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INFORMA
Názov
špecializovaného
kurzu
Termín:
Rozsah:
Cieľ vzdelávacej
aktivity:

Program kurzu :

Cieľová skupina:
Požadované
vstupné vzdelanie:
Odborný garant :

Špecializované vzdelávanie pre znalcov v odbore
Stavebníctvo
Predpokladaný začiatok výučby : september 2018
Na základe doručenej prihlášky bude uchádzačovi zaslaná pozvánka
s podrobnejšími informáciami a presným termínom začiatku výučby.
390 hodín, 4-semestrálne štúdium, blokové viacdňové prednášky 1x mesačne v
rozsahu 30-40 hodín
Poskytnúť odborné, metodické i legislatívne poznatky, ktoré sú potrebné pre
výkon činnosti znalcov a odborníkov v odbore Stavebníctvo.
 Základy súdneho znalectva
 Základy práva
 Metodika znaleckého posudku
 Pozemné stavby
 Stavebný materiál
 Príprava a realizácia stavieb
 Dopravné stavby
 Projektovanie v stavebníctve
 Vodohospodárske stavby
 Stavebná fyzika – Tepelná ochrana budov
 Stavebná fyzika – Akustika, Osvetlenie
 Mechanika zemín a zakladanie
 Statika stavieb
 Teória ohodnocovania nehnuteľností
 Odhad hodnoty nehnuteľností
 Stanovenie hodnoty podnikov
 Oceňovanie nehnuteľností – staršie cenové predpisy
 Oceňovanie nehnuteľností – zahraničné metodiky
 Poruchy stavieb
 Odhad hodnoty stavebných prác
 Líniové vedenia a rozvody
 Výpočtová technika v znaleckej činnosti
 Stavebný zákon
 Environmentálne hodnotenie budov
 Kataster nehnuteľností
 Záverečná práca
Uchádzači o vykonávanie znaleckej činnosti v odbore Stavebníctvo
Absolvovanie druhého stupňa vysokoškolského štúdia na Stavebnej fakulte alebo
na Fakulte architektúry
prof. Ing. Dušan Katunský, CSc.
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, dusan.katunsky@tuke.sk
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INFORMA
Metódy výučby :
Forma záverečnej
skúšky
Veľkosť skupiny:
Miesto konania :
Účastnícky
poplatok za kurz:

Kontakt:

Vzdelávanie bude prebiehať formou prednášok, diskusií a výmeny poznatkov
medzi účastníkmi.
Obhajoba záverečnej práce a záverečná skúška písomná a ústna vykonaná pred
odbornou komisiou. Úspešnému absolventovi sa vydá akreditované osvedčenie.
Minimálne 20 účastníkov
Priestory Stavebnej fakulty v Košiciach, Vysokoškolská 4, Košice
2.400 €
Účastnícky poplatok zahŕňa: DPH, náklady na lektorské a organizačné
zabezpečenie kurzu, náklady na študijné materiály a záverečnú skúšku.
Ing. Pavlina Kvočáková, tel.: 055/6024112, pavlina.kvocakova@tuke.sk

