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]NVESTiCÉ DO RaZ\/oJE VZDĚL-/ťÁN]

ruÁnooruí srRveaNí CENTRUM s.r.o.

o ÚspĚšruÉM ngsol-vovÁruí runzŮ pllorruíHo

ovĚŘrruí vzoĚlÁvncíHo MoDULU A
MoDERNlzAcE A REKoNsTRUKcE sTAVEBrvíno roruou

jako cílové skupiny

v rámci projektu ,,Edukace udržitelného rozvoje 2", cz'L'0713.2'04104.0003

Tímto se potvrzuje, že

(DaniefSpišá.L

úspěšně absolvoval pilotní ověření vzdělávacího modulu A

obsah pilotního ověření modulu A:

Hlavním cílem projektu bylo vzdělávání v oblast! modernizace a rekonstrukce stavebního fondu a

optimalizace provozu budov v souladu s principy trvale udržiteIného rozvoje. Pilotní oVěření
probíhalo prostřednictvím odpoledních seminářů a jeho součástí by|a také jednodenní odborná
exku rze.

Účastník absolvoval sérii sedmi odborných seminářů:

A1 Úvod do problematiky modernizace a rekonstrukce z pohledu trvale udržite|né Výstavby

A2 StaV prováděníZ pohIedu technického dozoru investora pro udržiteInost staveb

A3 Právní předpisy' hodnocenímíry udržiteInosti a energetická náročnost budoV

A4 stavebníúpravy ke zvyšovánímíry udržiteInosti budov

45 Modernizace systémů technických zařízení budov a využitÍ obnovitelných zdrojů energie l

A5 Modernizace systémů technických zařízení budov a využití obnovitelných zdrojů energie ll

A6 Příklady a hodnocení ekonomické efektivnosti investic do modernizace budov z hlediska

ud ržite lnosti
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]NvESTlcE DO J]oZVoJE VZDĚI-AVÁNi

ruÁnooruí srRvegNí CENTRUM s.r.o.

o ÚspĚšruÉM Rgsol_VoVÁNí KURzŮ PlLoTNíHo
ovĚŘrruí vzoĚlÁvncíHo MoDULU B

oPTlMALlzAcE PRoVozU srÁvnlícícx BU DoV
jako cílové skupiny

v rámci projektu,,Edu kace ud ržitel ného rozvoje 2", cz'l.o7 / 3'2'04 / o4'ooo3

Tímto se potvrzuje, že

OaniefSpišá.L
úspěšně absolvoval pilotní ověřenívzdělávacího modulu B

obsah pilotního ověření modulu B:
Hlavním cílem projektu bylo vzdělávání v oblastj modernizace a rekonstrukce stavebního fondu a
optimaIizace provozu budov v souladu s principy trVale udržiteIného rozvoje. Pilotní oVěření
probíhalo prostřednictvím odpoledních seminářů a jeho součástí byla také jednodenní odborná
exkurze.

Účastník absolvoval sérii sedmi odborných seminářů:

B1 Správa budov v rámci oboru Facjlity management
82 Životnícyklus budovy (sustainabile Facility management)
83 Klasifikace a administrativní náležitosti správy budov
84 Technická správa budov l

B4 Technická správa budov ll
85 specifika údržby někteých typů obiektů
86 Softwarová podpora spráVy majetkU
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lNVEsTCE D]f BoZVOJE VZDĚIÁVANl

ruÁnoonÍ srRveeNí GENTRUM s.r.o.

o ÚspĚšruÉnn Rgsol_VoVÁNí KURzŮ PILoTNíHo

ovĚŘrruí vzoĚúvncíHo MoDULU c
pnovozovÁruí auoov s VELMl ruízxou sporŘegou ENERGlE

jako cílové skupiny

v rámci projektu,,Ed u kace ud ržitel ného rozvoje 2", cz.t.o7 l 3'2.04/04.0003

Tímto se potvrzuje, že

aani"efSpišá.L
úspěšně absolvoval pilotní ověřenívzdělávacího modulu C

obsah pilotního ověření modulu C:

Hlavním cí|em projektu bylo vzdě|ávánÍ v oblasti modernizace a rekonstrukce stavebního fondu a

optimalizace provozu budov v souladu s principy trvaIe udržitelného rozvoje' Pilotní ověření

probíhalo prostřednictvím odpoledních seminářů a jeho součástí by|a také jednodenní odborná

exkurze.

Účastník absolvoval sérii dvou odborných seminářů:

c1 Manuál uživatele budov s velmi nízkou spotřebou energle

c2 Manuál údrŽby budov s ve|mi nÍzkou spotřebou energie
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