
 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Energetická efektívnos ť budov:  školenia pre 
zvyšovanie kvalifikácie pre renováciu budov 
na nulový štandard 

         Slovenská inovačná a energetická agentúra Vás pozýva na webinár a e-learningové kurzy 
zamerané na zvýšenie energetickej efektívnosti a využívania obn ovite ľných zdrojov energie 
v budovách  určené pre elektrikárov pre silnoprúd a inteligentnú elektroin štaláciu.  Študijný 
program je pripravený v rámci medzinárodného projektu CraftEdu  (Horizon 2020). 

Kurz pre elektrikárov pre inteligentnú elektroinštaláciu :            19. mája 2021 
         Kurz pre elektrikárov pre silnoprúd :                                              20. mája 2021 
         Online webinár pre obidva kurzy sa bude ko nať v čase od 14:00 - 15:30 hod. 

 

Na školenia sa môžete zaregistrova ť tu 
https://database.craftedu.eu/sk/registration   

 



 

Kontakt:  Slovenská inova čná a energetická agentúra                                             Mgr. Stanislav Laktiš 
                Bajkalská 27, 827 99 Bratislava                                                                     +421 918 857 550 
                www.siea.sk                                                                                                   stanislav.laktis@siea.gov.sk 
 

 

ŠKOLENIE PRE ELEKTRIKÁROV PRE INTELIGENTNÚ 
ELEKTROINŠTALÁCIU  

Absolvent kurzu získa ucelené odborné poznatky pre výkon technických prác v súvislosti s technickými 
zariadeniami budov so zameraním na správnu inštaláciu slaboprúdových rozvodov v budovách. 
Oboznámi sa s novými materiálmi, pracovnými postupmi a technológiami pre ich realizáciu s dôrazom na 
inteligentné technológie. Rozšíri si svoje poznatky a zručnosti pre montážne práce súvisiace s 
technickými slaboprúdovými rozvodmi budov. Absolvent bude ovládať zásady montáže, údržbu, opravu, 
predpísané skúšky a servis rozvodov budov, ako aj vyhradených technických zariadení. 

Program – 19. mája 2021  

• 14:00 - 14:15 – Privítanie a predstavenie projektu CraftEdu    
Stanislav Laktiš, SIEA 

• 14:15 – 14:40 – Obsah  programu Elektrikár pre inteligentnú elektro inštaláciu  
Ján Boroš, SOŠ Elektrotechnická v Trnave 

• 14:40 – 14:50 – SMART Home – Arduino, Loxone, PLC  
Ľuboslav Lacko, časopis Nextech 

• 14:50 – 15:00 – Zabezpečovacie systémy v domácnostiach   
Michal Štulrajter, SOŠ Veľký Krtíš 

• 15:00 – 15:20 – Ponuka školiacich kurzov a e-learning  (prihlasovanie a využitie) 
Stanislav Laktiš, SIEA  

Viac informácii nájdete na nasledujúcom odkaze: 

https://database.craftedu.eu/sk/course/22  

ŠKOLENIE PRE ELEKTRIKÁROV PRE SILNOPRÚD  
Absolvent získa ucelené odborné poznatky pre výkon technických prác v súvislosti s technickými 
zariadeniami budov so zameraním na správnu inštaláciu silnoprúdových rozvodov v budovách. Oboznámi 
sa s novými materiálmi, pracovnými postupmi a technológiami pre ich realizáciu s dôrazom na inteligentné 
technológie. Rozšíri si svoje poznatky a zručnosti pre montážne práce súvisiace s technickými 
silnoprúdovými rozvodmi budov. Absolvent bude ovládať zásady montáže, údržbu, opravu, predpísané 
skúšky a servis rozvodov budov, ako aj vyhradených technických zariadení. 

Program – 20. mája 2021  

• 14:00 -14:15 – Privítanie a predstavenie projektu CraftEdu    
Stanislav Laktiš, SIEA  

• 14:15 – 14:40 -  Obsah  programu Elektrikár pre silnoprúd  
Vladimír Andris, SOŠ Elektrotechnická v Trnave 

• 14:40 – 15:00 – Fotovoltika a elektromobilita v domácnostiach  
Pavel Šimon, Pavel Šimon s.r.o. 

• 15:00 – 15:20 – Ponuka školiacich kurzov a e-learning  - prihlasovanie a využitie 
Stanislav Laktiš, SIEA 

Viac informácii nájdete na nasledujúcom odkaze: 

https://database.craftedu.eu/sk/course/23  


