
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TURECKO

Stavebný technik Názov povolania v turečtine: İnşaat Teknolojisi 
Teknisyeni 

Úroveň EKR: 4 Národná kodifikácia: 3112

Predmet
Ročník

Spolu
1 2 3 4

Konštrukčná grafika (kreslenie) 148       148

Pozemné staviteľstvo   370 370   740

Počítačové kreslenie     185   185

Cesty/železnice a dopravné stavby   74     74

Profesionálny vývoj 74       74

Cesty/železnice a dopravné stavby 185       185

Účtovníctvo   74     74

Cenové kalkulácie infraštruktúry pomocou 
počítača     74   74

Školenie na pracovisku       888 888

  2442

V Turecku sa študenti v prvom ročníku vzdelávania (9. ročník) učia všeobecné predmety. V druhom 
ročníku (10. ročník) si vyberajú odbor a študujú predmety špecifické pre dané odvetvie. Študenti si 
na konci 10. ročníka vyberajú užšie zameranie a počas posledných dvoch ročníkov študujú najmä 
predmety súvisiace s daným odborom (spolu s výrobným výcvikom v 12. ročníku).
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Príloha č. 5. Povolania v partnerských krajinách získavané v rámci 
stredoškolského vzdelávania, pre ktoré sú produkty projektu BEE-VET 
najvhodnejšie

RAKÚSKO

Povolanie Úroveň 
EKR

Zodpovedajúci 
kód povolania 

ESCO

Pracovník pri dokončovacích stavebných prácach 
(Ausbaufacharbeiter) 4 712x

Operátor zariadenia (Baugeräteführer) 4  

Stavebný inžinier (Bauingenieur) 5 7111

Montážnik/Odborník kovových konštrukcií 
(Bauschlosser) 4  

Technický kreslič (Bauzeichner) 4  

Pokrývač (Dachdecker) 4 7121

Elektrikár (Elektriker) 4  

Podlahár (Fliesenleger) 4 7122

Sklenár, montér rámov a okien (Glaser) 4 7125

Izolatér priemyselných izolácií (Industrie-Isolierer) 4 7124

Inštalatér (Installateur) 4 7126

Maliar (Maler) 4 7131

Murár (Maurer) 4 7112

Dlažbár (Pflasterer) 4  

Dekoratér (Raumausstatter) 4  

Klampiar (Spengler) 4  

Stavbár ciest (Straßenbauer) 4  

Omietkar (Stuckateur) 4 7123

Stolár, špecialista na nábytok (Tischler) 4  

Tesár (Zimmerer) 4  
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BULHARSKO

Povolanie Národná 
kodifikácia

Úroveň 
EKR

Zodpovedajúci 
kód povolania 

ESCO

Stavebný technik (Строителен техник) 582010 4 3112.1

Stavebný robotník (Строител) 582030 3 7111

Stavebný montážnik (Строител – монтажник) 582040 3 7111

Inštalatér vodovodných a potrubných sietí 
(Монтажник на водоснабдителни и 
канализационни мрежи)

582050 3 7126

Cestný stavbár (Пътен строител) 582060 3 3112.1.10, 
3112.1.11

Stavbár pecí (Пещостроител) 582070 3 7115.3

Pomocný pracovník v stavebníctve (Помощник в 
строителството)

582080 2 9312, 9313

Pomocný pracovník vo výstavbe ciest (Помощник 
пътен строител)

582090 2 9312, 9313

Geodet (Геодезист) 581010 4 3118.3.2, 
3118.3.4

Reštaurátor-zhotoviteľ (Реставратор-изпълнител) 581020 3 7112, 7114, 
7121, 7123

Reštaurátorský technik (Техник-реставратор) 581030 4 7112, 7114, 
7121, 7123
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K ZELENEJ VÝSTAVBE A ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI:
KONCEPCIA ZLEPŠENIA UČEBNÝCH OSNOV V STREDOŠKOLSKOM

SLOVENSKO

Povolanie Národná 
kodifikácia

Úroveň 
EKR

Zodpovedajúci 
kód povolania 

ESCO

Technický kreslič, Projektant 3113026 4 3118.3

Stavbyvedúci 2142004 4 3123.1

Rozpočtár 3112002 5 2149.14

Manažér kvality v stavebníctve   4 3112.1.4

Stavebný technik   4 3112.1

Stavebný dozor 2142005 4 3123

Murár 7112002 3 7112.1

Strechár 7121000 3 7121.1

Podlahár 7122001 3 7122

Montér suchých stavieb/Sadrokartónista 7123003 3 7123

Omietkár 7123001 3 7123

Izolatér 7124000 3 7124.1

Betonár 7114002 3 7114.1
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TURECKO

Povolanie Národná 
kodifikácia

Úroveň 
EKR

Zodpovedajúci 
kód povolania 

ESCO

Stavebný technik (Inşaat teknisyeni) 3112 4 3112.1

Pokrývač (Çatı ustası) 12UM50272 4 3123.1.21

Operátor stavebných zariadení (Ekskavatör 
operatörü) 8342 4 8342.3

Betonár (Beton kaplama) 10UMS0082 4 7114.1

Pracovník manuálnej výroby tehál (Inşaat kalıpçısı) 10UMS0081 4 7314.1

Kamenár (Taş örme ustasi) 7122 4 7113.1

Montážnik kovových konštrukcií/lešení (Inşaat iskele 
sorumlusu) 12UY0056 4 3123.1.6

Operátor strojov na výrobu betónových výrobkov 
(Beton ürünleri makine operatörü) 12UMS0186 4 8114.3



BEE-VET Digitálne nástroje:
Interaktívne školiace materiály 
o ekologickej, trvalo udržateľnej 
a energeticky efektívnej stavbe 
pre študentov stredných 
škôl vyššieho odborného 
vzdelávania

Transformácia OVP v stavebníctve: 
inovatívne materiály pre stavebníctvo 
a energetickú účinnosť
Príručka pre učiteľov

Táto publikácia je výsledkom projektu BEE-VET. Výstupy (produkty 
duševného vlastníctva) projektu BEE-VET sa navzájom dopĺňajú a 
najlepšie sa používajú vo vzájomnom spojení. 
Pozrite aj:  

TRANSFORMÁCIA OVP V 
STAVEBNÍCTVE: INOVATÍVNE 
MATERIÁLY PRE STAVEBNÍCTVO 
A ENERGETICKÚ ÚČINNOSŤ

Príručka pre učiteľov

Projekt BEE-VET je financovaný s podporou programu Erasmus+ Európskej 
komisie. Podpora Európskej komisie pri vyhotovení tejto publikácie nepredstavuje 
záväzok voči jej obsahu, ktorý odráža iba názory autorov, a Komisia nezodpovedá 
za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii


