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Projekt EnEf -  Energy Efficiency in the Building S ector: a Sustainable Future 
 

 
 
 

EnEf   je medzinárodný projekt financovaný Európskou komisiou v rámci Programu 
celoživotného vzdelávania, podprogram Leonardo da Vinci - Rozvoj inovácií. 

Hlavným cie ľom projektu  je zmierniť nedostatok znalostí podnikateľov a manažérov v 
stavebníctve cez využitie  nových metód a vytvorenie modulov odbornej prípravy v oblasti 
Európskych štandardov. 
 
Výstupom projektu  je vytvoriť v partnerských krajinách prístupný vzdelávací program, 
obohatený o e-learningovú platformu, vizuálne prvky simulácie a zaujímavé postupy 
v stavebníctve. 
 
V prvej fáze projektu bola vypracovaná analýza rozdielov súčasných systémov odbornej 
prípravy v oblasti energetickej účinnosti budov, rovnako ako poučenie z viacerých rozvinutých 
systémov v partnerských krajinách. Táto analýza slúžila ako podklad pre vzdelávanie moduly 
zverejnené na webovej stránke projektu www.enef-project.eu.  
 
V druhej fáze bol spracovaný vzdelávací program  (pod systémom ILIAS), ktorý pozostáva zo 
siedmych vzdelávacích a siedmych testovacích modulov. Nakoľko na projekte participuje 
niekoľko medzinárodných partnerov, vzdelávací program je  vyhotovený v siedmych jazykoch 
(anglicky, nemecky, slovensky, španielsky, taliansky, bulharsky a grécky). 
 
Vzdelávací program: Energetická efektívnos ť v stavebníctve: 
 
Prístup do vzdelávacieho programu je možný z webovskej stránky projektu EnEf:   
 
http://www.enef-project.eu/  
 

Priamo z hlavného menu stránky projektu (obr. č.1) je možný vstup na vzdelávaciu 
platformu (obr.č.2), a to bez registrácie,  loginu a hesla. Po vstupe na platformu, ktorá je 
realizovaná v systéme ILIAS, si užívateľ vyberá zo siedmych jazykov, v ktorých môže vzdelávací 
program absolvovať. Výberom jazyka zároveň vstupuje do hlavného obsahu vzdelávacieho 
programu, v ktorom sa mu ponúka: 
 - 7 vzdelávacích modulov,  
- vstup k 7 modulom pre sebatestovanie sa,  
-  prístup pre offline verziu vzdelávacích modulov pre možnosť ich sťahovania (Downloads),  
- a vstup k elektronickému dotazníku pre hodnotenie vzdelávacieho programu. 
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Obr.č.1: Webovská stránka projektu EnEf 

 
 
Obr.č.2: Vzdelávacia platforma EnEf 

 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

              Spišská regionálna rozvojová agentúra 
                            Štefánikovo nám 1, 052 01 Spišská Nová Ves 
                     Tel: 053 42 98 270, tel/fax: 053 44 11 429,  mobil: 0907 935 391  
                                    e-mail :  , sprag@srra.sk, kemkova@srra.sk, pavelekova@srra.sk,     člen Integrovanej siete RRA 
                                                              Web www.srra.sk 
                                  zapísaná na Krajskom úrade v Košiciach , odbor všeobecnej vnútornej správy č .VVS: 85/96 a 2004/04500 

                                  

 3 

 
Jednotlivé moduly vzdelávacieho programu sú zamerané na tieto témy: 
- Modul 1: Pojmy školiaceho modulu EnEf, 
- Modul 2: Legislatíva (európska, národná), 
- Modul 3: Vzdelávací modul Marketing, 
- Modul 4: Vzdelávací modul Fasádne systémy, 
- Modul 5: Vzdelávací modul Zasklenie 
- Modul 6: Vzdelávací modul Zariadenia 
- Modul 7: Vzdelávací modul Ploché strechy 
 
Po výbere a vstupe do konkrétneho modulu je možné vyberať z viacerých relevantných tém, 
ktoré sa zobrazujú v ľavej časti obrazovky. 
 
Po preštudovaní jednotlivých tém vzdelávacieho modulu projektu každý účastník vzdelávacieho 
programu si môže svoje nové poznatky overiť v tzv. testovacom module  s automatickým 
vyhodnotením správnych odpovedí. 
 
Dňa 26.6.2012 sa v Spišskej Novej Vsi konal seminár, kde boli odprezentované doterajšie 
výsledky projektu. Záujemcom o vzdelávacie moduly bola predstavená funkčnosť tejto 
internetovej stránky, pilotné vzdelávanie prostredníctvom tejto platformy a ďalšie informácie 
v rámci energetickej efektívnosti a využívania nových technológií v stavebníctve 
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Web:   http://www.enef-project.eu/  
 
 
 
 


