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2 Tento projekt získal financovanie z výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizont 2020 na 
základe dohody o grante č. 754016. 
  
Tento výsledok odráža iba názor autora. Agentúra nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré 
obsahuje. 
  

----------------------------------------- ------------- ---------- ---------------------------------------- -------------------------------- 

  

Súčasný výstup sa v priebehu projektu aktualizuje, aby sa výsledok zosúladil s potrebami trhu, ako aj s 
ostatnými projektmi súvisiacimi s BIM realizovanými v rámci programu Horizont 2020. 

Aktualizovaná verzia dokumentu bude k dispozícii iba na webovej stránke projektu www.net-ubiep.eu.  

Niektoré výstupy možno preložiť aj do partnerských národných jazykov a nájsť ich na príslušných 
vnútroštátnych webových stránkach . Kliknutím na vlajky otvoríte korešpondenčné stránky: 

  

 

Medzinárodná webová 
stránka 

 

Talianska webová 
stránka 

        

 

Chorvátska webová 
stránka 

 

Slovenská webová 
stránka 

        

 

Španielska webová 
stránka 

 

Holandská webová 
stránka 

        

 

Estónska webová 
stránka 

 

Litovská webová 
stránka 

  

http://www.net-ubiep.eu/project/
http://www.net-ubiep.eu/it/home-it/
http://www.net-ubiep.eu/hr/home-hr/
http://www.net-ubiep.eu/sk/home-sl/
http://www.net-ubiep.eu/es/home-es/
http://www.net-ubiep.eu/nl/home-nl/
http://www.net-ubiep.eu/et/home-et/
http://www.net-ubiep.eu/lt/home-lt/
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  A. Podrobnosti o doručení 

Referenčné číslo dokumentu: D 39 - D 6.6 

Názov: Databáza osvedčených postupov 

Číslo verzie: 0 3 

Dátum prípravy: December r, 2019 

Dátum doručenia:   

Autor (ri): CSA - CENTRO SERVIZI AZIENDALE  

Prispievatelia: Všetci partneri 

Pracovný balíček 6 - ŠÍRENIE, VYUŽÍVANIE A KAPITALIZÁCIA  BIM  

Druh dodávky Dokument / správa  

formát   

Úroveň šírenia: verejnosť 

  

B. Stručný opis 
Úloha 6.4 Zhrnutie najlepších postupov testovaných počas projektu (hlavný partner CSA) 

Osvedčené postupy vyvinuté v rôznych krajinách sa zhromaždia v databáze ( linke ) pre 

„odporúčané“ postupy pre rôzne ciele počas rôznych fáz fázy výstavby. 

  

Opatrenie: Osvedčené postupy 

  

Aktivita 

Databáza osvedčených postupov bude usporiadaná do rôznych sekcií, aby sa dala ľahko 

pochopiť a používať. 

Osvedčené postupy sa budú organizovať podľa nasledujúcich situácií: riadenie partnerstva, 

plánovanie školiacich aktivít [postupy na identifikáciu požiadaviek / vypracovanie obsahu 

školení / organizácia školiacich stretnutí], štandardizačné procesy, komunikačná stratégia, 

stratégia šírenia a využívania. 

Databáza bude prístupná od 23. mesiaca a bude propagovaná počas všetkých verejných 

podujatí. 

Cieľoví  užívatelia 

•  široká verejnosť, tvorcovia rozhodnutí a tvorcovia verejnej mienky; 

Ako opatrenie podporuje dosiahnuté výsledky? 

Osvedčené postupy sa budú šíriť: 

−  Identifikácia požiadaviek 

−  Vývoj kvalifikačných modelov BIM 

− Štandardizácia BIM Training & BIM kvalifikáciu a certifikáciu schém 

−   Overenie kvalifikačných modelov BIM 

Databáza skúseností získaných pri implementácii kvalifikačného modelu BIM pre rôzne 

ciele sa bude organizovať takto:  

  

https://translate.google.com/translate?hl=sk&prev=_t&sl=auto&tl=sk&u=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnmgKuIEFNyCAKuuVofr3RthHDnpTsI_xZBV2WdhPSwzee5Q/viewform
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4 Osvedčené postupy 

1 ) Navrhol (referencie ) Vyplniť:  
• Názov organizácie 

• Úloha kontaktnej osoby 

• Meno a priezvisko kontaktnej osoby 

• E-mail 

2) Krajina Výber (jednotlivo): 
• Španielsko 

• Taliansko 

• Holandsko 

• Chorvátsko 

• Slovensko 

• Litva 

• Estónsko 

• Iná konkrétna krajina 

3 ) Cieľová skupina Výber (viac) 
• profesionáli 
• technici 
• Verejná správa 

• Majiteľ, nájomníci a manažér budov 

• Bývalá mienka (akadémia, tréneri, tlač atď.) 

4 ) Rozsah osvedčených 
postupov 

Výber (jednotlivo):  
• Manažment partnerstva 

• Plánovanie vzdelávacích aktivít: postupy na identifikáciu 
požiadaviek 

• Plánovanie vzdelávacích aktivít: vypracovanie obsahu 
školení 
• Plánovanie vzdelávacích aktivít: organizácia školení 
• Normalizácia procesov kvalifikácie / certifikácie 

• Komunikačná stratégia 

• Šírenie a využívanie stratégie 

5 ) Typ Stavebníctvo 
(nepovinné) 

Výber (slobodný): 

• budova 

• infraštruktúra 
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6) Fáza projektu 
(voliteľné)  

Výber (jednotlivo): 
• Všetko 

• Plánovanie a navrhovanie 

• Stavba 

• Použitie a operácie 

7) Prenosnosť 
osvedčených postupov 
(voliteľné) 

Výber (viacnásobný):  
• Prispôsobiť sa rôznym geografickým súvislostiam 

• Prispôsobiť sa rôznym cieľom 

• Prispôsobiť sa rôznemu sektoru 

• Prispôsobiť sa inej fáze 

• Použiteľné iba za rovnakých podmienok 

  

8) Odkaz (voliteľné) Akýkoľvek odkaz, kde je možné získať viac podrobností o 
osvedčených postupoch 

9) Abstrakt (max. 500 
znakov)  

Text , ktorý stručne opisuje dobré skúsenosti (max 500 znakov)  

10) Opis osvedčených 
postupov 

Text , ktorý analyticky opisuje dobré skúsenosti 

11) Obrázky, grafika, 
tabuľky, formáty, 
video atď. (Voliteľné) 

Voliteľné prvky (tabuľky, obrázky, grafika, ...) na vloženie priamo  
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NÁVRH NASLEDUJÚCICH KONTAKTOV 
TÉMY DOBRÝCH POSTUPOV CIEĽOVÉ 

SKUPINY STAVEBNÝ SEKTOR FÁZY PROJEKTU PREVODY DOBREJ 
PRAXE 

KRAJINA ORGANIZÁCIE ÚLOHA MENO A PRIEZVISKO 

Taliansko Gruppo CS CEO Claudio Rosso plánovanie vzdelávacích aktivít: postupy na 
identifikáciu požiadaviek  Široká verejnosť budova všetko prispôsobiť sa 

rôznemu sektoru 

Taliansko Gruppo CS predseda Claudio Rosso štandardizácia kvalifikačných / certifikačných 
procesov profesionáli budova všetko prispôsobiť sa 

rôznemu sektoru 

Estónsko Technická univerzita v 
Talline profesor Targo Kalamees štandardizácia kvalifikačných / certifikačných 

procesov profesionáli akýkoľvek sektor všetko prispôsobiť sa 
rôznemu sektoru 

Chorvátsko Univerzita v Záhrebe profesor Bojan MIlovanovic  plánovanie vzdelávacích aktivít : vypracovanie 
obsahu školení 

Mienkotvorca 
(akadémia, 
tréneri, tlač atď.) 

Bytový - terciárny Plánovanie a 
dizajn 

prispôsobiť sa rôznym 
cieľom 

španielsko Fundación Laboral de la 
Construcción Vedúci výcviku desi gn Ana González plánovanie vzdelávacích aktivít: vypracovanie 

obsahu školení profesionáli akýkoľvek sektor všetko 
prispôsobiť sa rôznym 
geografickým 
súvislostiam 

Chorvátsko Univerzita v Záhrebe, 
Stavebná fakulta hlavný organizátor Mladen Vukomanović  plánovanie školiacich aktivít: organizácia školení profesionáli akýkoľvek sektor Plánovanie a 

dizajn 
prispôsobiť sa rôznym 
cieľom 

Estónsko Technická univerzita v 
Talline profesor Targo Kalamees plánovanie vzdelávacích aktivít: postupy na 

identifikáciu požiadaviek profesionáli Bytový - terciárny Plánovanie a 
dizajn   
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Chorvátsko Rada pre ekologické 
budovy Chorvátsko D irector Dean Smolar komunikačná stratégia profesionáli Bytový - terciárny Plánovanie a 

dizajn 
prispôsobiť sa inej 

fáze 

Chorvátsko BIM Hrvatska Rezident P Mirko Jurčević stratégia šírenia a využívania profesionáli akýkoľvek sektor všetko prispôsobiť sa rôznym 
cieľom 

Chorvátsko BIMzeED národná 
riadiaca skupina N árodná C oordinator Bojan Milovanović plánovanie vzdelávacích aktivít: postupy na 

identifikáciu požiadaviek profesionáli Bytový - terciárny všetko 
prispôsobiť sa rôznym 

geografickým 
súvislostiam 

Holandsko ISSO Projekt C oordinator Schrauwen riadenie partnerstva profesionáli akýkoľvek sektor všetko prispôsobiť sa 
rôznemu sektoru 

španielsko Fundación Laboral de la 
Construcción 

Zodpovedný 
EntornoBIM David Rodríguez plánovanie vzdelávacích aktivít: vypracovanie 

obsahu školení technici akýkoľvek sektor stavba prispôsobiť sa rôznym 
cieľom 

Slovensko Kompetenčné centrum 
ViaEuropa a UVS Senior expert František Doktor stratégia šírenia a využívania profesionáli akýkoľvek sektor všetko 

prispôsobiť sa rôznym 
geografickým 
súvislostiam 

Slovensko Kompetenčné centrum 
ViaEuropa a UVS Senior expert František Doktor plánovanie vzdelávacích aktivít: postupy na 

identifikáciu požiadaviek profesionáli akýkoľvek sektor všetko 
prispôsobiť sa rôznym 

geografickým 
súvislostiam 

Taliansko ENEA F ellow R -Search Christian Girardello plánovanie vzdelávacích aktivít: vypracovanie 
obsahu školení technici Bytový - terciárny všetko 

 
 

prispôsobiť sa rôznym 
cieľom 
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Taliansko ENEA F ellow R -Search Christian Girardello plánovanie vzdelávacích aktivít: vypracovanie 
obsahu školení technici Bytový - terciárny stavba 

prispôsobiť sa rôznym 
geografickým 
súvislostiam 

Taliansko ENEA F ellow R -Search Christian Girardello plánovanie vzdelávacích aktivít: vypracovanie 
obsahu školení 

Majiteľ, nájomca 
a stavebný 
manažér 

Bytový - terciárny všetko prispôsobiť sa inej 
fáze 

Taliansko ENEA F ellow R -Search Christian Girardello komunikačná stratégia profesionáli Bytový - terciárny Plánovanie a 
dizajn 

prispôsobiť sa inej 
fáze 

Taliansko ENEA F ellow R -Search Christian Girardello plánovanie školiacich aktivít: organizácia školení profesionáli Bytový - terciárny všetko 
prispôsobiť sa rôznym 

geografickým 
súvislostiam 

Taliansko ENEA F ellow R -Search Christian Girardello stratégia šírenia a využívania profesionáli Bytový - terciárny všetko 
prispôsobiť sa rôznym 

geografickým 
súvislostiam 

Taliansko ENEA F ellow R -Search Christian Girardello plánovanie školiacich aktivít: organizácia školení 
Majiteľ, nájomca 

a stavebný 
manažér 

Bytový - terciárny Použitie a 
operácie 

prispôsobiť sa 
rôznemu sektoru 

Holandsko ISSO Projekt C oordinator Schrauwen riadenie partnerstva 
Mienkotvorcovia 

(akadémia, 
tréneri, tlač atď.) 

akýkoľvek sektor všetko prispôsobiť sa 
rôznemu sektoru 

Holandsko ISSO   

  

 
 
  

riadenie partnerstva 
Mienkotvorcovia  

(akadémia, 
tréneri, tlač atď.) 

akýkoľvek sektor všetko prispôsobiť sa 
rôznemu sektoru 
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Holandsko ISSO     riadenie partnerstva profesionáli akýkoľvek sektor všetko prispôsobiť sa 
rôznemu sektoru 

Litva Technická univerzita vo 
Vilniuse Gediminasu Project P artner Tatjana Vilutienė plánovanie školiacich aktivít: organizácia školení profesionáli akýkoľvek sektor všetko prispôsobiť sa inej 

fáze 

Estónsko Technická univerzita v 
Talline profesor Targo Kalamees riadenie partnerstva profesionáli akýkoľvek sektor všetko prispôsobiť sa inej 

fáze 

Estónsko Technická univerzita v 
Talline profesor Targo Kalamees riadenie partnerstva profesionáli akýkoľvek sektor všetko prispôsobiť sa inej 

fáze 

Estónsko Technická univerzita v 
Talline profesor Targo Kalamees plánovanie školiacich aktivít: organizácia školení profesionáli akýkoľvek sektor všetko prispôsobiť sa inej 

fáze 

Litva Skaitmeninė statyba  Manažér / expert BIM Vaidotas Šarka stratégia šírenia a využívania profesionáli akýkoľvek sektor všetko prispôsobiť sa rôznym 
cieľom 

Litva Skaitmeninė statyba  Manažér / expert BIM Vaidotas Šarka riadenie partnerstva profesionáli akýkoľvek sektor všetko prispôsobiť sa rôznym 
cieľom 

Litva Skaitmenine statyba  BIM Expert Vaidotas Šarka štandardizácia kvalifikačných / certifikačných 
procesov technici akýkoľvek sektor stavba prispôsobiť sa inej 

fáze 
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Litva Skaitmenine statyba  BIM Expert Vaidotas Šarka štandardizácia kvalifikačných / certifikačných 
procesov profesionáli akýkoľvek sektor stavba prispôsobiť sa rôznym 

cieľom 

Litva Technická univerzita vo 
Vilniuse Gediminasu Docent Tatjana Vilutienė plánovanie vzdelávacích aktivít: vypracovanie 

obsahu školení profesionáli akýkoľvek sektor stavba 
prispôsobiť sa rôznym 

geografickým 
súvislostiam 

Taliansko ENEA vedecký výskum Christian Girardello plánovanie školiacich aktivít: organizácia školení technici obytné / terciárne stavba prispôsobiť sa 
rôznemu sektoru 

Taliansko ENEA vedecký výskum Christian Girardello plánovanie školiacich aktivít: organizácia školení profesionáli obytné / terciárne všetko 
prispôsobiť sa rôznym 

geografickým 
súvislostiam 

Taliansko ENEA vedecký výskum Christian Girardello plánovanie školiacich aktivít: organizácia školení profesionáli akýkoľvek sektor všetko prispôsobiť sa rôznym 
cieľom 

Taliansko ENEA vedecký výskum Christian Girardello plánovanie školiacich aktivít: organizácia školení profesionáli akýkoľvek sektor všetko prispôsobiť sa rôznym 
cieľom 

  

 

 

 

 


