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A. Detaily výstupu projektu 
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B. Stručný popis 

  

B. Stručný popis 

Cieľom tejto správy je poskytnúť prehľad o prvých uskutočnených kurzoch určených pre profesionálov 
(Inžinieri a architekti). Práve táto cieľová skupina zohráva pri navrhovaní nZEB dôležitú úlohu. Pri 
vykonávaní energetickej analýzy musia používať skutočné údaje, aby boli hodnoty dokončenej budovy 
rovnaké ako hodnoty deklarované pri návrhu. V súčasnosti totiž býva nesúlad hodnôt medzi návrhom 
a hotovou stavbou až 50%. Okrem toho je dôležité využívať detekciu zrážok, aby sa predišlo plytvaniu času 
a peňazí.  
 
Overovanie kvalifikačných modelov a školiacich materiálov bolo v každej krajine implementované 
miestnymi partnermi, ktorí majú skúsenosti so vzdelávacími aktivitami, ako sú univerzity a školiace 
strediská. Partneri vykonávajúci tieto školenia sú: ENEA (IT), FLC (ES), TUT (EE), FCE (HR), Dig.Con. (LT), ISSO 
(NL), ViaEU (SK). 
 
Prvé kurzy pre profesionálov sa uskutočnili v chorvátskom, holandskom, estónskom, talianskom, 
lotyšskom, slovenskom a španielskom jazyku. Počas týchto školení sa pomocou dotazníkov uskutočnilo 
overovanie školiacich materiálov a hodnotenie odborníkov (inžinierov a architektov) o používaní BIMu pre 
energetickú hospodárnosť budov. 
 
Dotazníky prispôsobené účastníkom školení (D27-D4.7 Dotazník a interview cieľových skupín) s cieľom 
potvrdiť vymedzenie spôsobilostí pre profesionálov, ako aj spokojnosť účastníkov s efektívnosťou kurzu 
a inštruktora (školiteľa). Účastníci školení boli požiadaní, aby posúdili svoje kompetencie pred tréningom, 
ako aj po ňom.  
 
Kvalitné vzdelávacie postupy sú založené na týchto troch pilieroch: 
 

• jasná definícia výsledkov vzdelávania,  
• návrh a štruktúra programu kurzu,  
• hodnotenie a monitorovanie výsledkov vzdelávania. 

 
Na pokrytie týchto troch pilierov a samo-vyhodnotenie kompetencií, ktoré účastníci získali počas kurzu 
boli použité dva typy dotazníkov. Účelom prvého dotazníka bolo posúdiť počiatočnú úroveň vedomostí, 
skúseností a súčasných postupov týkajúcich sa BIMu. Druhý dotazník má za účel určiť pokrok dosiahnutý 
počas kurzov a ich efektívnosť. V tomto dotazníku boli zahrnuté aj otázky týkajúce sa úplnosti alebo 
nadbytočnosti schém a kurzov odbornej prípravy. 
 
Hlavným cieľom tejto správy je poskytnúť informácie o budúcej činnosti na základe skúseností z projektu 
Net-UBIEP. Preto táto správa predstavuje prehľad vykonaných kurzov a stanovuje usmernenia pre 
vzdelávacie výstupy (výstup projektu D4.8) a hodnotenie kurzov. Taktiež umožňuje výmenu skúseností 
medzi jednotlivými vzdelávacími inštitúciami.  
 
Správa neobsahuje citlivé informácie a so zozbieranými údajmi sa zaobchádza ako s dôvernými v súlade 
s pravidlami všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov 2016/679. 
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1. Výsledky vzdelávania a program odbornej prípravy 
 
Výsledky vzdelávania a program odbornej prípravy boli podrobne preskúmané a podrobne definované 
v predchádzajúcich projektových činnostiach. Všetci partneri nasledovali vzdelávacie výstupy definované vo 
výstupoch projektu D14 - D3.1., D15 - D3.1., v školiacich materiáloch vyvinutých ako výstupy projektu D18 – 
D3.5. a D19 – D3.6.  
 
Preto je v tejto kapitole uvedený súhrn hlavných informácií, keďže podrobné informácie sú dostupné 
v spomenutých výstupoch projektu.  
 
Prezenčné kurzy mali v každej partnerskej krajine trochu odlišnú štruktúru, ale ako už bolo uvedené, vždy 
zahŕňali všetky vzdelávacie výstupy a obsah školení definovaný v príslušných výstupov projektu. Okrem toho 
každý partner vyvinul svoje vlastné školiace pomôcky (powerpointové prezentácie...) ktoré nasledovali 
štruktúru kurzu. 
 
Partneri použili rôzne systémy na validáciu vzdelávacích kurzov, ale všetci využívali dotazníky vyvinuté na 
tento účel vo výstupe projektu D27-D4.7. V niektorých krajinách sa na interaktívne prezentácie a spätnú 
väzbu od účastníkov kurzu používal systém GoogleForms, iní partneri používali bezplatné webové riešenia 
(VoxVote...), na hodnotenie školení sa použila aj platforma BIMSync (CDE), a možnosťou bolo aj použitie 
tlačených dotazníkov. Účastníci vypĺňali dotazníky anonymne počas kurzov.  

 
Tabuľka 1 Prehľad metodiky prvých školení pre profesionálov a prehľad účastníkov 

Krajina 
Dátum 

školenia 
Dĺžka 

školenia 
Teória (T) / 
Prax (P)  

Počet 
účastníkov 

Hlasovací systém 

Chorvátsko 
20 december 

2018 
8 hodín T 21 VoxVote 

Estónsko 
9, 10, 24 a 25 
január 2019 

32 hodín T & P 50 Tlačené dotazníky  

Taliansko 
22 február 

2019 
4 hodiny T 41 GoogleForms 

Litva 1 marec 2019 8 hodín T & P 24 BIMSync 

Slovensko 1 apríl 2019 8 hodín T & P 15 GoogleForms 

Španielsko 25 apríl 2019 4 hodiny T 54 GoogleForms 

Holandsko 12 marec2019 4 hodiny T 9 GoogleForms 

   
Celkový počet 

účastníkov 
214  
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2. Vykonané kurzy 

2.1 Chorvátsko 

2.1.1 Popis kurzu a výsledky 

Prvý kurz pre profesionálov v Chorvátsku sa uskutočnil 20. decembra 2018 vo Varaždíne. 
Program kurzu pozostával z 8 akademických hodín teoretických prednášok s praktickými príkladmi 
(prípadové štúdie), ale bez praktických úloh.  
V rámci projektu Net-UBIEP absolvovalo v Chorvátsku školenie 21 účastníkov špecializovaných v stavebníctve 
a architektúre. 
Prehľad vyvinutého obsahu a metodologického základu kurzov je uvedený na nasledujúcom obrázku. 
 

 
 
Nižšie je prehľad niekoľkých fotografií z prvého kurzu pre profesionálov vedeného organizáciou FCE. 
 

   
 
Oba dotazníky boli preložené do Chorvátčiny a vyplnené účastníkmi. Prvý dotazník je k dispozícii na tomto 
odkaze: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQYVDL0b-
Uic830VIoYTrRaET2YvaGRmp3XeiNnZgwxfe42Q/viewform  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQYVDL0b-Uic830VIoYTrRaET2YvaGRmp3XeiNnZgwxfe42Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQYVDL0b-Uic830VIoYTrRaET2YvaGRmp3XeiNnZgwxfe42Q/viewform
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Druhý dotazník je k dispozícii na nasledujúcom odkaze: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDbMImztef6JkfdPQRccDasa0pexMC3RPi5foZyTad-
UZ6gQ/viewform  
 
Nižšie je uvedených niekoľko všeobecných záverov k validácii kurzov v Chorvátsku, zatiaľ čo celá analýza 
dotazníkov bola vykonaná v rámci výstupu projektu D27-D4.7. Keďže validácia prebehla v Chorvátskom 
jazyku, analýza uvedená nižšie obsahuje aj popisy v anglickom jazyku. 
 

 

 
 

 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDbMImztef6JkfdPQRccDasa0pexMC3RPi5foZyTad-UZ6gQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDbMImztef6JkfdPQRccDasa0pexMC3RPi5foZyTad-UZ6gQ/viewform
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Z výsledkov validácie školení je zrejmé že 85,7% účastníkov sa domnieva, že certifikácia v používaní BIMu, 
podpora, alebo školenie by bolo prospešné pre ich kolegov, čo je dobrým náznakom ich názoru na 
nevyhnutnosť certifikácie. Po skončení kurzu boli účastníci požiadaní, aby vyhodnotili svoje schopnosti 
v oblasti BIMu pred kurzom. Zámerom bolo získať informácie o tom, aké sú ich počiatočné znalosti o BIM 
a zistiť, či bol kurz prehľadný a zároveň dostatočne komplexný. Účastníci odpovedali že majú pocit, že je ich 
spôsobilosť malá (57,1%), dobrá (33,3%) a veľmi dobrá (9,5%). Keďže 71,4% účastníkov kurzu už používa BIM 
(alebo ho plánuje využiť v blízkej budúcnosti), celkové hodnotenie kurzu bolo dobré (9,5%), veľmi dobré 
(57,1%) a vynikajúce (33,3%), čo je veľmi povzbudivé a pozitívne pre vyvinuté školiace materiály a kurzy, ktoré 
sa konajú v Chorvátsku. Školitelia získali kladné celkové hodnotenie veľmi dobré (28,6%) a vynikajúce (57,1%). 
Väčšina účastníkov kurzu súhlasí alebo dôrazne súhlasí s tvrdeniami, že ciele kurzu boli jasné s usporiadaným 
a ľahko sledovateľným obsahom. Súhlasia najmä s tým, že študijné materiály boli jasné a dobre napísané a 
obsahovali dostatočný počet obrázkov a videí vysvetľujúcich obsah kurzu. Pozitívne hodnotenie chorvátskeho 
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kurzu je zrejmé aj zo skutočnosti, že väčšina účastníkov súhlasí s tým, že úlohy boli vhodné pre ich úroveň 
(podľa ich predchádzajúcich znalostí) a príslušné témy sú relevantné a budú užitočné pri ich budúcej práci, 
keďže dostali množstvo nových informácií (71,4% účastníkov má pocit, že dostali významné množstvo nových 
informácií). Kurz taktiež zvýšil ich záujem o túto tému a zodpovedal ich očakávaniam. Pri získavaní 
podrobností a hľadaní názorov na každý z modulov odbornej prípravy účastníci cítia, že úvodný modul je 
užitočný a nevyžaduje žiadne zmeny, zatiaľ čo 5 vyvinutých modulov je užitočných, ale významný počet 
účastníkov kurzu tiež cíti, že tieto moduly by sa mali zlepšiť. Konkrétne približne polovica účastníkov kurzu 
(52,4%) sa domnieva, že školiaci materiál je dostatočný a komplexný, zatiaľ čo ostatní účastníci sa 
domnievajú, že školiace materiály by mali obsahovať praktickejšie príklady (najlepšie skúsenosti a existujúce 
problémy v BIM), 33,3% a 14,3%, v danom poradí je významný počet a mali by sa rešpektovať. Pokiaľ ide o 
trvanie odbornej prípravy, 61,9% účastníkov odbornej prípravy uviedlo, že 8-hodinové školenie je primerané, 
zatiaľ čo 38,1% si myslí, že by malo byť dlhšie. Je potrebné zdôrazniť, že 81,0% účastníkov kurzu 
uprednostňuje tento kurz v triede, zatiaľ čo iba 19,0% ľudí by uprednostňovalo tento kurz online. Kvalita 
kurzu sa najlepšie hodnotí, ak účastníci školenia šíria a odporúčajú kurz svojim kolegom, priateľom 
a spolupracovníkom, a v prípade chorvátskeho kurzu pre profesionálov 95,2% účastníkov vyhlásilo, že by 
určite boli ochotní šíriť informácie o kurzoch medzi svojimi kontaktmi. 
 
Analýza výsledkov vzdelávania, problémov a riešení spolu s poučeniami získanými počas kurzov je 
nasledovná: 
 

• Bol vyvinutý model tréningov pre BIM kombinujúci teoretickú časť s príkladmi aplikácií (prípadové 
štúdie). 

• Trvanie školení - 8 hodín. Účastníci školení potvrdili, že trvanie je primerané, ale značný počet 
účastníkov požiadal o predĺženie trvania odbornej prípravy. 

• Praktickú prácu považujú školitelia za potrebnú pre ďalšie dva školiace kurzy pre profesionálov. 
 
Komentáre a návrhy účastníkov školenia je možné zhrnúť do niekoľkých nasledujúcich riadkov: 
 

• Účastníci kurzov hľadajú viac praktických lekcií a úloh, viac príkladov z praxe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2 Program 
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2.2 Estónsko 

2.2.1 Popis kurzu a výsledky 

Prvý kurz pre profesionálov bol organizovaný 9. januára (8 hodín), 10. januára (8 hodín) 2019 a 24. januára 
(8 hodín) a 25. januára 2019 (8 hodín) v estónskom Talline.  
Program kurzu pozostával z 32 akademických hodín teoretických prednášok s príkladmi aplikácií (prípadové 
štúdie) a praktickou prácou.  
Skupina 50 architektov, odborníkov v oblasti energetickej efektívnosti a stavebných inžinierov absolvovala 
kurz v Estónsku v rámci projektu Net-UBIEP. 
32 hodín kurzu bolo rozdelené do 4 dní teoretického a praktického výcviku, pričom každý deň bol zameraný 
na tieto témy: 

• Úvod do tematiky (energetická účinnosť a BIM) 

• Výpočet tepelných strát budovy pomocou BIM 

• BIM, energetická efektívnosť a technické systémy 
BIM obstarávanie, stratégia, požiadavky a nákladová efektívnosť budov 
 

Nižšie nájdete niekoľko obrázkov z prvého kurzu v pre profesionálov vedených TUT. 
 

  

   
 
Dotazníky pred a po odbornej príprave boli preložené do estónskeho jazyka a vyplnené účastníkmi odbornej 
prípravy. Estónski partneri použili pri validácii kurzu dotazníky v tlačenej podobe. 
 
Nižšie je uvedených niekoľko všeobecných záverov o validácii kurzov pre účastníkov v Estónsku, zatiaľ čo celá 
analýza dotazníkov sa vykonáva v rámci výstupu projektu D27-D4.7. Vzhľadom na to, že overenie bolo 
vykonané v rodnom jazyku partnerov, analýza uvedená nižšie obsahuje anglické otázky a rovnaké otázky v 
rodnom jazyku 
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Z výsledkov validácie školení je zrejmé, že 83,4% účastníkov sa domnieva, že certifikácia BIM, podpora alebo 
školenie by bolo absolútne (52,8%) alebo pravdepodobné (30,6%) prospešné pre svojich kolegov, čo je 
dobrým znakom ich názoru na nevyhnutnosť certifikácie. Po skončení kurzu boli účastníci školení požiadaní, 
aby vyhodnotili svoje schopnosti ešte pred kurzom. Zámerom bolo získať informácie o tom, aké sú ich 
počiatočné znalosti o BIM, a zistiť, či bol kurz dostatočne komplexný a prehľadný. Účastníci odpovedali, že 
majú pocit, že majú malú (36,1%) alebo dobrú (38,9%) a veľmi dobrú (13,9%) spôsobilosť. Keďže 97,2% 
účastníkov kurzu už používa BIM (alebo ho chce v blízkej budúcnosti využiť), celkové hodnotenie kurzu ako 
dobré (47,2%), veľmi dobré (41,7%) a vynikajúce (11,1%) je veľmi povzbudivé a pozitívne za vyvinuté školiace 
materiály a kurzy, ktoré sa konajú v Estónsku. Tréneri získali kladné celkové hodnotenie veľmi dobré (44,4%) 
a vynikajúce (27,8%). Väčšina účastníkov kurzu súhlasí s tvrdeniami, že ciele kurzu boli jasné s usporiadaným 
a ľahko sledovateľným obsahom. Súhlasia najmä a dôrazne sa zhodujú v tom, že študijné materiály boli jasné 
a dobre napísané a obsahovali dostatočný počet obrázkov a videí vysvetľujúcich obsah kurzu. Pozitívne 
hodnotenie estónskeho kurzu je zrejmé aj zo skutočnosti, že väčšina účastníkov súhlasí s tým, že úlohy boli 
vhodné pre ich úroveň (podľa ich predchádzajúcich znalostí) a príslušné témy sú relevantné a budú užitočné 
pri ich budúcej práci a taktiež dostali nové informácie (88,9% účastníkov má pocit, že dostali reálne množstvo 
nových informácií). Kurz tiež zvýšil záujem o túto tému a zodpovedal ich očakávaniam. Pri získavaní 
podrobností a hľadaní názorov na každý z modulov odbornej prípravy majú účastníci názor, že úvodný modul 
je užitočný alebo celkom užitočný a nevyžaduje žiadne zmeny, zatiaľ čo 5 vyvinutých modulov považuje 
väčšina účastníkov kurzu za užitočné, existuje však značný počet tých, ktorí sa domnievajú, že by sa mali 
zmeniť a doplniť, aby sa zlepšili. Všeobecný názor je, že školiace materiály by mali obsahovať praktickejšie 
príklady (najlepšie skúsenosti a existujúce problémy v BIM), 50,0% a 50,0%. Pokiaľ ide o dĺžku odbornej 
prípravy, 75,0% účastníkov odbornej prípravy uviedlo, že 32-hodinové školenie je primerané, zatiaľ čo 11,1% 
si myslí, že by malo byť dlhšie a 13,9% si myslí, že by mal byť kratší. Je potrebné zdôrazniť, že 88,9% účastníkov 
kurzu uprednostňuje tento kurz v triede, zatiaľ čo iba 11,1% ľudí by uprednostňovalo tento kurz online. Kvalita 
kurzu sa najlepšie hodnotí, ak účastníci školení šíria a odporúčajú kurz svojim kolegom, priateľom 
a spolupracovníkom, a v prípade estónskeho kurzu pre profesionálov účastníci vyhlásili, že určite (30,6%) a 
pravdepodobne (58,3%) by boli ochotní šíriť školiace kurzy BIM medzi svojimi kontaktmi.  
 
Analýza výsledkov vzdelávania, problémov a riešení spolu s poučeniami získanými počas kurzov je 
nasledovná: 
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• Bol vypracovaný model školení v oblasti energetickej účinnosti a BIM kombinujúci teoretickú časť s 
príkladmi aplikácií (prípadové štúdie) a praktické úlohy. 

 
Komentáre a návrhy účastníkov školenia je možné zhrnúť do niekoľkých nasledujúcich riadkov: 
 

• Praktickejšie príklady, inak príliš všeobecné a teoretické. Bez najlepších postupov nie je možné 
dosiahnuť cieľ. BIM by mal byť prítomný v každej prezentácii. 

• Lepšie riadiť čas počas kurzu, pretože niekedy bola diskusia príliš dlhá a čas strávený inštaláciou a 
učením sa softvéru (Trimble Connect), ktorý sa v priebehu kurzu ďalej nepoužíval. 

• Namiesto 2 dní v rade by bolo lepšie mať kurz v jeden deň. Je ťažké vynechať prácu dva dni v rade. 

• 4. deň bol najzaujímavejší. Potrebné sú praktickejšie príklady. Praktickejšia práca so softvérom v 
počítačovej laboratóriu. 3. deň prednášky o vetraní a kúrení boli príliš základné. Mohlo by to však byť 
preto, že som stavebný inžinier. 

• Školenie by malo byť oddelené pre rôznych odborníkov. Praktickejšie príklady a práca; napr. ako by 
architekt mohol navrhovať a testovať rôzne stratégie hromadenia v počiatočných fázach návrhu. 
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2.2.2 Program 
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2.3 Taliansko 

2.3.1 Popis kurzu a výsledky 

22. februára 2019 sa v talianskom Terni zorganizoval prvý kurz pre profesionálov v Taliansku.  
Program kurzu pozostával zo 4 akademických hodín teoretických prednášok.  
Skupina 41 účastníkov špecializujúcich sa na architektúru a inžinierstvo absolvovala kurz výučby v Taliansku 
v rámci projektu Net-UBIEP. 
Prehľad prednášok, ktoré sa konali počas 1. kurzu: 

• Začiatok práce vyplnením online dotazníkov http://www.net-ubiep.eu/it/self-assessments-5  

• Úvod: Budovanie informačného modelovania ako nástroja na udržateľnosť našich miest 

• Prostredie na zdieľanie údajov (ACDat) na riadenie toku informácií v procese BIM 

• Uplatňovanie BIM v zmluvách o energetickej hospodárnosti a správe nehnuteľností na zníženie 
spotreby a výrobu energie z obnoviteľných zdrojov integrovaných do budovy. 

• Navrhovanie zariadení na zlepšenie energetickej hospodárnosti pomocou BIM: Aplikácia na 
energetickú školu ENEA. 

• BIM aplikované na kultúrne dedičstvo: HBIM 

• BIM objekty a poukazy na výstavbu „regionálnych katalógov“ 

• Správa konečného dotazníka, ktorý sa má vyplniť online http://www.net-ubiep.eu/it/assessments-5  

• Záverečná debata 
 
Nižšie nájdete niekoľko obrázkov z prvého kurzu pre profesionálov vedených agentúrou ENEA. 
 

  
 
Dotazníky pred a po odbornej príprave boli preložené do talianskeho jazyka a vyplnené účastníkmi odbornej 
prípravy. 
 
Nižšie je uvedených niekoľko všeobecných záverov o validácii kurzov pre účastníkov v Taliansku, zatiaľ čo celá 
analýza dotazníkov sa vykonáva v rámci výstupu projektu D27-D4. Vzhľadom na to, že overenie bolo 
vykonané v rodnom jazyku partnerov, analýza uvedená nižšie obsahuje anglické otázky a rovnaké otázky v 
rodnom jazyku. 
 
 
 
 

http://www.net-ubiep.eu/it/self-assessments-5
http://www.net-ubiep.eu/it/assessments-5
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Z výsledkov validácie školení je zrejmé, že 88% účastníkov sa domnieva, že certifikácia BIM, podpora alebo 
školenie by bolo absolútne (13%) alebo pravdepodobné (75%) prospešné pre svojich kolegov, čo je dobrým 
náznakom ich názoru na potrebu certifikácie. Po skončení kurzu boli účastníci školení požiadaní, aby 
vyhodnotili svoje schopnosti ešte pred kurzom. Zámerom bolo získať informácie o tom, aké sú ich počiatočné 
znalosti o BIM a zistiť, či bol kurz dostatočne komplexný a prehľadný. Účastníci odpovedali, že majú pocit, že 
majú malú (50%) alebo dobrú (38%) a veľmi dobrú (13%) spôsobilosť. Pretože 75% účastníkov kurzu už 
používa BIM (alebo ho plánuje využiť v blízkej budúcnosti), celkové hodnotenie kurzu ako dobré (38%), veľmi 
dobré (63%) je veľmi povzbudivé a pozitívne pre vyvinuté školiace materiály a kurzy organizované v Taliansku. 
Školitelia získali kladné celkové hodnotenie veľmi dobré (75%) a vynikajúce (13%). 
Väčšina účastníkov kurzu súhlasí a dôrazne súhlasí s tvrdeniami, že ciele kurzu boli jasné s usporiadaným a 
ľahko sledovateľným obsahom. Sú neutrálne a väčšinou súhlasia s tým, že materiály kurzu boli jasné a dobre 
napísané a obsahovali dostatočný počet obrázkov a videí vysvetľujúcich obsah kurzu. Neuskutočnili sa žiadne 
praktické úlohy, takže existuje značný počet účastníkov, ktorí nesúhlasia s tvrdením, že úlohy boli vhodné pre 
úroveň tejto triedy, zatiaľ čo práca v kurze bola primeraná ich predchádzajúcim znalostiam a témy, ktoré boli 
pokryté, boli relevantné a budú užitočné v budúcnosti práce, keď dostali nové informácie (51% účastníkov 
má pocit, že dostali značné množstvo nových informácií). Kurz tiež zvýšil záujem o túto tému a zodpovedal 
ich očakávaniam. 
Pri získavaní podrobností a hľadaní názorov na každý z modulov odbornej prípravy účastníci cítia, že úvodný 
modul a moduly 1, 2, 4 a 5 sú užitočné a nevyžadujú si žiadne zmeny, zatiaľ čo modul 3 je užitočný, ale 
významný počet účastníkov kurzu sa cíti že tento modul by sa mal zmeniť a doplniť, aby sa zlepšil. Všeobecne 
sa uvádza, že školiace materiály sú primerané, ale značný počet účastníkov (38%) uviedol, že by mal 
obsahovať praktickejšie príklady (najlepšie skúsenosti). Pokiaľ ide o dĺžku odbornej prípravy, 63% účastníkov 
odbornej prípravy uviedlo, že 4-hodinové školenie je primerané, zatiaľ čo 25% si myslí, že by malo byť dlhšie 
a 13% si myslí, že by mal byť kratší. Je potrebné zdôrazniť, že 63% účastníkov kurzu uprednostňuje tento kurz 
v triede, zatiaľ čo iba 38% ľudí by ho uprednostnilo online. 
Kvalita kurzu sa najlepšie hodnotí, ak účastníci školení šíria a odporúčajú kurz svojim kolegom, priateľom 
a spolupracovníkom, a v prípade talianskeho kurzu pre profesionálov účastníci vyhlásili, že určite (13%) a 
pravdepodobne (63%) byť ochotný šíriť školiace kurzy BIM medzi svojimi kontaktmi. 
Analýza výsledkov vzdelávania, problémov a riešení spolu s poučeniami získanými počas kurzov je 
nasledovná: 
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• BIM už nie je nástrojom na navrhovanie samotných budov, ale je aj nástrojom na navrhovanie, 
budovanie, správu a udržiavanie lepších budov a povrchových a podzemných infraštruktúr. 

• Používanie openBIM sa stáva nevyhnutným na zabezpečenie správy informácií v akomkoľvek 
odvetvovom, geografickom a časovom kontexte. 

• Spolupráca ako základ BIM musí mať prostredie na zdieľanie údajov, aby sa podporil dialóg medzi 
všetkými aktérmi bez straty informácií, ale aj bez redundancie a aby sa zabránilo nedorozumeniam. 

• BIM je užitočným nástrojom na vyhodnotenie príležitosti hlbokej energetickej renovácie budovy, na 
výpočet časov návratnosti pomocou daňových stimulov, ktoré sú dnes k dispozícii: ekologický bonus 
a bonus za zemetrasenie. 

• BIM možno použiť na zobrazenie rôznych zásahov a výber optimálneho zásahu. BIM v tomto 
prípade nielen umožňuje simulovať rôzne možnosti, ale slúži aj ako komunikačný nástroj s 
koncovými zákazníkmi, pretože zobrazenie modelov BIM je oveľa „priateľskejšie“ ako akýkoľvek 
technický výkres. 

• V procese poznania a zásahov v historických kontextoch sú informačné prostriedky, ktoré sa majú 
spravovať, obrovské (dokumenty a archívne fotografie, prieskumy, diagnostické vyšetrenia, 
predchádzajúce reštaurátorské zásahy atď.). Metodika BIM použitá pri analýze, riadení a zásahu do 
vytvorenej histórie ponúka väčšiu efektívnosť pri navrhovaní a zvyšuje interoperabilitu digitálnych 
informácií v interdisciplinárnych pracovných skupinách. HBIM sa vzhľadom na svoju schopnosť 
organizovať a sprístupňovať údaje môže považovať za podporu rozhodnutí a rozhodnutí 
zameraných na zabezpečenie majetku. 

• Pre ekologicky udržateľný dizajn je vhodné podporovať vytváranie katalógov BIM miestnych 
výrobkov, aby dizajnéri a stavitelia mohli navrhovať a stavať budovy s výrobkami s nulovým počtom 
kilometrov a majitelia mohli ľahšie zabezpečovať správu a údržbu technických systémov budov. 
Objekt BIM, ak je správne integrovaný do modelu BIM, umožňuje prístup k technickým listom a 
brožúram o údržbe výrobkov inštalovaných v budove pomocou tabletu a pár kliknutí. 

 
Komentáre a návrhy účastníkov školenia je možné zhrnúť do niekoľkých nasledujúcich riadkov: 
 

• Účastníci školení by chceli získať viac informácií o detekcii zrážok a kontrole kódu 

• Niektorí účastníci vyhlásili, že by chceli mať praktickejšie prípadové štúdie 

• Na druhej strane boli aj účastníci školení, ktorí zablahoželali k „vynikajúcemu kurzu základných 
informácií“ a tí, ktorí si myslia, že BIM je budúcnosť. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.2 Program 
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2.4 Litva 

2.4.1 Popis kurzu a výsledky 

Prvý kurz pre profesionálov v Litve sa konal 1. marca 2019 vo Vilniuse.  
Program kurzu pozostával z 8 akademických hodín kombinujúcich teoretickú časť s príkladmi aplikácií 
(prípadové štúdie) a praktickými úlohami. 
Skupina 24 účastníkov špecializujúcich sa na architektúru a inžinierstvo absolvovala kurz v Litve v rámci 
projektu Net-UBIEP. 
Prehľad partnerov a metodologický základ kurzov je uvedený na nasledujúcom obrázku. 
 

 
Pripravil: Doc. Vaidotas Šarka (VšĮ „Skaitmeninė statyba“); Doc. Dr. Tatjana Vilutienė (Technická univerzita 

vo Vilniuse) 
 
Niekoľko obrázkov z prvého kurzu pre profesionálov vedených spoločnosťou Dig.Con. nájdete nižšie. 
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Počas kurzov v Litve bola použitá platforma BIMSync pre spoločné dátové prostredie (CDE), ktorú poskytla 
Catena (Nórsko). Projektový panel (zhrnutie) v rámci platformy BIMSync je uvedený na obrázku nižšie. 
 

 
 
 
Skutočný model BIM (predstavený mestskou spoločnosťou Vilnius „Vilniaus vystymo kompanija“ - obrázok 
nižšie) bol zdieľaný s účastníkmi kurzu v triede ako príklad aplikácie a platforma BIMSync bola použitá na 
vykonávanie konkrétnych úloh, ktoré sa účastníkom poskytujú počas kurzu. 
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Účastníci využívali platformu BIMSync, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku, taktiež si vymieňali 
školiace dokumenty vypracované za účelom kurzov v rámci projektu Net-UBIEP. 
 

 
 
Dotazníky pred a po odbornej príprave boli preložené do litovského jazyka a vyplnené účastníkmi odbornej 
prípravy. 
Dotazník pred školením je k dispozícii na tomto odkaze: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK_ZgufjP2RxbOV-
ZcZnvNuPrWwS7v7ETfPY57Hzzg6cXN7g/viewform,  
zatiaľ čo odpovede na dotazník pred školením sú k dispozícii na tomto odkaze: 
https://docs.google.com/forms/d/15uY64BIGHQjqi33KWMdtBasG6lotuPdP1h45yINCswI/edit#responses  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK_ZgufjP2RxbOV-ZcZnvNuPrWwS7v7ETfPY57Hzzg6cXN7g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK_ZgufjP2RxbOV-ZcZnvNuPrWwS7v7ETfPY57Hzzg6cXN7g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/15uY64BIGHQjqi33KWMdtBasG6lotuPdP1h45yINCswI/edit#responses
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Dotazník po školení je k dispozícii na tomto odkaze:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGyTylhqzf7DoEsl-
y0YghAbpA1ZzmKrqr7RBXyaZzm_RdsQ/viewform,  
zatiaľ čo odpovede na dotazník po školení sú k dispozícii na tomto odkaze:  
https://docs.google.com/forms/d/1limow7zJEoEQkZfhQaqxP0vQ_OdyfoeKR4aNsDbJ8pg/edit#responses  
 
Nižšie je uvedených niekoľko všeobecných záverov z validácie kurzov od účastníkov v Litve, zatiaľ čo celá 
analýza dotazníkov sa vykonáva v rámci výstupu projektu D27-D4.7. Vzhľadom na to, že overenie bolo 
vykonané v rodnom jazyku partnerov, analýza uvedená nižšie obsahuje anglické otázky a rovnaké otázky v 
rodnom jazyku. 
 

 

 
 

 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGyTylhqzf7DoEsl-y0YghAbpA1ZzmKrqr7RBXyaZzm_RdsQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGyTylhqzf7DoEsl-y0YghAbpA1ZzmKrqr7RBXyaZzm_RdsQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1limow7zJEoEQkZfhQaqxP0vQ_OdyfoeKR4aNsDbJ8pg/edit#responses
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Z výsledkov validácie školení je zrejmé, že 82,2% účastníkov sa domnieva, že certifikácia BIM, podpora alebo 
školenie by bolo absolútne (37,8%) alebo pravdepodobne (44,4%) prospešné pre svojich kolegov, čo je 
dobrým náznakom ich názoru na nevyhnutnosť certifikácie. Po skončení kurzu boli účastníci školení 
požiadaní, aby vyhodnotili svoje schopnosti BIM ešte pred kurzom. Zámerom bolo získať informácie o tom, 
aké sú ich počiatočné znalosti o BIM, a zistiť, či bol kurz dostatočne komplexný a prehľadný. Účastníci 
odpovedali, že majú pocit, že majú malú (46,7%) alebo dobrú (31,1%) a veľmi dobrú (8,9%) spôsobilosť. Keďže 
75,6% účastníkov kurzu už používa BIM (alebo ho plánuje využiť v blízkej budúcnosti), celkové hodnotenie 
kurzu ako dobré (35,6%), veľmi dobré (33,3%) a vynikajúce (24,4%) je veľmi povzbudivé a pozitívne pre 
vypracované školiace materiály a kurzy, ktoré sa konajú v Litve. Školitelia získali kladné celkové hodnotenie 
veľmi dobré (57,8%) a vynikajúce (26,7%). 
Väčšina účastníkov kurzu súhlasí alebo je neutrálna k tvrdeniam, že ciele kurzu boli jasné s usporiadaným a 
ľahko sledovateľným obsahom. Súhlasia najmä s tým, že študijné materiály boli jasné a dobre napísané a 
obsahovali dostatočný počet obrázkov a videí vysvetľujúcich obsah kurzu. Pozitívne potvrdenie litovského 
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kurzu je zrejmé aj zo skutočnosti, že väčšina účastníkov súhlasí s tým, že úlohy boli vhodné pre ich úroveň 
(podľa ich predchádzajúcich znalostí) a príslušné témy sú relevantné a budú užitočné pri ich budúcej práci, 
keďže dostali nové informácie (73,3% účastníkov má pocit, že dostali významné množstvo nových informácií). 
Kurz tiež zvýšil záujem o túto tému a zodpovedal ich očakávaniam. 
Pri získavaní podrobností a hľadaní názorov na každý z modulov odbornej prípravy účastníci cítia, že úvodný 
modul je užitočný a nevyžaduje žiadne zmeny, zatiaľ čo 5 vyvinutých modulov je užitočných, ale väčšina 
účastníkov kurzu má pocit, že tieto moduly by sa mali doplniť o ďalší obsah. Všeobecne sa uvádza, že školiace 
materiály by mali obsahovať praktickejšie príklady (najlepšie skúsenosti a existujúce problémy v BIM), 44,4% 
a 51,1%. Pokiaľ ide o dĺžku odbornej prípravy, 66,7% účastníkov odbornej prípravy uviedlo, že 8-hodinové 
školenie je primerané, zatiaľ čo 17,8% si myslí, že by malo byť dlhšie a 15,6% si myslí, že by mal byť kratší. Je 
potrebné zdôrazniť, že 82,2% účastníkov kurzu uprednostňuje tento kurz v triede, zatiaľ čo iba 17,8% ľudí by 
ho uprednostnilo online. 
Kvalita kurzu sa najlepšie hodnotí, ak účastníci vzdelávania šíria a odporúčajú kurz svojim kolegom, priateľom 
a spolupracovníkom a v prípade litovského kurzu pre učiteľov, účastníci vyhlásili, že by to určite (33,3%) a 
pravdepodobne (53,3%) byť ochotný šíriť školiace kurzy BIM medzi svojimi kontaktmi.  
 
Analýza výsledkov vzdelávania, problémov a riešení spolu s poučeniami získanými počas kurzov je 
nasledovná: 
 

• Bol vyvinutý nový model praktických školení pre BIM kombinujúci teoretickú časť s príkladmi aplikácií 
(prípadové štúdie) a praktické úlohy. 

• Na školenia sa použil systém dokumentov a metodiky vyvinutý spoločnosťou DigCon a partnermi: 
systém dokumentov, t. J. Šablóny EIR, BEP, LOD, prípady použitia BIM, atď. 

• Trvanie školení - 8 hodín. Účastníci školení potvrdili, že doba je primeraná. 

• Po ukončení odbornej prípravy väčšina vyjadrila želanie pokračovať v odbornej príprave. 

• Webová platforma pre riadenie projektov v reálnom BIM, BIMSync (CDE) bola použitá ako platforma 
pre komunikáciu medzi školiteľmi a účastníkmi školení  

• Školiaca platforma BIMSync použila skutočné súbory modelu BIM a súvisiace informácie. 

• Na vyplnenie dotazníka boli úlohy vytvorené prostredníctvom prostredia CDE na platforme BIMSync. 
To malo za následok vysoké percento odpovedí (pred 95%, po 75%). 

 
Komentáre a návrhy účastníkov školenia je možné zhrnúť do niekoľkých nasledujúcich riadkov: 
 

• Účastníci kurzov hľadajú viac praktických lekcií a úloh, viac príkladov dobrej zahraničnej praxe a 
praktickejšie hodnotenie projektov. 

• Školenie je užitočné pre všetkých účastníkov trhu, je však potrebné objasniť, že školenie je určené 
pre začiatočníkov 

• Bolo by možné vyzvať dodávateľa stavby, aby opísal realizáciu stavby a vyhodnotil ju rovnako v 
procese modelovania BIM. Okrem toho by bolo užitočné vypočuť si praktické problémy na našom 
trhu. 

• Niektorí účastníci kurzu by chceli mať skôr konkrétnejšiu a hlbšiu analýzu ako množstvo informácií, 
ale zle analyzovaných. Bolo by užitočné zaviesť podrobnejšiu aplikáciu BIM modelu 4D (načasovanie 
riadenia pre stavebné spoločnosti) a 5D (možnosti mapovania zhody modelov prostredníctvom 
klasifikácie na automatizáciu tvorby brožúry), ako aj podrobnejšie informácie o používaní BIM v 6D. 
a 7D. 
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• Niektorí účastníci naznačujú, že kurz by sa mohol rozdeliť do niekoľkých kurzov na jednotlivé témy, 
že je potrebný viac času (možno dva dni), pretože témy sa vyučujú príliš rýchlo a nemajú dosť času 
na diskusie. Na druhej strane, niekoľko účastníkov uviedlo, že je všetko v poriadku, ale uprednostnili 
by trochu kratší kurz. 

• Niektorí účastníci sa domnievajú, že by chceli viac odkazov (problémov) na riadenie projektu BIM a 
právny základ pre zasahovanie / pomoc pri zostavovaní stavebného dokumentu. V učebných 
materiáloch uveďte porovnávací vzťah s inováciami, ktoré sa majú implementovať, a súčasnou 
situáciou podľa platných noriem. Niektorí účastníci by vyžadovali analýzu rôznych aplikácií BIM.  

• Posudok: Kurzy boli pre mňa užitočné na zoznámenie sa so systémom a na zaujatie záujmu. Teraz by 
som sa chcel dozvedieť viac a prehĺbiť svoje praktické znalosti, pretože stále mám pocit, že v praxi 
chýbajú praktické aplikácie teoretických poznatkov.  

 

2.4.2 Program 
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2.5 Slovensko 

2.5.1 Popis kurzu a výsledky 

1. apríla 2019 sa v Bratislave uskutočnil prvý 8 hodinový odborný kurz Net-UBIEP pre profesionálov. 
 
Slovenskí partneri založili na Slovensku Net-UBIEP Školu BIM. Poskytované školenie je modulárne a 
otvorené pre ďalšie nové moduly. V súčasnosti je zavedených 7 modulov: 
 

• MU1 - základný modul pre verejnú správu; 
• MU2 - základný modul pre vlastníkov budov; 
• MU3 - základný modul pre správcov budov; 
• MP1 - základný modul pre profesionálov; 
• MP2 - práca so softvérom pre BIM (pre profesionálov); 
• MP3 - plánovanie protipožiarnej ochrany v BIM (pre profesionálov); 
• MT1 - modul pre technikov a remeselníkov; 
• Certifikačný modul - vo vývoji - bude objasnený, keď budeme mať viac podrobností o používaní 

platformy bSI. 
 
Počas kurzov testovali slovenskí partneri tieto moduly: 
 

• prvý seminár pre VS, majiteľov a správcov zariadení (25. októbra 2018) a druhý seminár pre VS, 
majiteľov a správcov zariadení (25. apríla 2019); 

• 1. školenie pre odborníkov (1. apríla 2019); 
• 2. školenie pre odborníkov (2. apríla 2019); 
• 3. školenie pre odborníkov (23. - 24. mája 2019); 
• školenie pre technikov (28. marca 2019) – museli sme zorganizovať školenie pre technikov 

prezenčne, pretože čítanie informačného materiálu pomocou e-learningu by pre nich nestačilo a 
slovenskí partneri poskytli prostredníctvom tohoto školenia praktické ukážky rozšírenej reality 
pomocou telefónov, tabletov a 3D okuliarov; účastníci mohli osobne vyskúšať prácu s 3D okuliarmi 
(toto cvičenie pripravila spoločnosť pridružená k škole). 

 
Net-UBIEP Škola BIM je podporovaná pridruženými spoločnosťami, medzi ktoré patria: stavebné združenie, 
komora architektov, školiaci inštitút, poskytovatelia softvéru (momentálne len Revit, ale ostatní majú záujem 
pripojiť sa), mnoho technických spoločností, ktoré poskytujú BIM a súvisiace služby (najmä malé a stredné 
podniky) pre integrované plánovanie, výstavbu a správu budov (stále musíme riešiť likvidáciu a recykláciu), 
architektonické ateliéry. 
Tieto pridružené spoločnosti poskytujú vstupy na školenia, poskytujú rečníkov, vybavenie na praktické ukážky 
a cvičenia (slovenskí partneri ustanovili pravidlo, že sú neutrálni, pokiaľ ide o značku - takže nie sú povolené 
žiadne firemné prezentácie) atď. Sieť sa postupne rozrastá. 
Určite bude táto škola pokračovať v práci aj po ukončení projektu a už má veľa plánov so svojimi pridruženými 
spoločnosťami. 
Slovenskí partneri majú okrem toho ambíciu zapojiť aj Českú republiku a zorganizovať spoločné „Letné školy 
BIM“ (kontaktovali sme zástupcov spoločnosti czBIM). 
Po absolvovaní prezenčných validačných kurzov sme zorganizovali ďalšie rutinné školenia v druhej polovici 
roka (2019) a s Chamber of Architects sme naplánovali modul MP1 na október 2019 a druhé školenie MP2, 
keďže počet účastníkov (kvôli potrebe osobného poradenstva) je obmedzený a záujem bol obrovský. 
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Prvý kurz pre profesionálov pozostával z 8 akademických hodín 
kombinujúcich teoretickú časť s príkladmi aplikácií (prípadové štúdie) a 
praktickými úlohami.  
Skupina 15 účastníkov špecializujúcich sa na architektúru a inžinierstvo 
absolvovala prvý kurz na Slovensku v rámci projektu Net-UBIEP. 
 
Hlavné ciele seminára boli: 
 

• predstavenie kľúčových prvkov BIMu a vyškolenie architektov / projektantov pomocou príslušného 
softvéru (rodina Autodesk); 

• Vysvetlite, ako používať dostupné nástroje na hodnotenie energetickej účinnosti budov založené na 
BIM; 

• Diskusia o prekážkach efektívneho využívania BIMu v integrovanom návrhu a plánovaní; 
• Diskusia o prekážkach digitalizácie územného plánovania a poskytovania elektronických povolení. 

 
Konkrétne ciele seminára boli stanovené takto: 
 

• Otestovanie obsahu školení pre moduly MP1, MP2 a MP3; 
• Získanie spätnej väzby od zúčastnených odborníkov o tom, ako vylepšiť a ďalej rozvíjať ponuku Net-

Ubiep Academy na Slovensku (doladenie existujúcich modulov, vývoj nových modulov); 
• Diskusia o predbežných projektoch na podporu zavádzania zručností a znalostí na trhu BIM a jeho 

podpore energetickej optimalizácie budov; 
• Diskusia o konkrétnych problémoch, ako je plánovanie požiarnej ochrany (konkrétne legislatívne 

požiadavky na Slovensku a v Českej republike, ktoré je potrebné riešiť). 
 
Podrobne sa diskutovalo o týchto hlavných témach: 
 

• Ako BIM pomáha cieľovej skupine pri dosahovaní cieľovej energetickej hospodárnosti budovy počas 
relevantných (pre cieľovú skupinu) fáz životného cyklu budovy; 

• Aké nástroje musia cieľové skupiny ovládať, aby mohli využívať výhody BIM; 
• Digitalizovaný model budovy a ako s ním pracovať pri plnení povinností a zodpovedností cieľových 

skupín; 
• Infraštruktúra a školenia potrebné pre cieľové skupiny na vykonávanie ich povinností a 

zodpovedností. 
 
Dotazníky pred a po tréningu boli preložené do slovenského jazyka a vyplnené účastníkmi školení. 
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Nižšie je uvedených niekoľko všeobecných záverov z validácie kurzov pre účastníkov na Slovensku, zatiaľ čo 
celá analýza dotazníkov sa vykonáva v rámci výstupu projektu D27-D4. Vzhľadom na to, že overenie bolo 
vykonané v rodnom jazyku partnerov, analýza uvedená nižšie obsahuje anglické otázky a rovnaké otázky v 
rodnom jazyku. 
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Z výsledkov validácie školení je zrejmé, že 88,2% účastníkov sa domnieva, že certifikácia BIM, podpora alebo 
školenie by bolo absolútne (35,3%) alebo pravdepodobné (52,9%) prospešné pre svojich kolegov, čo je 
dobrým znakom ich názoru na nevyhnutnosť certifikácie. Po skončení kurzu boli účastníci školení požiadaní, 
aby vyhodnotili svoje schopnosti ešte pred kurzom. Zámerom bolo získať informácie o tom, aké sú ich 
počiatočné znalosti o BIM, a zistiť, či bol kurz dostatočne komplexný a prehľadný. Účastníci odpovedali, že 
majú pocit, že majú malú (70,6%) alebo dobrú (17,6%) a veľmi dobrú (5,9%) spôsobilosť. Keďže 76,5% 
účastníkov kurzu nepoužíva BIM, bolo to možné očakávať v prípade Slovenska. Celkové hodnotenie kurzu ako 
dobré (50,0%), veľmi dobré (43,8%) a vynikajúce (6,0%) je veľmi povzbudivé a pozitívne pre vyvinuté školiace 
materiály a kurzy, ktoré sa konajú na Slovensku. Školitelia získali kladné celkové hodnotenie veľmi dobré 
(53%) a vynikajúce (18%). 
Väčšina účastníkov kurzu súhlasí s tvrdeniami, že ciele kurzu boli jasné, s organizovaným a ľahko 
sledovateľným obsahom. Súhlasia najmä s tým, že študijné materiály boli jasné a dobre napísané a obsahovali 
dostatočný počet obrázkov a videí vysvetľujúcich obsah kurzu. Pozitívne potvrdenie slovenského kurzu je 
zrejmé aj zo skutočnosti, že väčšina účastníkov súhlasí s tým, že úlohy boli vhodné pre ich úroveň (podľa ich 
predchádzajúcich znalostí) a príslušné témy sú relevantné a budú užitočné pri ich budúcej práci keďže dostali 
nové informácie (94% účastníkov má pocit, že dostali významné množstvo nových informácií). Kurz tiež zvýšil 
záujem o túto tému a zodpovedal ich očakávaniam. 
Pri získavaní podrobnejších informácií a hľadaní názorov na každý z modulov odbornej prípravy účastníci cítia, 
že úvodný modul, modul 1 a modul 2 sú užitočné, ale mali by sa zmeniť a doplniť s ďalším obsahom.  Pokiaľ 
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ide o ďalšie tri moduly (modul 3 - 5), zdá sa, že účastníci kurzu nemuseli vyplňovať dotazník, a preto bolo 
ťažké vyvodiť závery. Všeobecne sa uvádza, že školiace materiály sú primerané, ale značný počet účastníkov 
kurzu vyhlásil, že sú potrebné praktické príklady (najlepšie skúsenosti), 53% a 41%. Pokiaľ ide o dĺžku odbornej 
prípravy, 82% účastníkov odbornej prípravy uviedlo, že 32-hodinové školenie je primerané, zatiaľ čo 18% si 
myslí, že by malo byť dlhšie. Je potrebné zdôrazniť, že všetci účastníci kurzu (100%) uprednostňujú tento kurz 
prezenčne, zatiaľ čo ho nikto nechce online. 
Kvalita kurzu je najlepšie hodnotená, ak účastníci školenia šíria a odporúčajú kurz svojim kolegom, priateľom 
a spolupracovníkom a v prípade kurzov pre slovenských profesionálov 94% účastníkov vyhlásilo, že by boli 
určite ochotní šíriť kurzy medzi svojimi kontaktmi.  
 

2.5.2 Program 

 
 

  



  
 

www.net-ubiep.eu  -  netubiep.project@net-ubiep.eu.it                                                                                  
 

NET-UBIEP | Network for Use BIM 
to Increase Energy Performance 

67 

2.6 Španielsko 

2.6.1 Popis kurzu a výsledky 

Prvý školský kurz pre profesionálov sa konal 25. apríla 2019 v Madride v Španielsku.  
Program kurzu pozostával zo 4 akademických hodín teoretických prednášok. 
Skupina 54 účastníkov špecializujúcich sa na architektúru a inžinierstvo absolvovala kurz výučby v Španielsku 
v rámci projektu Net-UBIEP. 
 
Španielski partneri zorganizovali školiaci seminár o BIM a nZEB ako spoločnú iniciatívu dvoch projektov 
Horizont 2020 (Construye 2020+ a Net-Ubiep).  
 
Prehľad prednášok, ktoré sa konali na prvom kurze: 
 

• Modelovanie budov (BIM). Praktické základy 

• Budovy s takmer nulovou spotrebou energie (NZEB) 

• Oficiálne nástroje: prehliadač HULC a XML 

• BIM nástroje 
 

Nižšie nájdete niekoľko obrázkov z prvého kurzu pre profesionálov, ktorých viedlo FLC. 
 

  

  
 
Dotazníky pred a po odbornej príprave boli preložené do španielskeho jazyka, ale účastníci odbornej prípravy 
vyplnili iba dotazník pred prípravou. Keďže španielski partneri tvrdili, že dotazníky po ukončení vzdelávania 
boli dosť podobné, účastníci školení im na ne neodpovedali. 
Z dôvodu chýbajúcich výsledkov dotazníka po ukončení školenia nie je možné dokončiť validáciu kurzov v 
Španielsku.  

 

2.6.2 Program 
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2.7 Holandsko 

2.7.1 Popis kurzu a výsledky 

Prvý kurz pre profesionálov sa uskutočnil 12. marca 2019 v holandskom Rotterdame.  
Program kurzu pozostával zo 4 akademických hodín teoretických prednášok.  
Skupina 9 účastníkov špecializujúcich sa na architektúru a inžinierstvo absolvovala kurz v Holandsku v rámci 
projektu Net-UBIEP. 

 
Holandskí partneri poskytli vysvetlenie, prečo sa na odborných školeniach zúčastnilo iba niekoľko 
účastníkov. Holandskí partneri sa snažia získať viac ľudí zaujímajúcich sa o odborné vzdelávanie 
prostredníctvom profesionálnych sietí ISSO, B&R, TVVL, webovej stránky NetUBIEP, LinkedIn a 
BIMloket, ale doteraz mali malý úspech. 
  
Dôvody sú: 
 

• Veľká časť holandského stavebníctva už má nejaké odborné vzdelanie alebo znalosti o BIM. 
V posledných rokoch sú odborníci už v určitej miere pripravovaní na nZEB. Pridanou 
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hodnotou projektu Net-UBIEP je vytvorenie prepojenia medzi týmito subjektmi. Je však 
veľmi ťažké sprostredkovať možných účastníkov tieto pridanej hodnoty. 

• Nedostatok času: holandský stavebný sektor je na svojom vrchole. V súčasnosti sú navyše 
zamestnanci zriedkaví. Existujúca pracovná sila je preto veľmi zaneprázdnená svojimi 
stavebnými projektmi namiesto toho, aby sa vzdelávala. Aby sme to vyriešili, budujeme e-
learningový modul pre profesionálov, aby ľudia mohli kurz pohodlne absolvovať. 

• Právne predpisy (NTA8800 / BENG) v Holandsku týkajúce sa nZEB sa v rokoch 2018 a 2019 
menia a ešte nie sú konečné. Mnoho pracovníkov čaká s odbornou prípravou, kým nebude 
jasnejšia právna úprava. Potom očakávame, že to pôjde rýchlejšie. 

 
Inými slovami, veci idú pomalšie, ako sa očakávalo. Holandskí partneri sa však snažia šíriť výsledky a 
vzdelávací materiál s profesionálnymi pedagógmi, ktorí prejavili záujem. Preto si myslia, že výsledky 
a materiály budú využívať títo profesionálni pedagógovia, ale toto je pomalý proces. 
 
Nižšie nájdete niekoľko obrázkov z prvého kurzu pre profesionálov vedených ISSO. 
 

  
 
Dotazníky pred a po odbornej príprave boli preložené do holandského jazyka a vyplnené účastníkmi odbornej 
prípravy. Holandskí partneri na overenie kurzu použili verziu dotazníkov spoločnosti Googleforms. 
 
Nižšie je uvedených niekoľko všeobecných záverov o validácii kurzov pre účastníkov v Holandsku, zatiaľ čo 
celá analýza dotazníkov sa vykonáva v rámci výstupu projektu D27-D4.7. Vzhľadom na to, že overenie bolo 
vykonané v rodnom jazyku partnerov, analýza uvedená nižšie obsahuje anglické otázky a rovnaké otázky v 
rodnom jazyku. 
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Z výsledkov validácie školení je zrejmé, že všetci účastníci sa domnievajú, že certifikácia, podpora alebo 
školenie BIM by bolo absolútne (28,6%) alebo pravdepodobné (71,4%) prospešné pre ich kolegov, čo je 
dobrým znakom ich názoru na nevyhnutnosť certifikačných kurzov. Po skončení kurzu boli účastníci školení 
požiadaní, aby vyhodnotili svoje schopnosti ešte pred kurzom. Zámerom bolo získať informácie o tom, aké sú 
ich počiatočné znalosti o BIM, a zistiť, či bol kurz dostatočne komplexný a prehľadný. Účastníci odpovedali, 
že majú pocit, že majú málo (14,3%) alebo dobré (71,4%) schopnosti, zatiaľ čo 14,3% účastníkov kurzu má 
pocit, že nedokážu posúdiť svoje predchádzajúce schopnosti. Pretože všetci (100%) účastníci kurzu už 
používajú BIM (alebo ho chcú v blízkej budúcnosti využiť), celkové hodnotenie kurzu ako dobré (71,4%) a 
spravodlivé (28,6%) je pre vyvinuté školiace materiály veľmi povzbudivé a pozitívne. Tieto reakcie môžu tiež 
slúžiť ako varovanie pre projektových partnerov na zlepšenie kurzov, najmä preto, že aj školitelia získali 
celkové hodnotenie dobrých (85,7%) a spravodlivých (14,3%), čo by vedúci tímu mali brať ako miernu kritiku 
a povzbudiť svojich školiteľov (lektori) na zlepšenie. 
Väčšina účastníkov kurzu je neutrálna alebo súhlasí s tvrdeniami, že ciele kurzu boli jasné, zatiaľ čo významný 
počet účastníkov nesúhlasí s tým, že obsah bol organizovaný a ľahko sledovateľný. Väčšinou súhlasia alebo 
sú neutrálne v tom, že študijné materiály boli jasné a dobre napísané a súhlasia s tým, že obsahujú dostatočný 
počet obrázkov a videí vysvetľujúcich obsah kurzu. Keďže neboli zadané žiadne úlohy a kurz bol čisto 
teoretický, účastníci sú voči tomuto tvrdeniu neutrálni. Holandskí partneri by mali zdokonaliť obsah kurzu 
tak, aby zdôrazňovali témy, ktoré by boli pre účastníkov v ich budúcej práci relevantné a užitočné, pretože 
ich neuznávajú v súčasnej podobe, keďže tiež vyhlasujú, že nedostali veľa nových informácií (57,2% 
účastníkov majú pocit, že dostali málo nových informácií). Pozitívne potvrdenie holandského kurzu je možné 
vidieť na skutočnosti, že kurz bol primeraný predchádzajúcim znalostiam účastníkov a že zvýšil ich záujem o 
daný predmet. Účastníci kurzu sú väčšinou neutrálni k otázke, či kurz zodpovedal ich očakávaniam. 
Pri získaní väčšej hĺbky a hľadaní ich názorov na každý z modulov odbornej prípravy je zrejmé, že veľa 
účastníkov kurzu nemá názor, čo by mohlo naznačovať skutočnosť, že neboli správne vložené do školiacich 
materiálov vypracovaných v rámci projektu, čo je významné, pretože kurzy slúžili predovšetkým ako validačné 
kurzy. Účastníci, ktorí vyjadrili svoj názor, sa domnievajú, že úvodný modul je užitočný a nevyžaduje žiadne 
zmeny, zatiaľ čo 4 moduly (modul 1 - 4) sa považujú za užitočné s modulom 2, ktorý by sa mal zmeniť a doplniť 
podľa významného počtu účastníkov. Na druhej strane by sa modul 5 mal z hľadiska účastníkov kurzu určite 
zmeniť a doplniť. Všeobecne sa uvádza, že školiace materiály by určite mali obsahovať viac praktických 
príkladov (najlepšie skúsenosti a existujúce problémy v BIM), 71,4%, respektíve 100%, ako aj špecifickejšie 
regulačné požiadavky týkajúce sa jednotlivých krajín (28,6%), zatiaľ čo nikto si nemyslí, že školiace materiály 
boli dostačujúce. Pokiaľ ide o dĺžku odbornej prípravy, 57,1% účastníkov školenia uviedlo, že 4-hodinové 
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školenie je primerané, zatiaľ čo 28,6% si myslí, že by malo byť dlhšie a 14,3% si myslí, že by mal byť ešte kratší. 
Je potrebné zdôrazniť, že 85,7% účastníkov kurzu uprednostňuje tento kurz prezenčne, zatiaľ čo iba 14,3% 
ľudí by uprednostňovalo tento kurz online. 
Kvalita kurzu je najlepšie hodnotená, ak účastníci školení šíria a odporúčajú kurz svojim kolegom, priateľom 
a spolupracovníkom a v prípade holandského kurzu pre profesionálov 57,1% účastníkov vyhlásilo, že by 
pravdepodobne boli ochotní šíriť kurzy medzi svojimi kontaktmi, zatiaľ čo až 42,9% účastníkov by 
pravdepodobne nechcelo šíriť kurz.  
 
Analýza výsledkov vzdelávania, problémov a riešení spolu s poučeniami získanými počas kurzov je 
nasledovná: 
 

• Proces validácie (pomocou vyvinutých dotazníkov po školení) naznačuje potrebu zlepšenia 
holandských kurzov odbornej prípravy.  

• Na druhej strane, keďže v Holandsku existuje určité odborné vzdelanie alebo vedomosti o BIM, tieto 
výsledky by mohli naznačovať, že školiace materiály Net-UBIEP treba zlepšiť, ak sa majú považovať 
za školiace materiály pre ľudí s vyššou úrovňou vedomostí. 
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2.7.2 Program 
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Tento projekt získal finančné prostriedky z výskumného a inovačného programu Horizont 2020 Európskej 
únie na základe dohody o grante č. 754016. 
 
Tento dokument reflektuje len názor jeho autorov. Agentúra nie je zodpovedná́ za akékoľvek použitie 
informácií, ktoré́ obsahuje. 
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