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Čo je Technický a skúšobný ústav stavebný
• TSÚS bol založený v roku 1953, teda pôsobí na stavebnom trhu
takmer 60 rokov
• TSÚS bol v roku 2002 na základe zákona č. 35/2000 Z. z.
transformovaný na neziskovú organizáciu
• Štatút neziskovej organizácie zaručuje ústavu nestrannosť a
nezávislosť
• TSÚS má priemerne 145 zamestnancov
• TSÚS má 10 útvarov z toho sú pobočky s laboratórnymi
pracoviskami v Bratislave, Nitre, Zvolene, Novom Meste/Váhom,
Žiline, Tatranskej Štrbe, Košiciach a Prešove; a ďalej sú to útvary
Certicom a VVÚPS-NOVA
• TSÚS pôsobí nielen v regiónoch Slovenska, ale od roku 2004
uspokojuje aj zákazníkov z EÚ a tretích krajín
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Čo je Technický a skúšobný ústav stavebný
• TSÚS pôsobí predovšetkým v regulovanej sfére podľa
príslušného zákona o stavebných výrobkoch ako autorizovaná a
notifikovaná osoba na preukazovanie zhody širokého spektra
stavebných výrobkov
• TSÚS pôsobí ako osvedčovacie miesto na stavebné výrobky a
autorizovaná osoba na overovanie meradiel
• TSÚS pôsobí ako znalecká organizácia v odbore stavebníctvo
• TSÚS je spôsobilý na vykonávanie energetickej certifikácie
budov
• TSÚS vykonáva činnosti v neregulovanej sfére službami
akreditovaného skúšobného a metrologického laboratória,
vrátane merania hluku a vibrácií
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Čo je Technický a skúšobný ústav stavebný
• TSÚS vykonáva certifikačné služby na stavebné výrobky a
systémy manažérstva
• TSÚS je akreditovaným inšpekčným orgánom pôsobiacim
najmä v oblasti vydávania licencií na vykonávanie špeciálnych
stavebných prác (zatepľovanie, obnova plochých striech a
zabudovávanie otvorových výplní)
• TSÚS je aktívnym vo výskume a vývoji, v projektovaní najmä v
oblasti obnovy budov
• TSÚS vykonáva aj normotvornú, publikačnú, prednáškovú a
konzultačnú činnosť
• TSÚS je garantom konferencií v oblasti teórie a konštrukcií
pozemných stavieb a tepelnej ochrane budov

4

WP 2 – Cieľ
Cieľom WP 2: Analýza súčasného stavu (Status quo) je

•Analýza skutočnej situácie v celoživotnom vzdelávaní
v stavebníctve a energetike (sektoroch) v SR.

•Zoznam najlepších príkladov z praxe z oblasti celoživotného
vzdelávania v sektoroch stavebníctva a energetiky v SR.

•Zoznam potrieb a priorít na podporu opatrení pre
jednotlivých odborníkov (zmena súčasného systému
s návrhom nového systému).
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WP 2 – Harmonogram prác
Obdobie riešenia: 6.7.2012 až 6.1.2013

•Identifikácia účastníkov a cieľových skupín (august 2012)
•Vytvorenie národnej kvalifikačnej platformy (september)
•Vytvorenie pracovných skupín (september 2012)
•Zber dát (september až november 2012)
•Diskusia k prvému návrhu analýzy (november 2012)
•Zapracovanie pripomienok do správy (december 2012)
•Záverečná správa (december 2012)
•Najlepšie príklady zo Slovenska (september až december
2012
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Národná kvalifikačná platforma
Národná kvalifikačná platforma má 30 členov a skladá sa z:
•členov konzorcia (5)
•členov NKP (25), z toho sú:
- 3 ministerstvá,
- 11 odborných združení a organizácií,
- 10 škôl a organizácií pôsobiacich vo vzdelávaní,
- 1 mediálny partner
•vrátane podporovateľov projektu (12), z Energetické centrum
Bratislava a Integrovaný odborový zväz nie sú členmi NKP
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Národná kvalifikačná platforma
Konzorcium
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS)
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
Ústav vzdelávania a služieb (ÚVS), s.r.o.
EkoFond, n.f
Technický a skúšobný ústav stavebný (TSÚS), n.o.

Členovia NKP a podporovatelia
Ministerstvá

Odborné združenia a organizácie

Ministerstvo dopravy
výstavby
a reg. rozvoja SR
Ministerstvo
školstva, vedy,
výskumu a športu
SR
Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a
rodiny SR
Ministerstvo
hospodárstva SR

Združenie pre zatepľovanie budov
Cech strechárov
Združenie SLOVENRGOokno
Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku
Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu
OZÓN XXI, o.z.
Slovenský zväz stavebných inžinierov
Slovenská rada pre zelené budovy
Slovenský ústav technickej normalizácie
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.
Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov
Mediálny partner - Eurostav

Vzdelávanie
Národný ústav celoživotného vzdelávania
Štátny inštitút odborného
vzdelávania
Stavebná fakulta STU BA
Stavebná fakulta TU KE
Stredná odborná škola
Ivánská cesta v Bratislave
Stredná odborná škola
stavebná v Žiline
Spojená škola B. Bystrica
Stredná odborná škola N.
Zámky, Trnava, Prešov
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Pracovné skupiny (WG)
Identifikácia účastníkov a vytvorenie pracovných skupín

•WG-1 situácia na trhu a trendy v stavebnej výrobe
(predpoklady rozvoja stavebnej výroby), počty stavebných
pracovníkov, predpokladané počty výstavby budov nových
a obnovovaných

•WG-2 národná legislatíva v oblasti potreby energie
v budovách, existujúce a potenciálne fondy na podporu
vzdelávania a tréningové systémy
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Pracovné skupiny (WG)

• WG-3 existujúce vzdelávanie a tréningový systém,
vzdelávacie profily, absolventi, prieskum zahraničných
vzdelávacích schém a možnosti ich uplatnenia v národnej
legislatíve.

• WG-4 remeslá využívané v súčasnosti – typy stavebných
robotníkov, úroveň teoretického poznania v súčasnosti
(vplyv nesprávneho zhotovenia na spotrebu energie,
spotreba energie v budovách, možné prekážky zlepšenia
zručnosti pri uplatňovaní vzdelávania a tréningov,

• WG-5 návrh vzdelávacích schém a systému tréningov
(závery WG-2 a WG-3).

•
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Ďakujem za pozornosť!
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
Studená 3, 821 04 Bratislava
sternova@tsus.sk
www.tsus.sk
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