
            
 

 

Certifikácia expertov na energetické hodnotenie budov  

podľa nových CEN noriem  

FORMA KURZU: online 

DÁTUM KONANIA:  od 18. do 22. novembra 2020 

ČAS: podľa individuálnej potreby účastníka 

 

Slovenská komora stavebných inžinierov, partner projektu CEN-CE, Vás pozýva na bezplatný kurz, ktorého 

cieľom je pilotné školenie na nové európske CEN normy pre energetickú hospodárnosť budov.  

CEN-CE zavádza európsky vzdelávací a kvalifikačný program s cieľom zvýšiť zručnosti odborníkov pri 

používaní nových CEN noriem na energetické hodnotenie budov pre oblasť vykurovanie a príprava teplej vody 

a ekonomické hodnotenie. Okrem školenia na základe materiálov spracovaných autormi noriem, systém 

poskytuje možnosť získať certifikát CEN-CE odborníka schopného pracovať na úrovni EÚ.  

Účastníci získajú: 

 prezentáciu online s vysvetlením fyzikálnych princípov, vstupných údajov, postupov výpočtu a výstupov 

podľa normy sprevádzané vysvetlením vzorcov v norme a výpočtom v MS Excel, 

 certifikát o absolvovaní kurzu, 

 certifikát o absolvovaní skúšky v prípade úspešného zodpovedania otázok. 

PROGRAM 

V uvedených termínoch je možné absolvovať školenie na normy: 

 Energetická bilancia solárnych tepelných systémov podľa STN EN 15316-4-3 (2 hod.) 

 Akumulačné systémy vykurovania a prípravy teplej vody podľa STN EN 15316-5 (2,5 hod.) 

18. - 22. novembra 2020 prebieha školenie individuálnou formou na online platforme CEN-CE po registrácii 

účastníka v ľubovoľnom čase. Po absolvovaní všetkých kapitol prednášok a vyplnení dotazníka o školení 

dostane účastník potvrdenie o účasti na školení. 

Po ukončení školenia je možné vykonať skúšku a získať certifikát CEN-CE pre konkrétnu normu 

s publikovaním na stránke CEN-CE.  

Pilotné školenie inovatívnou formou online výučby a skúšky môžete absolvovať v čase, ktorý si sami určíte.  

V budúcnosti je možné dopĺňať si kvalifikáciu ďalšími normami a získať tak certifikát plnohodnotného 

CEN-CE experta na komerčnej báze. 

Zoznam CEN noriem, pre ktoré sa pripravuje školenie je na stránke projektu CEN-CE.   

Prezentácia a skúška sú v slovenskom jazyku. 

Svoju účasť na školení prosím potvrďte do 18. novembra 2020 zaslaním emailu na kontaktné údaje 

s uvedením celého mena a e-mailovej adresy, na ktorú Vám bude zaslaný pred začiatkom školenia prístup do 

online platformy. 

Kontaktné údaje: 

Andrei Vladimir Lițiu, MSc Eng. 
e-mail: avl@rehva.eu 
 

Ing . Jana Bendžalová, PhD.  
e-mail: enbee@enbee.eu 
  

Tento projekt dostal finančnú podporu z Rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie H2020 
pod grantovou zmluvou č. 785018. Európska komisia nie je zodpovedná za obsah tohto dokumentu 

https://www.cen-ce.eu/
https://www.cen-ce.eu/for-experts.html
https://www.cen-ce.eu/epb-standards-already-covered.html
https://www.cen-ce.eu/
mailto:avl@rehva.eu
mailto:enbee@enbee.eu
https://www.rehva.eu/

