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Medzinárodná konferencia 

Požiadavky na stavebné profesie pri realizácii 
stratégie bezuhlíkovej Európy 

 

Motto: Nielen veterné, solárne a jadrové elektrárne a elektrické autá sú témou cesty k bezuhlíkovej 

Európe. Rovnako významnou úlohou je aj prebiehajúca transformácia stavebníctva, úspora energie 

pri výrobe stavebných materiálov, v priebehu výstavby, ale taktiež v procese jej užívania. 

Stavebníctvo 4.0 si vyžiada významné zmeny znalostí a skúseností väčšiny remeselných profesií 

podieľajúcich sa na nových energeticky úsporných domoch, ale i pri novom prístupe 

k rekonštrukciám. V rámci európskeho programu H2020 prebieha na túto tému spoločný projekt 

štyroch európskych krajín – CraftEdu, ktorý konferencia predstaví. 

Termín konania: 18. 2. 2021 od 9:00 do 15:30 

Miesto: Prezenčne – Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Praha 1, 

Václavské náměstí 833/31; Česká republika 

Online – ABF Stream Facebook (prihláseným účastníkom bude zaslaný 

konferenčný „Link“) 

Registrácia:   https://database.craftedu.eu/cs/course/7  

Miesto a forma:  

Kombinovaná prezenčná a online forma konferencie. Vystúpenia prednášajúcich budú realizované 

prezenčne z auly Nadace ABF alebo ako prednahrávané videá, prípadne s on-line pripojením 

v reálnom čase. Otázky a „chat“ bude realizovaný na samostatnom kanále. Konferenciu bude možné 

sledovať prezenčne (v rokovacej sále či prostredníctvom prenosu) alebo zo záznamu. Účasť na 

konferencii sa predpokladá bezplatná. Rokovacím jazykom bude čeština a slovenčina (nemecké 

a bulharské alebo anglické  vystúpenia budú tlmočené do češtiny). 

Cieľová skupina poslucháčov: Slovenský a český zástupcovia stredných škôl, vysokých škôl, 

organizátori a lektori akadémií celoživotného vzdelávania z rady neziskového sektoru, výrobcovia 

stavebných hmôt, dodávateľské firmy a profesijné cechy a združenia, predstavitelia konzorcia 

CraftEdu a ich lektori, predstavitelia rezortov hospodárstva, ministerstva školstva a ich príslušných 

organizácií. 

https://database.craftedu.eu/cs/course/7
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Program konferencie: 

9:00 – 9:30 

30 min. 

Pripojenie a registrácia účastníkov na online 

konferenciu / registrácia na mieste 

  

Časť 1: Bezuhlíková Európa a stavebníctvo Partner Poznámka 

Moderuje:             Jan Fibiger (Nadace ABF)   

09:30 – 09:40 

10 min. 

Oficiálne zahájenie 

Jiří Karásek (SEVEn) 

SEVEn  

09:40 – 09:50 

10 min. 

Program bezuhlíkovej Európy a české cesty 

k dosiahnutiu tohto cieľa 

Predstaviteľ MPO ČR 

Nadace ABF prednahrávané 

09:50 – 10:00 

10 min. 

Program bezuhlíkovej Európy a slovenské cesty 

k dosiahnutiu tohto cieľa 

Predstaviteľ MH SR 

ViaEuropa prednahrávané 

10:00 – 10:20 

20 min. 

Význam európskych projektov pre prípravu 

remeselníkov k realizácii energetickej 

transformácie stavebníctva v EU (EASME) 

Zástupca EU 

SEVEn prednahrávané 

10:20 – 10:40 

20 min. 

Národní ústav vzdělávání, sektorové rady 

Zástupca MŠMT NPI 

SEVEn prednahrávané 

10:40 – 10:50 

10 min. 

Postavenie remeselníkov v ČR a SR, 

majstrovské skúšky 

Roman Pommer (HK ČR) 

Nadace ABF  

10:50 – 11:10 

20 min. 

Potreba a príprava zahraničných remeselníkov  

Jiří Nouza (SPS v ČR)  

Nadace ABF  

11:10 – 11:20 

10 min. 

 

11:20 – 11:40 

20 min. 

Význam EU spolupráce v príprave remeselných 

profesií 

František Doktor (ViaEuropa, SK) 

Predstavenie VÝZNAMU A CIEĽOV projektu 

CraftEdu a účasti jednotlivých krajín 

Jiří Karásek (SEVEn) 

ViaEuropa 

 

 

SEVEn 

diaľkovo 

11:40 – 12:40 

60 min. 

Q&A, prestávka - Video zostrih 
z prezentačných programov pilotných kurzov a 
Stavba roku 2020 

 prednahrávané 
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Časť 2: 
Moderuje: 

Výukové materiály a možnosti vzdelávania 

Renáta Schneiderová Heralová (ČVUT) 
Partner Poznámka 

12:40 – 13:10 

30 min. 

13:10 – 13:30 

20 min. 

13:30 – 13:50 

20 min. 

13:50 – 14:10 

20 min. 

 

14:10 – 14:30 

20 min. 

Predstavenie slovenskej cesty, elektro 

Zuzana Kyrinovičová (UVS, SIEA, SK) 

Predstavenie rakúskej cesty, montáž okien 

Ronald Setznagel (17&7, AT) 

Predstavenie bulharskej cesty, profesie 

Dragomir Tzanev (EnEffect, BG) 

Úvod do výukových materiálov 

Predstavenie českej cesty  

Jan Fibiger (Nadace ABF) 

Databázy a e-learningový obsah vzdelávacích 

programov 

ViaEuropa 

 

SEVEn 

 

SEVEn 

 

Nadace ABF 

 

 

SEVEn 

prednáhrávané 

alebo diaľkovo 

prednáhrávané 

alebo diaľkovo 

prednáhrávané 

alebo diaľkovo 

 

 

 

 

 

 Jiří Karásek (SEVEn)   

14:30 – 14:50 

20 min. 

Predstavenie stálej výstavy stavebných 

detailov v Aule ABF 

Jan Veleba (SEVEn), Video s komentárom 

(modely konštrukcií, termokamera, meranie 

CO2) 

 

SEVEn prednahrávané 

14:50 – 15:30 
40 min. 

 
 
 

 
Moderuje: 

Využiteľnosť prebiehajúcich pilotných 

projektov a ponuka pre školy, učilištia a 

akadémie 

Diskusní panel s potencionálnym užívateľom 

pripraveného programu 

Jan Fibiger (Nadace ABF) 
 

Nadace ABF Hostia panelu: 

Kyrinovičová, 

riaditelia škôl, 

staveb. firmy, 

profes. cechy 

15:30 – 15:40 

10 min. 

Oficiálne ukončenie  

Jiří Karásek (SEVEn) 

  

 


