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Názov podujatia:

Plánovanie a výstavba v existujúcej zástavbe

Č.podujatia.: 27713
Miesto podujatia: STU – Stavebná fakulta, Radlinského 11, 813 68 Bratislava,
Čas podujatia: 9:30 – 17:00

Učebný plán – Národný modul SK (náčrt programu)
Štvrtok 26/06/2008
Modul
SK

Téma

Všeobecný úvod k aspektom národného
modulu
• ekonomické hľadiská v existujúcej zástavbe
• urbanizmus
• aspekty územného plánovania na Slovensku

Projekt manažment

• analýza požiadaviek
• manažment požiadaviek počas životného cyklu
budov
• metódy analýzy požiadaviek

Manažment výstavby v existujúcom
kontexte
• založenie organizácie Facility - manažmentu
• vypísanie operatívnych FM výkonov

Prednášajúci: Dátum:

Čas:

Ing.arch.
Katarína
Minarovičová
(STU)

26.06.2008

9:30 - 12:00 hod

Ing-arch.
Vršanský
(Ateliér obchodu
a cestovného
ruchu –
Bratislava)
Ing. Viera
Somorová
(STU)

26.06.2008

14:00 – 15:00

26.06.2008

15:30 – 17:00

Ing. Branislav
Púchovský (STU)

27.06.2008

9:30 -10:30

Ing. Branislav
Púchovský
(STU)

27.06.2008

11:00 -12:00

Piatok 27/06/2008
SK

Manažment nákladov na Slovensku
• plánovanie nákladov
• kontrola nákladov

Špeciálne požiadavky pri výbere
dodávateľa a pridelení zakázky na
Slovensku

• výber dodávateľa a pridelenie zakázky –šance a
riziká
• neočakávané výdavky a dodatočné služby,
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možnosti kontroly
• zamedzanie navýšenia nákladov, ohraničenie
výkonu a kontrola nákladov

Ing.Oto Makýš
(STU)

27.06.2008

14:00 – 15:00

Ing. Jozef Murcin
Hornex

27.06.2008

15:30 – 17:00

Exkurzia „ Renovácia počas bežnej
prevádzky Inkubátor – Bratislava“
dotované z EU

Ing. Jozef Murcin
Hornex

28.06.2008

10:00 – 12:00

Exkurzia „ Meštiacky dom“ –
architektonická pamiatka po renovácií v
Bratislave

Ing. Pavol
Majdlen, Ing.Oto
Makýš

Špeciálne požiadavky na vedenie stavby
a riadenie projektu na Slovensku
• požiadavky na demoláciu a vyčistenie pozemku
• organizácia a priebeh stavby

Špeciálne požiadavky na vedenie stavby
• logistika a bezpečnosť na stavenisku
• renovácia počas bežnej prevádzky

Sobota 28/06/2008

14:00- 17:00

Vyhradené právo na zmenu.

2

