
 

Vážená účastníčka, vážený účastník vzdelávania cez vzdelávací portál SKSI. 

 

Ďakujeme, že ste prejavili záujem o jeden zo vzdelávacích e-learningových programov SKSI. Tento 

portál vznikol v rámci európskeho projektu s názvom ingREeS a je samozrejme možné do neho 

vstupovať kedykoľvek prejaví účastník záujme o prístup doň. 

 

Projekt ingREeS priniesol do systému celoživotného vzdelávania v sektore stavebníctva kvalitatívnu 

zmenu determinujúcu zvýšenie efektivity a participácie na vzdelávacích aktivitách. V tomto projekte sa 

stretávajú profesijné organizácie a zväzy združujúce cieľové skupiny s víziou vybudovania systému 

ďalšieho vzdelávania pre odborníkov v stavebníctve na strednej a vyššej riadiacej úrovni, ktorého 

absolventi budú zároveň disponovať zručnosťami a vedomosťami zodpovedajúcimi európskym 

štandardom a očakávaniam a požiadavkám dnešnej Európy. Účastníci vzdelávacích a tréningových 

programov ingREeS sú lepšie pripravený na zmeny, ktoré prináša tvorba budúcich projektov ako aj 

realizácia stavieb a mali by sa stať kvalifikovanejšími odborníkmi v oblasti energetickej efektivity a 

využiteľnosti obnoviteľných zdrojov.  

 

Sme úprimne radi, že ste prejavili záujem o túto formu vzdelávania a chceli by sme Vám predstaviť e-

learningový systém.  Základným cieľom je, aby každý účastník dostal relevantné podklady a informácie 

jednotlivých modulov. Možnosti štúdia, ktoré Vám e-learning umožňuje sú v súčasnej dobe základným 

prvkom samovzdelávania a zvyšovania odbornej kvalifikácie každého človeka, ktorý si chce rozšíriť alebo 

prehĺbiť nové poznatky z práce, ktorú dennodenne vykonáva. 

 

Organizované vzdelávanie je časovo náročné a je ťažké ho realizovať tak, aby termín, rozsah a forma 

výučby vyhovovali každému účastníkovi. Z tohto dôvodu je veľký dôraz kladený na samovzdelávanie a 

samoštúdium. Nové možnosti vzdelávania idú ruka v ruke s vývojom nových informačných technológií, 

medzi ktoré nesporne patrí internet. Internet sa v rôznych smeroch vyrovná učebniciam, knihám alebo 

rozhlasu a televízii. Učebné materiály, vzdelávacie materiály alebo aj overovanie nadobudnutých 

vedomostí pre rôzne typy vzdelávania sú veľmi často spracované ako web stránky. Ich využívaním si 

používateľ vyberá aké informácie si zvolí a ktoré zdroje využije pri čerpaní materiálov na štúdium. 

 

K sebavzdelávaniu v duchu nových zásad moderného vzdelávania treba pristupovať ako k procesu 

komplexného charakteru, smerujúcemu k slobodnému a harmonickému rozvoju človeka. Celý tento 

proces sa však môže realizovať len za predpokladu existencie vlastnej aktivity, vlastného úsilia dosiahnúť 

vyšší stupeň zdokonaľovania sa, teda chcieť a zároveň aj môcť sa rozvíjať ako osobnosť. Veľkú úlohu v 

tom zohráva precvičovanie a upevňovanie nadobudnutých vedomostí prostredníctvom cvičení alebo 

cvičných testov. Všetky tieto kroky by mali viesť ku schopnosti absolvovať záverečné overenie získaných 

vedomostí formou záverečného testu. Tento súbor činností s využívaním technológií môžeme 

charakterizovať ako najmodernejší spôsob multimediálnej výučby na báze internetu. Ponúka nám široké 

možnosti uplatnenia sa a vyznačuje sa kreativitou. Zabezpečuje odovzdávanie vedomostí 

najprogresívnejšou formou. 

 

  

http://www.ingrees.eu/


 

Ak sa chcete dozvedieť viac a pokračovať vo vzdelávaní môžete využiť túto príležitosť použitím e-

learningového systému, pričom na prvú registráciu Vám odporúčame nasledovný postup: 

1. E-learningový systém nájdete na našej webovej stránke: 

 

https://vzdelavanie.sksi.sk/ingrees 
 

2. Zaregistrujte sa prostredníctvom mailu, na ktorý ste dostali túto informáciu: 

 

 

https://vzdelavanie.sksi.sk/ingrees


 

 

3. Na mail Vám príde správa prostredníctvom ktorej si aktivujete účet. 

 

4. V prípade, že ste už registrovaným účastníkom vzdelávania stačí Vaše prihlásenie prostredníctvom 

mailu a hesla. 

 

 
 



 

5. Po kliknutí na odkaz alebo následnom prihlásenia môžete začať svoje štúdium aktivovaním 

ktoréhokoľvek prístupného vzdelávacieho modulu: 

 
 

6. Pri prvom vstupe si nezabudnite každý vzdelávací modul AKTIVOVAŤ!!! 

 



 

Ak náhodou nemáte niektorý modul prístupný, môžete nás o sprístupnenie požiadať e-mailom na 

adrese ingrees@sksi.sk alebo prostredníctvom vyplnenia tejto on-line ŽIADOSTI. 

 

Prajeme Vám príjemné štúdium modulov. 

 

V prípade technických otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky na čísle: 0901/101905, 

0901/101917  alebo emailom na adrese: ingrees@sksi.sk 

 

Váš tím projektu ingREeS 
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