
 

 

1. 

 

 

Očakávalo sa, že globálny trh pre environmentálne služby a tovar do roku 2010 porastie k $700 mld a k $800 mld do 

roku 2015. MSP sú inovatívne, adaptabilné a flexibilné a teda sú na dobrej ceste využiť tieto príležitosti. Avšak na 

realizáciu týchto príležitostí musia byť európske spoločnosti agilné a efektívne v budovaní prostredia na podnikanie, 

ktoré im zabezpečí výhody konkurencieschopnosti. Je tu potreba pre štruktúrovaný plan pre uskutočnenie 

implementácie rýchlo a efektívne. Je tu výrazná možnosť vzdelávať alebo zlepšiť schopnosti pracovníkov v tomto 

sektore, aby boli kvalifikovaní pracovať s energeticky efektívnymi postupmi a technikami. Projekt ENEF je 

zameraný na vybavenie európskych stavebných MSP s niektorými kompetenciami, nástrojmi a schopnosťami na to, 

aby boli lepšie pripravení optimalizovať potenciálne príležitosti v tejto oblasti. Vo svetle tohto sme získali 

relevantné vzdelávacie požiadavky vďaka vzorke z cieľovej skupiny a vyvinuli inovatívny a užitočný material, 

metódy a nástroje na pomoc MSP stať sa „zelenšími“. Relevantný vzdelávací material, simulačný nástroj a on-line 

vzdelávací system možno nájsť na:  

http://learning-content.enef-project.eu/ilias/ 

 

Ďalším krokom v procese je ich hodnotenie, či sú užitočné a relevantné. 

 
 

 

 

 
 

 

EnEf Projekt: Energetická Hospodárnosť v Stavebnom Sektore: 
Udržateľná Budúcnosť 

 
Použitie energeticky efektívnych produktov a technológií v stavebnom 

priemysle môže výrazne prispieť európskej ekonomike vytvorením 

pracovných príležitostí v oblastiach ako obnoviteľná energia, energeticky 

hospodárne produkty a služby, odpadový manažment, obnova a 

recyklovanie. A teda viac a viac stavebných firiem integruje technológie v 

rámci nových a existujúcich budov za účelom minimalizovania strát 

energie a maximalizovania energetickej efektívnosti. Tento sektor výrazne 

vzrástol počas poslednej dekády, pretože boli vyvinuté nové technológie 

na zvýšenie hospodárnosti budov a boli zavedené prísnejšie regulácie 

budov.  

 

EnEf  Projektový Bulletin 
 

Navštívte náš systém 

štúdia, aby ste objavili 

vzdelávacie materiály a 

vzrušujúci simulačný 

nástroj: 

 

http://learning-

content.enef-

project.eu/ilias/ 

 

 

 

Navštívte web stránku 

projektu  EnEf: 

 

www.enef-project.eu 

 
 
Naše ciele 
 

 

  

Konzorcium projektu 

ENEF nakoniec dúfa, že 

pomôže: 

 

Redukovať emisie v 

stavebnom procese 

 

Zlepšiť komfort bývania 

 

Zlepšiť kvalitu vzduchu 

 

Zlepšiť kvalitu výstavby 

domov 

 

Zlepšiť energetické 

hodnotenie budov  

 

Zvýšiť predajnú hodnotu 

domov v Európe 

  

Dobre navrhnutý vyhodnocovací proces bol narhnutý za účelom:  

• identifikovať, či projekt spĺňa očakávania a požiadavky koncového používateľa   

• identifikovať, kde je potrebné vykonať zlepšenia  

• zaistiť, že sú rozhodnutia založené na faktoch, na rozdiel od emócií  

• preukázať zodpovednosť voči všetkým zčastneným stranám (akcionárom) 

 

Tu je popísaná metodika použitá ENEF tímom na hodnotenie priebehu projektu. 
 

 

Contents: 

� EnEf Project  

� EnEf evaluation process  

� Criteria for assessment 

� Findings from the survey 

� The EnEf consortium  

 

VYDANIE  

OKTÓBER 
2012 

04 

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Tento document 

reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie 

informácií obsiahnutých v tomto dokumente. 

 

 

Vyhodnocovací Proces 
 

Hodnotenie je o meraní výkonnosti projektu. To 

umožňuje projektovému tímu pochopiť, riadit 

a vylepšiť výstupy projektu ENEF. Umožňuje 

nám to vedieť, ako sa nám darí, či spĺňame naše 

ciele, či sú naši zákazníci spokojní, a ak, a kde, 

je potrebné niečo zlepšiť.  

 

 



 

 

  
Zistenia z nášho hodnotieaceho prieskumu   

135 projektantov a manažérov európskych MSP sa v Bulharsku, Taliansku, Grécku, 

Nemecku, Nemecku, Španielsku, Írsku a na Slovensku nedávno zúčastnilo pilotného 

testu. Požiadali sme  ich o preskúmanie vzdelávacieho systému, prečítanie vzdelávacích 

materiálov a odskúšanie simulačného nástroja.  

Účastníci 

Zistili sme, že väčšina ľudí, ktorí dokončili náš prieskum, pracovala v malých firmách 

zamestnávajúcich menej ako 10 ľudí. Väčšina respondentov buď vyvíjala nové budovy, 

alebo realizovala malé zmeny na existujúcich budovách a väčšina respondentov boli alebo 

vedúci pracovníci spoločnosti, alebo projektanti. Respondenti boli veľmi skúsení; väčšina 

z nich pracovala v spoločnosti buď of 5 do 10 rokov alebo viac ako 10 rokov. Analýzou 

vyplnených dotazníkov sme zistili, že kľúčovým dôvodom pre účasť na vzdelávacom 

programe bolo zlepšiť vedomosti; účastníci sa takisto zaujímali o tému a chceli zlepšiť 

svoje schopnosti a kompetencie. 

Vzdelávací materiál 

Analýzou prieskumu sa ukázalo, že drvivá väčšina respondentov považovala vzdelávací 

materiál za veľmi zaujímavý. Zistili sme, že najrelevantnejšie moduly sú (a) Marketing: 

Ponuka a výkaz výmer; (b) Zasklenie a (c) Fasádne systémy.  Respondenti poznamenali, 

že technické otázky sú jasne vysvetlené a že vzdelávací program prináša nový 

a inovatívny materiál. 

 

 

 
Kto sa 
zúčastnil 
prieskumu? 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnotiaceho procesu sa 

zúčastnilo 135 ľudí.  

 

Väčšina respondentov 

pracuje v spoločnostiach, 

ktoré zamestnávajú menej 

ako 10 ľudí. 

 

Väčšina respondentov buď 

vyvíjala nové budovy alebo 

realizovala malé zmeny na 

existujúcich budovách, 

a väčšina respondentov 

boli alebo vedúci 

pracovníci spoločnosti 

alebo projektanti. 

 

Respondenti boli veľmi 

skúsení; väčšina z nich 

pracovala v spoločnosti 

buď od 5 do 10 rokov, 

alebo viac ako 10 rokov.   

 

 

 

Navštívte ENEF web-

stránku na: 

www.enef-project.eu 

 

Prečo začať s 
kurzom? 
 

Zistili sme, že kľúčovým 

dôvodom účasti na 

vzdelávacom programe bolo 

zlepšiť vedomosti; účastníci 

sa takisto zaujímali o tému 

a chceli zlepšiť svoje 

schopnosti a kompetecie. 

 

Aký je 
vzdelávací 
materiál? 
 

Drvivá väčšina účastníkov 

považovala technické otázky 

týkajúce sa energetickej 

efektívnosti v budovách za 

jasne vysvetlené a že 

vzdelávací program prináša 

nový a inovatívny materiál.  

 

Aký je 
simulačný 
nástroj? 
 

Respondenti považovali 

simulačný nástroj za 

užívateľsky veľmi príjemný. 

Respondenti vyhlásili, že by 

nástroj využili na 

demonštrovanie 

potenciálnych energeticky 

efektívnych riešení klientom. 

Takisto by nástroj použili na 

vzdelávanie personálu 

o energetickej efektívnosti. 

 

http://learning-

content.enef-

project.eu/ilias/ 

 

 

Simulačný nástroj 

Naše zistenia ukázali, že drvivá väčšina respondentov považovala simulačný nástroj za 

užívateľský príjemný. Väčšina respondentov vyhlásila, že by použili nástroj na 

demonštrovanie potenciálnych riešení energetickej hospodárnosti klientom a že by využili 

nástroj na vzdelávanie personálu o energetickej efektívnosti. 

 

 
 

Vzdelávací systém 

Naša analýza ukázala, že drvivá väčšina respondentov považovala vzdelávací systém za 

veľmi dobrý alebo dobrý. Takisto sme zistili, že respondenti boli potešení s funkčnosťou 

web-stránky. Väčšina respondentov vyhlásila, že funkčnosť web-stránky považovali buď 

za veľmi dobrú alebo dobrú. Respondenti takisto dostali možnosť poskytnúť návrhy na 

zlepšenie vzdelávacieho prostredia. Väčšina neurčitých komentárov bola zameraná na 

navigáciu alebo vzhľad.  

 

Celkový komentár 

Celkovo vzaté, drvivá väčšina respondentov bola šťastná so vzdelávacím programom ako 

celkom. Považovali ho za veľmi dobrý alebo dobrý. ENEF tím získal veľa komplimentov 

ohľadom vzdelávacieho programu; väčšina respondentov by program odporučila aj 

ostatným. Dostali sme veľmi málo negatívnych komentárov. 

 



 

                                                                                                                      

tecnologia 
consulenze 

Tecno 

 
Konzorcium 

ENEF 
 

Konzorcium EnEf zozbie- 

ralo všetky potrebné 

a požadované sady 

schopností na vykonanie 

plánovaných aktivít 

a dosiahnutie cieľov 

projektu, ktoré zahŕňali 

všetkých hráčov v reťazi 

hodnôt potrebných na 

realizáciu vzdelávacieho 

obsahu a platformy a ich 

hodnotenia.  

Konkrétnejšie ide o: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čo sa Vám 
páči na 
vzdelávacom 
systéme? 
 
 
Relevantný 

Zaujímavý 

Inovatívny 

Zdarma 

Užitočný 

Praktický 

Informatívny 

Správny 

Ľahko sledovateľný  

Zábavný 

Umožňujúci hlbší pohľad 

Zlepšenie 

 

 

 

 

 

 
Čím ho môžme 
vylepšiť? 
 
 
Pracujeme usilovne na tom, 

aby bol náš vzdelávací 

program ešte lepší.  

 

Sme v procese upravovania 

materiálov, aby sme zaistili 

ich dokonalosť. 

 

Vytvárame takisto jednoduchý 

návod na vysvetlenie, ako 

funguje simulačný nástroj.  

 

Pracujeme usilovne  na 

zlepšení vzhľadu a navigácii 

v našom vzdelávacom 

systéme, aby bol Váš zážitok 

ešte lepší.  

 

 

 

 

EUROCREA MERCHANT, 

koordinátor.Skúsený 

konzultačný činiteľ v 

oblasti energie, so solídnou 

metodikou projektového 

manažmentu, so sídlom v 

Taliansku. 

www.eurocreamerchant.it 

 

 

INNOVATE,  Výskumná 

a vzdelávacia organizácia 

zameraná na vývoj najmo- 

dernejších prispôsobivých 

programov a iniciatív  pre 

organizácie a univerzity, 

so sídlom v Írsku 

 

 

 

SRRA,  regionálna rozvojová 

agentúra, s trvalými 

skúsenosťami so zavádzaním 

programov ako aj analýzou 

dát, so sídlom na Slovensku  

www.srra.sk   

 

 

ILI,  Institut für Lern-

Innovation, univerzitná katedra 

pracujúca na vzdelávacích 

a kvalifikačných systémoch, 

založených na médiách a sieti, 

zaoberajúca sa hlavne novými 

technológiami pre e-vzdelá-

vanie, so sídlom v Nemecku . 

www.fim.uni-erlangen.de  

 

 

IDEC, Kvalifikovaná 

vzdelávacia a konzultačná 

spoločnosť s dlhoročnými 

skúsenosťami s vývojom 

softvéru a multimedia, so 

sídlom v Grécku. www.idec.gr  

 

 

VICOMTech IK4- Aplikované 

vzdelávacie centrum pre  

interaktívnu 

počítačovú grafiku a 

multimédiá, skúsená 

hlavne s 3D simulačnými 

nástrojmi, so sídlom 

v Španielsku. 

www.vicomtech.org  

 

 

DIRECCION DE 

ARQUITECTURA, Junta 

Extremadura. Krajský 

úrad podliehajúci 

regionálnej vláde 

v Extremadure, 

s kompetenciami v oblasti 

architektúry, 

 stavebníctva a územného 

plánovania, so sídlom v 

Španielsku. 

www.juntaex.es   

 

 

 

   BCC – Bulharská stavebná 

komora, národný zástupca 

federácie stavebného 

priemyslu, reprezentujúci 

2285 MSP členov spoločnosti 

v Bulharsku.             

www.ksb.bg  

PROGRAM CELOŽIVOTNÉHO 
VZDELÁVANIA PRE 
KONKURENCIESCHOPNOSŤ MSP 
 

Leonardo da Vinci sektorový program spája 

politiku s praxou v oblasti odborného 

vzdelávania a prípravy (VET). Jedným s jeho 

hlavných cieľov  je uľahčiť vývoj inovatívnych 

postupov v oblasti odborného vzdelávania a 

prípravy na inej ako terciárnej úrovni, a ich 

prenos, vrátane z jednej zúčastnenej krajiny 

do ostatných. 

 

ENEF projekt je spolufinancovaný Európskou 

Komisiou vrámci akcie Leonardo da Vinci 

Rozvoj Inovácie.  

EnEf je zameraný na vývoj inovatívneho 

obsahu, metód a procedúr v rámci odborného 

vzdelávania a prípravy (VET) v európskom 

stavebnom sektore. 

 

 


