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1 Súčasný stav
Analýza súčasného stavu a ekonomickej situácie architektov v Európe ukázala, že pre zníženie objemu prác
v oblasti výstavby nových budov zamestnanosť stále klesá, takže zlepšenie sa dá dosiahnuť zameraním sa na
renováciu a modernizáciu. Analýza taktiež ukázala, že absolventi a architekti v praxi v Európe nemajú v rámci
bežných odborných profilov dostatočne špecializované vedomosti z oblasti renovácie a modernizácie. Tieto
výsledky potvrdila aj prvá analýza vzdelávacích potrieb, ktorú IFBau vypracovala medzi 20 500 architektmi
v auguste 2005. Odborné vzdelávanie je zamerané predovšetkým na aspekty výstavby nových budov. Na
oblasť renovácie a modernizácie sa akoby zabúdalo.

2 Ciele a pridaná hodnota pilotného projektu
Hlavným cieľom vzdelávacieho projektu je získať schopnosti na základe požiadaviek pracovného trhu. Projekt
je okrem toho určený na zlepšenie odbornej kvalifikácie architektov a inžinierov so zreteľom na globálne
zmeny a ochotu prebrať iniciatívu a podieľať sa na celoživotnom vzdelávaní, ako aj podporovať flexibilitu a
mobilitu. Pre kvalifikovaných pracovníkov a manažérov v oblasti navrhovania a výstavby znamená kvalitná
odborná špecializácia príležitosť nájsť si pracovné miesto na európskom trhu a zlepšiť svoju situáciu z
hľadiska ekonomickej súťaže. Cieľom je predstaviť architektom a inžinierom vzrastajúci význam výstavby
v zastavanom území a možnosti zamestnania pri rekonštrukciách, prestavbách, obnovách a revitalizácii.
Ekonómia, ekológia a demografia poskytujú prepojenie k medzerám na trhu práce, pri ktorých sa dá využiť
nadobudnutá špecializácia. Nastupuje zmena zloženia populácie, ktorá znamená zmenu životných a
pracovných podmienok, i rekreačných a organizačných štruktúr, a vyžaduje si rozvoj koncepcie rekonštrukcií,
inovatívne navrhovanie priestorov, povrchov a voľných plôch v budovách v zastavanom území, v závislosti na
jednotlivých odvetviach.

3 Cieľová skupina
Projekt je určený pre kvalifikovaných pracovníkov a manažérov v oblasti plánovania a výstavby v Európe.
Hlavnou cieľovou skupinou sú architekti a inžinieri z oblasti architektúry, interiéru, stavby miest a územného
plánovania, ako aj stavební inžinieri a špecialisti, ktorí sa zaoberajú projektovaním a výstavbou vo sfére
výskumu, technického zariadenia budov, stavebnej fyziky, stavebnej chémie a stavebných prác.

4 Koncepcia vzdelávania
Koncepcia návrhu ďalšieho vzdelávania pozostáva z dvoch častí:
Koncepcia vzdelávania pre program “Plánovanie a výstavba v zastavanom území” je európsky študijný
program odborne orientovaný, ktorý pozostáva s na seba nadväzujúcich programových modulov pre odborné
vzdelávanie aktívnych kvalifikovaných pracovníkov a manažérov v oblasti plánovania a výstavby v Európe.
Inovatívnosť v koncepcií ďalšieho vzdelávania pozostáva na jednej strane z tzv. nadnárodných modulov a na
druhej strane zo špeciálnych modulov jednotlivých krajín, zdôrazňujúcich národné aspekty výstavby
v zastávanom území .
Inovatívne nástroje budú implementované v rámci práce na pilotnom projekte aj prostredníctvom:
 Rozvoja nadnárodného programu výmeny skúseností zo stavebnej praxe v špecializovanej oblasti
„Plánovanie a výstavba v zastavanom území“ a medzinárodnom združení expertov z praxe prispievajúcich
v danej špecializovanej oblasti. Títo zabezpečia dostupnosť teoretických a praktických poznatkov v oblasti
plánovania a výstavby v zastavanom území na európskej úrovni zlepšovaním prenosu znalostí a profesijných
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kontaktov s špecializovanými pracovníkmi a manažérmi v Európe, a takisto k výskumníkom činným v tejto
špecializovanej oblasti.

5 Odborné znalosti a všeobecné ciele výučby (profil absolventa)
V rámci kvalifikácie “Plánovanie a výstavba v zastavanom území” sa rozvíja hlboké pochopenie pre kvalitu
lokality a potenciál priestoru a budov v zastavanom území. Cieľom je vysoký stupeň medziodborovej
spolupráce a zameranie sa na európske témy a medzinárodné aktivity.
Absolventi pochopia motto “celoživotného vzdelávania”. Rozvíjajú svoje schopnosti na európskej, národnej a
odbornej úrovni, a vedia zaujať postoj ku globálnym výzvam a prispôsobiť sa zmenám na pracovnom trhu.
Koncepcia vzdelávania sa zameriava na kvalifikáciu v profesionálnej činnosti s cieľom zvyšovať schopnosti
inovácie. Účastníci si osvojujú široké spektrum technických zručností z oblastí rekonštrukcií, revitalizácií a
renovácií, ktoré podporujú metodickými a sociálnymi zručnosťami.
5.1

Technické zručnosti a ciele výučby

Definícia:
V rámci kvalifikácií “Plánovanie a výstavba v zastavanom území ” sú technické zručnosti definované ako
schopnosť formulovať technické kritéria i súvislosti, a riešiť úlohy a problémy typické pre profesionálne činnosti
samostatným, zodpovedným a cieľavedomým procesom. Zámer prekonáva čisto vedecké pochopenie; ide
skôr o schopnosti realizovať úlohu .
Ciele výučby:
Absolventi






5.2

chápu globálne prepojenie stavebnej ekonómie a sú schopní uvažovať a konať v rámci európskych
štruktúr.
chápu oblasť Plánovanie a výstavba v zastavanom území v sociálnych, ekonomických a historických
súvislostiach a dokážu úspešne hľadať riešenie v profesionálnom kontexte.
majú široké spektrum technických znalostí z oblasti rekonštrukcie, sanácie, modernizácie, údržby a
zmeny účelu budov a priestorov a sú schopní medziodborovej spolupráce.
poznajú potenciál medzinárodne platného obsahu.
chápu tému Plánovanie a výstavba v zastavanom území v jeho regionálnom, národnom a európskom
rozmere.
Metodické požiadavky a ciele výučby

Definícia:
Metodické zručnosti sú schopnosti aplikovať zvláštne pracovné postupy k metodickému riešeniu problémov.
Tieto praktické zručnosti rozširujú metodické zručnosti získané počas magisterského štúdia a z profesionálnej
praxe. Zahrnujú schopnosť pristupovať k problémom a požiadavkám konkrétnej úlohy spôsobom orientovaným
na dosiahnutie cieľa a dosiahnuť dobrý výsledok použitím špeciálnych metód.
Ciele výučby:
Absolventi

ovládajú najdôležitejšie nástroje, metódy a techniky pre Plánovanie a výstavbu v zastávanom území a
vedia ich prakticky a úspešne použiť.
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získavajú prakticky orientované schopnosti plánovať a riešiť problémy,
poznajú implementačné procesy a projektový manažment v oblasti Plánovania a výstavby
v zastavanom území.

5.3

Spoločenské požiadavky a ciele výučby

Definícia:
Do spoločenských zručností zahrňujeme všetky postupy a schopnosti, ktoré sú nevyhnutné pre komunikáciu
a obchodné vzťahy medzi ľuďmi. Umožňujú, aby si ľudia vzájomne rozumeli, diskutovali, rozoznali
a konštruktívne vyriešili komunikačné nezhody. V súvislosti s profesionálnou stránkou programu Plánovanie a
výstavba v zastávanom území sa tieto zručnosti vyznačujú schopnosťou viesť a zároveň rozvojom sociálnej
zodpovednosti. Spoločenské zručnosti obsahujú komunikačné, medzikultúrne a podnikateľské zručnosti, ktoré
sú nevyhnutné a preto sú nižšie upresnené.
5.4

Komunikačné schopnosti

Definícia:
Komunikačné zručnosti predstavujú schopnosti poznať určitú komunikačnú situáciu a usmerňovať ju tak, aby
boli pochopené, sprostredkované a objasnené ciele a potreby naše vlastné, ako aj nášho partnera
v komunikácii.
Ciele výučby:
Absolventi
 dokážu prijať kritiku a sú schopní konštruktívne vyriešiť konflikt,
 moderujú a koordinujú postup v priebehu stavebných úloh v zastavanom území, s ohľadom na rôzne
skupiny užívateľov a nositeľa rizika.
 chápu Plánovanie a výstavbu ako medziodborový proces
 a chápu, ako zapojiť predstaviteľov rôznych odborov a záujmových skupín v priebehu projektu
prostredníctvom porozumenia a spolupráce.
5.5

Medzikultúrne schopnosti

Definícia:
Medzikultúrne schopnosti sú vlastne komunikačné schopnosti, vyžadované pri kontakte so zástupcami
odlišných európskych kultúr. Tieto schopnosti vedú k zbližovaniu rôznych hodnôt, orientácií, noriem,
očakávaní a prístupov. Absencia týchto schopností môže spôsobiť rôzne nedorozumenia a mylné interpretácie
a viesť ku komunikačným nezhodám. Jednou zo zásadných zložiek medzikultúrnej spôsobilosti je schopnosť
pochopiť partnerov v rámci medzinárodnej spolupráce a ich kultúrne rozdiely.
Ciele výučby:
Absolventi
 Vedia aktívne vyhľadávať nové kontakty s európskymi partnermi a udržovať ich,
 Sú flexibilní a vedia sa rýchle prispôsobiť novým situáciám,
 zvládajú neisté a zložité situácie a necítia sa znevýhodnení,
 dokážu presvedčivo zasiahnuť v náročných diskusiách s partnermi pri medzinárodnej spolupráci a vyriešiť
komunikačné nezhody
 majú schopnosť obhajovať správne názory.
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5.6

Podnikateľské schopnosti

Definícia:
Podnikateľské schopnosti sú nevyhnutné pri prechode od myšlienok k činom a pre úspešnú realizáciu
projektu. To zahrnuje dokonalé pochopenie stavebnej a realitnej ekonómie a podmienok, v ktorých ľudia žijú a
pracujú, rovnako ako rozpoznanie a ocenenie rizika a šance, ktoré z toho môžu vzniknúť. Podnikateľské
zručnosti vyžadujú schopnosť pracovať v tíme, a taktiež samostatne, činorodé a úspešné spôsoby a chovanie,
aktívnu znalosť projekt manažmentu a presvedčivosť v dosahovaní samostatných i spoločných cieľov.
Ciele výučby:
Absolventi
 pochopia výzvy na meniacich sa trhoch, sú súťaživí a pohybliví
 dokážu analyzovať fakty, zhodnotiť riziko a aktívne k nemu pristupovať
 a rozumejú plánovaniu, národným i medzinárodným projektom.
 V rámci vývoja a úprav tohto učebného plánu, bol tento profil absolventa zapracovaný do obsahu výučby.
Forma modulov umožňuje plánovanie vzdelávacích jednotiek.

6 Štruktúra základného európskeho kurikula
Európsky základní učební plán, s odborne orientovanými, národnými a nadnárodnými osnovami obsahuje
učebné plány vo forme modulov pre mimopracovné priebežné školenie aktívnych kvalifikovaných pracovníkov
a manažérov v Európe.
Štruktúra plánu výučby je výsledkom vzdelávacích potrieb, ktoré boli stanovené v rámci špecializácie
„Plánovanie a výstavba v zastavanom území“ a požiadaviek na výsledné zručnosti. Výstupy boli rozdelené do
nadnárodných modulov 1–7 a štyroch národných modulov. Plnenie zložitých úloh pre architektov a inžinierov
(pozri kompletnú prihláška z 10. 2. 2006, str. 16) k plánovaniu a výstavbe v zastavanom území, najmä projekty
vypracované v okrajových oblastiach Európy predpokladajú nadnárodnú spoluprácu a vyžadujú medzikultúrne
schopnosti Jedným z doporučení hodnotiacej správy bolo zamerať viac pozornosti práve na európsku
orientáciu a medzikultúrne schopnosti. Toto odporúčanie bolo rešpektované pri revízii modulov (modul 2,
modul 3, modul 6, modul 7 a nový modul 8).
V záujme zvýšenia individuálneho prínosu celého navrhovaného vzdelávania, bude na začiatku výučby
zostavený výber tém a návrhov z odbornej praxe, ktorý sa zapracuje do modulov.
Nadnárodné a národné moduly:
Štruktúra nadnárodných modulov stanovuje základné koncepčné a plánovacie požiadavky, ktoré sú
nevyhnutné pre plánovanie a výstavbu v zastavanom území. Ďalším cieľom je pochopenie nevyhnutnosti
spolupráce všetkých odborníkov zúčastnených v projekte. Vo všetkých moduloch bol vo vzájomnej súvislosti
spracovaný výber tém, úloh, právnických, stavebných, spoločensko-kultúrnych, historicko-kultúrnych,
energetických, environmentálnych a ekonomických problémov.
Moduly 7 „Projektový manažment“ a 8 „Medzikultúrne zručnosti a európska odborná prax“ sú považované za
kľúčové moduly. Moduly 1 a 2 budú vypracované ako prvé. Moduly 3 až 6 zabezpečia prehlbovanie poznatkov
v rôznych oblastiach.
V záujme zabezpečenia nadnárodnej spolupráce, budú do ďalšieho vzdelávania zapojení tak európski lektori,
ako aj experti na teóriu a prax. Obsah a výber úloh bude prispôsobený európskemu kontextu.
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Národné moduly a programy výmeny skúseností kladú dôraz na špecifické národné aspekty, pri nich pobyt
účastníka v inej krajine predstavuje zásadný prvok. Na začiatku programu výmeny sa budú analyzovať
všeobecné ekonomické aspekty, týkajúce sa vývoja výstavby v zastavanom území, aspekty urbanistické a
priestorovo-plánovacie v zodpovedajúcich mestách/krajinách a rovnako aj pamiatková ochrana historických
budov. Jeden deň bude naplánovaný pre národnú cieľovú skupinu.
Schéma plánu národných modulov a programu výmeny skúseností:

7 Učebný plán
Celkový plán predstavuje 18 dvojdňových blokov výučby v rozsahu 16 vyučovacích hodín, každá v trvaní 45
minút. Celá bloková výučba bude trvať 18 mesiacov, každé tri- štyri týždne. Národné moduly a im
zodpovedajúci program výmeny skúseností sú naplánované vo forme blokovej výučby v trvaní tri dni. Účasť v
programe výmeny skúseností a národnom module v najmenej jednej európskej zemi je povinná.
Program výmeny skúsenosti prebieha v angličtine. Národné programy môžu prebiehať v angličtine alebo
v štátnom jazyku.

8 Metódy
Navrhovaní a výstavba v existujúcej zástavbe je natoľko zložitý, že požiadavky na architektov inžinierov–
špecialistov sú mnohonásobne vyššie než tie pri výstavbe nových budov. Stavať v existujúcej zástavbe
znamená vyrovnať sa s danými architektonickými, historickými, spoločensko-kultúrnymi a ekonomickými
podmienkami a zohľadniť mnohých majiteľov. V závislosti na danom projekte sa práca uskutoční
v nadnárodnom prostredí a v medzinárodných tímoch. Vzhľadom k zložitosti úloh a pre podporu profesijných
zručností účastníkov budú výučbové a učebné postupy vyberané tak, aby boli úzko prepojené s prenosom
odborných znalostí a začlenením postupov zameraných na problémy a praktický prístup.
Simulovanie skutočných procesov (prípadové štúdie, simulácie, funkčné hry)
Simulácie majú veľký význam v tom, že môžu navodiť určité situácie a problémy z odbornej praxe v danej
oblasti a umožniť účastníkom simulovať zložitosť úloh pred ich riešením, aby došlo k ich lepšiemu pochopeniu
a aktivite pri ich riešení. Prípadové štúdie slúžia k porozumeniu prípadom z praxe, pri ktorých sa treba
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rozhodnúť, zvážiť alternatívy a nájsť vhodné riešenie. Používajú sa najmä pri porovnávaní a výbere konceptov.
Postupy argumentácie sa preverujú prostredníctvom výmeny úloh pri tzv. funkčných hrách, kde je predpoklad
vzniku veľkých konfliktov a kde si úspech vyžaduje dobré komunikačné schopnosti. Ide hlavne o prípady
renovácií počas prevádzky. Súčasťou plánu je aj európska simulační hra; medzinárodní partneri majú svoje
úlohy a je dobrým príkladom medzinárodnej spolupráce.
Prednášky expertov
Najdôležitejšie časti odborného obsahu budú stručne prezentované prostredníctvom prípadových štúdií, aby
sa o nich diskutovalo v rámci celej skupiny, alebo sa budú preverovať poznatky z nich v malých skupinách.
Cvičenia
Cieľom cvičení je používanie špeciálnych nástrojov a postupov (analytické metódy, pracovné postupy, a pod.)
praktickým spôsobom, samostatne či v skupinách.
Exkurzie
Exkurzie sú plánované v nadväznosti na vybranú oblasť štúdia. V ponuke budú aj niekoľkodňové odborne
zamerané exkurzie v rámci EU v rámci programu výmeny skúseností / národných modulov.

9 Učebné materiály
Účastníci dostanú podklady ku každému modulu a CD-ROM. Webová stránka projektu www.bauwerkeuropa.eu, poskytuje integrovanú databázu expertov z praxe týkajúcu sa plánovania a výstavby v zastavanom
území. Tento zdroj informácií zabezpečuje kontakt s organizáciami a špecialistami z oblasti plánovania a
výstavby v zastavanom území po celej Európe.

10 Záver
Za absolvované vzdelanie sa plánuje vydávať diplom o absolvovaní pre jednotlivé stupne, spolu s pridelením
kreditov v rámci Európskeho kreditového systému (ECTS). ECTS by mal byť zlučiteľný s Európskym
systémom kreditov pre odbornú prípravu a vzdelávanie (ECVET). Navrhnutý študijný program je založený na
vedomostiach, schopnostiach a zručnostiach, ktoré sú pre absolventa nevyhnutné pri plánovaní a výstavbe
v zastavanom území a zodpovedajú požadovanému pracovnému zaťaženiu. Možno použiť ECTVET - systém
kreditov pre odbornú prípravu a vzdelávanie, ako aj ECTS – systém kreditov pre vysokoškolské vzdelávanie.
Kredity ECTVET budú udeľované pre prvé dva stupne kvalifikácie a kredity ECTS pre všetky tri stupne
kvalifikácie.
Tieto tri stupne kvalifikácie môžu byť získané nasledovne:
Stupeň 1: Znamená diplom od vzdelávacej inštitúcie za účasť na nadnárodných moduloch a v programe výmeny
skúseností. Účastníci musia absolvovať minimum 75% nadnárodných modulov a zúčastniť sa minimum jedného
medzinárodného programu výmeny skúseností/národného modulu.
Stupeň 2: Znamená ″diplom z vysokoškolskej inštitúcie″ udeľovaný vysokou školou či univerzitou. V tomto prípade
musia účastníci dokončiť stupeň 1, vypracovať a prezentovať seminárnu prácu a zúčastniť sa konferencie. Seminárna
práca musí byť prezentovaná v rámci konferencie a jej súčasťou je ústna skúška.
Stupeň 3: Zahrňuje magisterské štúdium po skončení predchádzajúceho 2. stupňa. V rámci všeobecného
vzdelávacieho konceptu sú plánované dve špecializácie: „Človek a priestor“ a „Energia a ekológia“.
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Maximum kreditov pridelených jednotlivým stupňom:




Diplom príslušnej vzdelávacej inštitúcie
22 kreditov ECTS/ECVET
Univerzitný/vysokoškolský diplom
8 kreditov ECTS/ECVET
Magisterský stupeň (študijný program a diplomová práca)
90 kreditov ECTS

Kredity spolu:

120 kreditov ECTS, z toho kreditov 30
ECTS/ECVET

Kredity získavané v jednotlivých moduloch sú vyznačené na modulových kartách (modul 1– 8).

Institut Fortbildung Bau gGmbH, Chamber of Architects in Baden-Wuerttemberg, Danneckerstraße 56, 70182 Stuttgart, www.ifbau.de
16.03.2009
EU-Project PP 146 454/2006 “Design and Construction in Existing Contexts”, Project Management: Dipl.-Ing. Ramona Falk, Tel.: ++49-711-248386-31,
Fax: ++49-711-248386-24, falk@ifbau.de
9

11 Kvalifikačné požiadavky, potrebné odborné zručnosti a ich
začlenenie do študijného programu

Legenda
* celkový návrh
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8

Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4
Modul 5
Modul 6
Modul 7
Modul 8
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12 Obsah a metodologicko-didaktický tematický plán
12.1

Modul 1: Vypracovanie koncepcie plánovania v zastavanom území

Rozsah výučby / Celkový počet hodín: 120 h, Prezenčné štúdium: 48 h, Samoštúdium: 72 h
ECTS: 4
ECVET: 4
Všeobecné ciele výučby:
Účastníci chápu komplexnosť výstavby v zastavanom území z aspektu historického, spoločenského,
spoločensko-kultúrneho a ekonomického, pretože pri spracúvaní koncepcie výstavby zvažujú celý životný
cyklus stavby z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja a usilujú sa optimalizovať vzájomné pôsobenie rôznych
faktorov, ktoré budú ovplyvňovať formovanie konceptu výstavby. Od účastníkov sa okrem toho očakáva, že
“plánovanie a výstavbu v zastavanom území” pochopia ako interdisciplinárny proces a uvedomia si, ktoré
komponenty musia byť zohľadnené pri renováciách a zmenách účelu, pričom využijú medzinárodné
skúsenosti a oboznámia sa s najvhodnejšími metódami, nástrojmi a postupmi pri plánovaní a koordinácií
prípravy projektov v rámci EU.
Špecifické ciele výučby:
Odborné kompetencie:
Účastníci sú schopní:






ohodnotiť a využiť medzinárodné skúsenosti a včleniť ich do kooperácie v rámci EU,
vytvoriť trvalo udržateľné koncepcie týkajúce sa revitalizácie, renovácie a zmeny využitia stavieb,
prijať analýzy a názory expertov týkajúce sa národných špecifík, vlastností a predpisov v jednotlivých
krajinách a včleniť ich do prípravy konceptu,
pochopiť súčasné spoločensko-vedné princípy a využiť ich výsledky,
poznať a vedieť používať normatívne rámce, rozumieť rozsahu ich využitia a dodržať princíp neformálnej
spoločenskej kontroly pri návrhu koncepcie využitia stavby.

Metodické požiadavky:
Účastníci sú schopní:





určiť a akceptovať technické, spoločensko-kultúrne a ekonomické východiská a rešpektovať ich pri návrhu
koncepcie,
vypracovať analýzu silných a slabých stránok, akceptovať jej výsledky a rešpektovať ich pri práci na projekte,
vedieť používať metódy diagnostiky stavieb a hodnotenia jej výsledkov,
pochopiť súčasnú výstavbu a pamiatky a vedieť urobiť historicko-topografickú analýzu.

Spoločenské požiadavky:
Účastníci sú schopní:





určiť možnosti možnej medzinárodnej spolupráce, aktívne vyhľadávať kontakty s medzinárodnými partnermi
a prispôsobiť sa ich spoločensko-kultúrnym odlišnostiam,
určiť potenciálne zdroje financií z EU a z domácich zdrojov a získať ich,
zjednotiť firmy z rôznych odvetví a rozličných záujmových skupín pri príprave plánu, zistiť oblasti záujmu
a sprostredkovať ich navzájom týmto partnerom,
identifikovať príležitosti, zvážiť a analyzovať riziká, akceptovať fakty a okolnosti a prevziať iniciatívu.
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Metódy výučby:
Prednášky expertov, národné a medzinárodné prípadové štúdie, exkurzie, sekundárny (teoretický) výskum
Obsah výučby:









Vypracovanie konceptu
Demografia
Riadenie projektu
Koordinácia projektu v rámci EU
Prevencia kriminality
Možnosti financovania a dotácií
Diagnostika stavby
Prieskum a dokumentácia stavieb

Preukázanie požadovaných schopností:
Vytvorenie koncepcie a jej prezentácia, možná tímová spolupráca
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12.2

Modul 2: Právo

Rozsah výučby / Celkový počet hodín: 60 h, Prezenčné štúdium: 24 h, Samoštúdium: 36 h
ECTS: 2
ECVET: 2
Všeobecné ciele výučby:
Účastníci sú oboznámení zo základnými požiadavkami EU práva a taktiež s rozdielmi v legislatíve súvisiacej
so stavebnými projektmi v EU. Vedia rozlíšiť, ktoré predpisy sú kľúčové pre výstavbu v zastavanom území.
Vedia, kde sa môžu oboznámiť s legislatívou platnou v EU a ako majú kooperovať s dotknutými partnermi a
inštitúciami. Vyznajú sa v stavebných a administratívnych predpisoch vlastnej krajiny, ktoré treba rešpektovať
pri stavebných projektoch v zastavanom území, a sú schopní rešpektovať ich pri návrhu a príprave plánu.
Špecifické ciele výučby a metódy:
Odborné kompetencie:
Účastníci sú schopní:





Porozumieť základným požiadavkám európskeho práva a základným legislatívnym východiskám pri
rozdielnych formách kooperácie v rámci EU. Poznajú rozdiely v legislatíve v stavebníctve v krajinách EU
týkajúce sa zmlúv a verejného obstarávania, ako aj rozdiely pri podávaní žiadostí.
Poznať národné špecifiká legislatívy týkajúcej sa stavebníctva, prípravy zmlúv, verejného obstarávania, a
vedia ich použiť v praxi. Poznajú platnú legislatívu a stavebné opatrenia v oblastiach s plánom a bez plánu
zástavby, vedia pri svojich projektoch uplatňovať a rešpektovať existujúcu legislatívu,
Používať právne predpisy, ktoré treba dodržiavať pri obnove a rozvojových územiach, a získať
zodpovedajúce finančné zdroje,
určiť rozsah a dôležitosť vytvorenia podmienok pre ochranu existujúcej zástavby, historických budov
a pamiatok, poznať legislatívne predpisy, ktoré treba vziať do úvahy, využiť ich a analyzovať pri zmenách
účelu využitia.

Metodické požiadavky:
Účastníci sú schopní:





používať rozdielna právne predpisy pri rozdielnej zástavbe,
vypracovať podklady na povolenie výstavby a podať ich zodpovedajúcim organizáciám,
čítať zmluvy a zasahovať do tvorby zmlúv
využívať možnosti financovania určené pre zástavbu v existujúcom kontexte.

Spoločenské požiadavky:
Účastníci sú schopní:




iniciovať a dohodnúť spoluprácu v rámci EU,
vybaviť povolenia na stavebné projekty s dotknutými organizáciami, kooperovať s nimi a nájsť riešenia,
odhadnúť potenciálne konflikty pochádzajúce z rozdielov v legislatíve a prispieť k ich riešeniu.

Metódy výučby:
Prednášky expertov, prípadové štúdie, sekundárny výskum
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Obsah výučby:










Legislatíva v EU a základné slobody (práva)
Medzinárodné stavebné právo a práva architektov
Európske stavebné právo
EU legislatíva o zmluvách v stavebníctve, inovatívne formy zmlúv v EU, Európsky zákon o verejnom
obstarávaní
Konkurencia v EU
Národné špecifiká v Stavebnom práve
Národné špecifiká v stavebníctve a v Zákone o verejnom obstarávaní.
Legislatívne požiadavky pri zmenách účelu využitia
Rozvojové územia, periférne mestské oblasti, asanačné územia

Preukázanie požadovaných schopností:


Písomná práca
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12.3

Modul 3: Urbanistické a krajinárske plánovanie a výstavba miest

Rozsah výučby / Celkový počet hodín: 60 h, Prezenčné štúdium: 24 h, Samoštúdium: 36 h
ECTS: 2
ECVET: 2
Všeobecné ciele výučby:
Účastníci sú schopní identifikovať medzinárodné záujmy a zaradiť ich do kontextu Európskeho rozvojového
plánu. Dokážu analyzovať zložité štruktúry a výsledky analýz vnímať ako dôsledok rozličných a neustále sa
vyvíjajúcich procesov, pričom súčasné úlohy urbanistického rozvoja a plánovania miest v EU chápu v
súčinnosti s existujúcimi štruktúrami v urbanistickom priestore. Oboznámia sa s najdôležitejšími nástrojmi,
metódami a technikami pre plánovanie krajiny a miest, spoločné hodnotenie konštrukcií a architektúry a sú
schopní implementovať výsledky v súlade s požiadavkami spoločnosti.
Špecifické ciele výučby:
Odborné kompetencie:
Účastníci sú schopní:








hodnotiť národné a medzinárodné trendy pri plánovaní miest a urbanistickom a krajinárskom plánovaní,
identifikovať hodnotné národné a špecifické prínosy a klasifikovať ich na základe kontextu špecifického pre
danú krajinu,
vyhľadávať a používať informácie potrebné pre hodnotenie situácie v medzinárodnom i domácom kontexte
(výstavba miest (UD), krajinná architektúra (LA)),
chápať a vysvetliť historický vývoj (UD, LA),
vnímať zvláštnosti vyplývajúce z existujúceho stavu v procese návrhu (UD, LA),
prijímať sociálno-kultúrne závery z hľadiska pozície a kategorizácie a koncepčne zvažovať závery
o podmienkach sociálneho rámca a určujúcich kritérií,
implementovať získané poznatky integrovaného návrhu podľa cieľovej skupiny.

Metodické požiadavky:
Účastníci sú schopní:




vypracúvať plány miest a výskumy a analýzy území (UD, LA),
prijímať metodologické závery z hľadiska pozície s ohľadom na rozvoj miest, identifikovať štrukturálne
jednotky,
využívať procedurálne metódy (SB, LA).

Spoločenské požiadavky:
Účastníci sú schopní:






určovať a vysvetľovať záujmy rozličných užívateľov a spolupracovať s nimi,
zrozumiteľným spôsobom vysvetľovať používateľom koncepcie plánov a tým vzbudiť záujem o plány obnovy
a minimalizovať možné konflikty záujmov,
vziať do úvahy vývoj trhu a spoločensko-kultúrne trendy a oblasti budúceho rozvoja,
určovať a špecifikovať medzinárodné záujmy
zistiť, v akom rozsahu sa dajú plány použiť, a stanovovať ich limity.
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Metódy výučby:
Prednášky expertov, exkurzia, medzinárodný výskum, prípadové štúdie v oblasti analýz a ich interpretácie,
role-play
Obsah výučby:






Urbanistický rozvoj, formy európskeho urbanistického rozvoja
Výskum a analýza výstavby miest
Výstavba miest
Systém verejných mestských priestorov
Typológia verejných priestorov podľa medzinárodných a národných kritérií.

Preukázanie požadovaných schopností:
Analýza a vyhodnotenie skutočného projektu
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12.4

Modul 4: Ochrana historických pamiatok

Rozsah výučby / Celkový počet hodín: 60 h, Prezenčné štúdium: 24 h, Samoštúdium: 36 h
ECTS: 2
ECVET: 2
Všeobecné ciele výučby:
Účastníci sa venujú kultúrnym hodnotám týkajúcich sa stavebných a architektonických komplexov národného
a medzinárodného významu, ktorých hodnotu treba ochraňovať, a oboznámia sa s otázkami využitia pamiatok
v súlade s platnou legislatívou a s ohľadom na spoločensko-kultúrne aspekty a aspektov trhu. Oboznámia sa
so všetkými aspektmi, ktoré treba zohľadniť pri pamiatkach. Pochopia a budú vedieť využiť najdôležitejšie
nástroje, metódy a techniky, ktoré sa používajú pri ochrane pamiatok.
Špecifické ciele výučby:
Odborné kompetencie:
Účastníci sú schopní:








určiť sociálny kontext urbanistického vývoja, budov a areálov na národnej a medzinárodnej úrovni
a zohľadňovať ho počas procesu navrhovania a implementácie,
prediskutovať praktickú stránku a problémy urbanistickej obnovy v EU a vyvinúť stratégie na riešenie
problémov,
pochopiť systém ochrany historických pamiatok a fungovania príslušných orgánov v EU a začleniť sa doňho,
určiť a splniť požiadavky ochrany historických pamiatok miest,
zvažovať programy financovania s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj pri procese rekonštrukcií,
určiť špeciálne legislatívne požiadavky a konať kompetentne
vypracovať koncepcie využitia pamiatok a architektonických celkov v súlade s predpismi pre historické
pamiatky a vykonávať ochranu, reštauráciu a /alebo údržbu z nich vyplývajúcu.

Metodické požiadavky:
Účastníci sú schopní:





vypracovať analýzy kultúrneho dedičstva a historických budov,
používať rozdielne hodnotenia a interpretačné metódy pre pamiatky,
zdokumentovať výsledky pre správu pamiatok a dotknuté orgány
včleňovať ich systematicky do procesu navrhovania a plánovania.

Spoločenské požiadavky:
Účastníci sú schopní:







pracovať s kultúrnymi hodnotami,
zaujať ochranný a zodpovedný postoj pri zaobchádzaní s historickými a autentickými materiálmi,
zbierať požiadavky rôznych skupín používateľov, interpretovať ich z pohľadu ochrany historických pamiatok
a primerane prezentovať výsledky cieľovým skupinám,
určiť a vyšpecifikovať nadnárodné záujmy a kooperovať s medzinárodnými tímami,
chápať ochranu historických pamiatok ako ekonomický faktor
vypracovať analýzu silných a slabých stránok a príležitostí, pre pamiatky a budovy hodne ochrany
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Metódy výučby:
Prednášky expertov, exkurzie, prípadové štúdie, cvičenia
Obsah výučby:




Základné princípy ochrany historických pamiatok
Zaobchádzanie s pamiatkovo chránenými objektami
Využitie a pridaná hodnota pamiatok

Preukázanie požadovaných schopností:
Používať metódu a/alebo techniku na projekte z vlastnej praxe
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12.5

Modul 5: Výstavba

Rozsah výučby / Celkový počet hodín: 120 h, Prezenčné štúdium: 48 h, Samoštúdium: 72 h
ECTS: 4
ECVET:4
Všeobecné ciele výučby:
Účastníci sa oboznámia so špecifickými požiadavkami na konštrukcie a so zvláštnosťami projektovania v
zástavbe v existujúcom kontexte a zapracujú ich do udržateľnej koncepcie návrhu i jeho realizácie. Vedia
vyhodnotiť technické možnosti a typické slabé miesta, vysvetliť zodpovedajúce poruchy a navrhnúť, vysvetliť a
realizovať možné riešenia. Okrem toho, s ohľadom na zmeny v demografickom zložení populácie v obytnom a
pracovnom prostredí, sú schopní navrhnúť a prijať v existujúcej zástavbe bezbariérové riešenia. Pracujú
interdisciplinárne a do procesu tvorby koncepcie a plánovania zapájajú inžinierov špecialistov.
Špecifické ciele výučby a metódy:
Odborné kompetencie:
Účastníci sú schopní:







Určiť typické nosné a stavebné konštrukcie starých budov, zhodnotiť silné a slabé stránky, včleniť ich do
renovácie a identifikovať a vyhodnotiť statické poruchy,
Chápať a používať statické normy, ktoré treba brať do úvahy pre renovácií starej zástavby,
Identifikovať stavebno-fyzikálne problémy v kontexte použitých stavebných metód ,
Chápať problémy požiarnej ochrany v zastavanom území a rozpracovať koncepciu požiarnej ochrany,
Zhodnotiť technické možnosti renovácie, či konverzie s ohľadom na jednotlivé profesie,
Opísať hlavné požiadavky pri plánovaní bezbariérového prostredia, použiť zásadu ”podporiť samostatnosť,
uľahčiť používanie prostriedkov a zjednodušiť údržbu″ a tieto požiadavky včas zapracovať do bezbariérových
konštrukcií, aby sa dopredu počítalo s priestorovými nárokmi postihnutých ľudí a ušetrili sa financie navyše v
budúcnosti.

Metodologické požiadavky:
Účastníci sú schopní:




používať metodologické prístupy na vyjasnenie statických aspektov,
uskutočniť inventarizáciu objektov, analyzovať existujúce stavebné materiály, vypracovať zoznam opatrení a
systematicky identifikovať nedostatky,
vypracovať koncepciu požiarnej ochrany pri renováciách a zoznam priorít a vypočítať náklady.

Spoločenské požiadavky:
Účastníci sú schopní:




zapojiť do plánovacieho procesu zainteresovaných z rôznych disciplín a rozumieť ich pracovným metódam a
argumentom,
zjednotiť rozdielnych užívateľov a cieľové skupiny do plánovacieho procesu a s ľuďmi v prostredí, v ktorom
žijú, zaobchádzať ohľaduplne
analyzovať a vyhodnocovať rozličné situácie, konať iniciatívne a vedieť hodnotiť mieru rizika.

Metódy výučby:
Prednášky expertov, prípadová štúdia so zhodnotením výsledkov renovácie, cvičenie výmena úloh, cvičenia
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Obsah výučby:






Statické aspekty pri rekonštrukciách
Stavebno-fyzikálne aspekty sanácie starej zástavby
Požiarna ochrana
Poruchy stavieb
Bezbariérové stavby

Preukázanie požadovaných schopností:
Použiť princíp bezbarierového prostredia vo vlastnom projekte rekonštrukcie
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12.6

Modul 6: Energia a ekológia

Rozsah výučby / Celkový počet hodín: 90 h, Prezenčné štúdium: 40 h, Samoštúdium: 50 h
ECTS: 3
ECVET: 3
Všeobecné ciele výučby:
Účastníci pochopia výstavbu v existujúcej zástavbe ako holistický proces. Integrujú energetické a ekologické
otázky do vytvorenia trvalo udržateľného plánu a realizácie, berúc do úvahy aj okolie objektu, a navrhnú
používateľovi optimálne riešenie. Majú informácie o príslušnej legislatíve a predpisoch platných v EU, poznajú
možnosti úspory energie, vedia správne zaobchádzať s kontaminovanými priestormi a materiálmi, ovládajú
potrebné nástroje a metódy a vedia ich úspešne použiť a majú skúsenosti s využívaním zdrojov v súlade s
ochranou životného prostredia.
Špecifické ciele výučby:
Odborné kompetencie:
Účastníci sú schopní:







Uskutočniť komplexné zhodnotenie objektu a jeho okolia,
Navrhnúť štrukturálne a technické opatrenia, pričom vezmú do úvahy finančné náklady a úsporu energie,
vedia dohliadať nad navrhnutou realizáciou a používať obnoviteľné ekologické zdroje energie,
Dodržať legislatívne požiadavky , ktoré sú kľúčové pri zabezpečení energetického certifikátu budovy v
existujúcej zástavbe,
Dodržiavať predpisy platné pri zaobchádzaní s nebezpečnými a kontaminovanými priestormi, staveniskami a
materiálmi,
Identifikovať a klasifikovať stavebné materiály, ktoré sú mimoriadne zdraviu škodlivé, odstrániť (mimoriadne)
škodlivé stavebné materiály a vedieť zabezpečiť ich odvoz a vybrať alternatívne zdravotne neškodné
stavebné materiály,
Brať do úvahy technické požiadavky pri zaobchádzaní s kontaminovanými priestormi, staveniskami a
materiálmi už pri vypisovaní tendrov, hodnotení ponúk a riadení stavby ..

Metodologické požiadavky:
Účastníci sú schopní:




Použiť v praxi najvhodnejšie nástroje, aritmetické postupy a podporné nástroje,
Určiť a zhodnotiť potenciál pre renováciu v zastavanom území na expertnej úrovni,
Uskutočniť výpočet ziskovosti budov, určiť budúcu spotrebu energie, naplánovať budúcnosť stavby a
preskúmať všetky možnosti financovania.

Spoločenské požiadavky:
Účastníci sú schopní:




Uvažovať o stavbách s hľadiska životného cyklu a osvojiť si zodpovedný prístup k životnému prostrediu,
Profesionálne argumentovať pri hľadaní riešení a podporovať rozumné opatrenia, poskytovať poradenstvo
pre vlastníkov budov a pomáhať im pri rozhodnutiach,
Určiť potrebu zabezpečenia služieb technikov alebo expertov, odôvodniť majiteľovi súvisiace výdavky, poučiť
ho, hodnotiť a spolupracovať so špecialistami počas návrhu a výstavby.
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Metódy výučby:
Prednášky expertov, prípadové štúdie, nácvik s výmenou úloh (poradenstvo klientom)
Obsah výučby:






Možnosti úspory energie pri výstavbe v zastavanom území
Regulačné opatrenia na úsporu energie (EnEV) a EU legislatíva
Energetický certifikát pre budovy
Využívanie prírodných zdrojov
Zaobchádzanie s nebezpečnými a kontaminovanými materiálmi

Preukázanie požadovaných schopností:
Analýza budov na základe energetických a/alebo ekologických aspektov a určenie potenciálu pre zmeny
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12.7

Modul 7: Manažment projektu

Rozsah výučby / Celkový počet hodín: 90 h, Prezenčné štúdium: 40 h, Samoštúdium: 50 h
ECTS: 3
ECVET: 3
Všeobecné ciele výučby:
Účastníci chápu a hodnotia možnosti rozvoja budov a nehnuteľností v zástavbe podľa charakteru lokality,
vedia navrhnúť stratégiu a realizovať ju vhodnými nástrojmi. Ovládajú tvorbu, postup a manažment nákladov
pri stavbách v zastavanom území a sú oboznámení s najdôležitejšími analytickými postupmi, nástrojmi a
metódami aby bola realizácia projektov čo najúspešnejšia a dosiahla plánovaný cieľ. Koordinujú a moderujú
stretnutia so zástupcami rôznych disciplín rovnako a záujmových skupín a vedia vyjednávať, zvládnuť a riešiť
konflikt konštruktívnym spôsobom.
Špecifické ciele výučby:
Odborné kompetencie:
Účastníci sú schopní:








Uskutočniť podrobnú analýzu existujúceho kontextu, identifikovať potenciál jeho rozvoja a jeho potreby,
vyhodnotiť výsledky a zohľadniť koncepciu rozvoja využitia a priestoru ako aj potreby renovácie, navrhnúť
konkrétne zásahy a iniciovať ich implementáciu,
Vypracovať, implementovať a ďalej využívať stratégie a operatívne plány,
Predkladať ponuky do tendrov a aplikovať podmienky kontraktov z zmysle VOB (German Construction
Contract Procedures) a dohliadať na priebeh výstavby,
Verifikovať najčastejšie príčiny nepredvídaných prekážok a potrebné dodatočné služby súvisiace s výstavbou
v existujúcom kontexte a vyvíjať stratégie a opatrenia na minimalizáciu rizík,
Aplikovať najnovšie modely, postupy spôsoby kalkulácií a programov pri riadení rozpočtu, kalkulovať náklady
a monitorovať výdavky súvisiace so stavebnými opatreniami v existujúcom kontexte,
Vyhodnocovať možnosti a riziká stavebných opatrení v existujúcom kontexte s ohľadom na typy
kontrahovaných podnikov, typy kontraktov a špecifikácie tendrov, získavať tendrom a kontrahovať operatívne
služby,
Rozumieť postupom pri hodnotení a postupom pri manažovaní existujúceho kontextu.

Metodické požiadavky:
Účastníci sú schopní:





viesť plánovanie požiadaviek v súlade s “programom architektov“ a s DIN 18025,
určiť a dohliadať na manažment nákladov pri projektoch v zastavanom území and kalkulovať náklady na
životný cyklus,
vypracovať časové harmonogramy, plány organizácie a priebehu výstavby, koordinovať logistiku na
stavenisku a
garantovať hladký priebeh obchodných a stavebných opatrení.

Spoločenské požiadavky:
Účastníci sú schopní:


koordinovať a riadiť projekty vo všetkých fázach navrhovania, moderovať stretnutia a výsledky postupovať
projektovému tímu a tvorcom zmlúv transparentným spôsobom,
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vyjasniť požiadavky všetkých zainteresovaných partnerov a urovnávať konfliktné situácie,
odhadnúť riziko projektov v existujúcej zástavbe a vysvetliť ho všetkým zainteresovaným partnerom,
vyjednávať na začiatku s ponukami pred podpísaním kontraktu
porovnávať úžitok z externých služieb.

Metódy výučby:
Prednášky expertov, nácvik s výmenou úloh, interaktívna prípadová štúdia v kombinácií s ostatnými modulmi,
cvičenia
Obsah výučby:







Manažment priestoru, plochy a voľného stavu
Manažment výstavby v existujúcom kontexte a stavebný dozor
Manažment nákladov
Špeciálne požiadavky pri vypísaní tendra a pridelení zakázky
Špeciálne požiadavky na vedenie stavby a riadenie projektu
Moderovanie a prezentačné techniky

Preukázanie požadovaných schopností:
Moderovanie zložitej schôdze s rôznymi záujmovými skupinami a písomný zaznám z nej
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12.8

Modul 8: Interkultúrne kompetencie a Európska odborná skúsenosť

Rozsah výučby / Celkový počat hodín: 60 h, Prezenčné štúdium: 32 h, Samoštúdium: 28 h
ECTS: 2
ECVET: 2
Všeobecné ciele výučby:
Účastníci chápu interkultúrne pôsobenie ako dynamický proces. Vedia sa prispôsobiť medzikultúrnej
kooperácií a kultúrnym špecifikám a ovládajú komunikačné schopnosti rovnako ako technické a spoločenské
kompetencie, ktoré sú kľúčové pri spolupráci predstaviteľov rôznych európskych kultúrnych sfér. Sú ochotní
celoživotne sa vzdelávať a cestovať; konajú flexibilne, a využívajú synergický efekt vďaka skúsenostiam zo
spolupráce v medzinárodných tímoch.
Špecifické ciele výučby:
Odborné kompetencie:
Účastníci:





získajú relevantné informácie o kultúre rozličných krajín alebo kultúrnych sfér a vedia ich začleniť do procesu
plánovania a realizácie a vedia pracovať v multijazykovom prostredí,
oboznámia sa so základmi “manažmentu diverzity“ ako nástroja na dosiahnutie stanovených cieľov,
rozumejú relevantným štúdiám a analýzam týkajúcich kultúrne „náročných“ situácií, vedia pochopiť ich
význam pre projekt a aplikovať ich výsledky v praxi
poznajú európske siete a formy kooperácie v EU v oblastiach architektúry a v oblastiach inžinierov
špecialistov a vedia ich aktivovať a využívať v rozdielnych podmienkach.

Metodologické požiadavky
Účastníci sú schopní:





používať stratégie výučby v záujme flexibilného prispôsobenia kultúrnym zvláštnostiam spolupracujúcich
medzinárodných partnerov,
predstaviť adaptačné techniky a použiť ich tak, aby bola dosiahnutá integrácia s cudzími kultúrami,
pri práci v medzinárodných tímoch používať moderátorské techniky,
používať špecifické výskumné nástroje a medzinárodné zdroje.

Spoločenské požiadavky:
Účastníci sú schopní:






aktívne budovať a udržiavať kontakty s medzinárodnými partnermi,
identifikovať kultúrne vzory správania a hodnoty a hodnotiť kultúrne prejavy,
koordinovať a riadiť procesy v projektoch s medzinárodným obsadení a v prípade potreby riešiť problémy,
koordinovať a moderovať rokovania s medzinárodnými tímami, sledovať rozličné nálady a konfliktné situácie
a riešiť ich konštruktívnym spôsobom,
identifikovať a vyhodnocovať príčiny nedorozumení pri medzinárodnej komunikácií, navrhnúť a aplikovať
vecné riešenia a prispôsobiť sa pracovným a životným podmienkam hostiteľskej krajiny.
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Metódy výučby:
Prednášky expertov, simulovaná hra so spätnou väzbou z iných krajín, medzinárodná internetová konferencia,
cvičenia
Obsah výučby:










Definícia kultúry/koncepcia kultúry, kultúrne štandardy
Predsudky a stereotypy, kultúrne vzory správania a nedorozumenia
Základné princípy interkultúrnej komunikácie
Interkultúrne kompetencie
Komponenty pre medzinárodnú riadiacu kompetenciu
Možnosti pre profesionalizáciu architektov a inžinierov špecialistov v EU
Európske formy spolupráce
Výskumné nástroje a medzinárodné zdroje
Ekonomické a technické záujmové skupiny a siete v EU

Preukázanie požadovaných schopností:
Skúška vo forme rozhovoru - kolokvium
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13 Medzinárodné moduly a špecifické národné moduly/zabezpečenie
operačného plánu Programu na výmenu skúseností
Anotácia:
Operačný plán bol vytvorený pred valorizáciou projektu, z tohto dôvodu obsahoval len moduly 1 až 7. Modul 8
bol vytvorený z výsledkov evaluácie a monitorovania Národnej agentúry z 15. apríla 2008 v Bonne.
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