KNIŽKA ODBORNEJ PRAXE

Priezvisko, meno, titul:
Rodné priezvisko:

Ukončené vzdelanie - (názov školy)

Rok

Číslo diplomu

1.
2.
3.
NÁVOD NA VYPLNENIE (vyplňte všetky stĺpce v riadku, stručne a s použitím skratiek):
a/ dielo – projekt, lokalita, klient
stručný názov diela (projektu, služby), miesto diela podľa obce, objednávateľ diela (projektu, služby)
b/ stupeň dokumentácie, druh výkonu
stupeň projektovej dokumentácie, alebo poskytovanej služby klientovi, na ktorých ste pracovali, s použitím skratiek:
AŠ

architektonická štúdia, súťaž

DÚR dokumentácia pre územné konanie
DSP

dokumentácia pre stavebné konanie

DRS dokumentácia pre realizáciu stavby

AD výkon autorského dozoru

ÚPD územnoplánovacia dokumentácia

IN návrh a dokumentácia interiéru ZA

projekt záhrady, sadových úprav

DN návrh a dokumentácia dizajnu* KA projekt krajiny
ÚPP územnoplánovacie podklady

* samostatný dizajn atypického interiérového, exteriérového alebo stavebného prvku
c/ trvanie práce od - do
obdobie práce na stupni projektu, alebo výkone, kalendárny mesiac/rok začatia – mesiac/rok ukončenia práce
d/ náročnosť práce
vykonané práce členiť podľa náročnosti nasledovne:
I - vysoko náročné, koncepčné a koordinačné výkony,
II - náročné odborné výkony,
III - stredne náročné odborné výkony,
IV - ostatné odborné výkony,
V - kresličské a ostatné práce,

Počet vyplnených a potvrdených listov

Priezvisko, meno, titul uchádzača:
Priezvisko, meno, titul autorizovanej osoby*:
Odtlačok pečiatky
autorizovanej osoby

Hodnotenie**:

Svojím podpisom potvrdzujem, že doleuvedené údaje o práci uchádzača, vykonávanej pod
mojím dohľadom, sú pravdivé.

a/ dielo – projekt, lokalita, klient

b/ stupeň

dokumentácie,

druh výkonu

c/ trvanie práce
od - do

…………………………
d/ náročnosť práce

I

II

III

IV V

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

XX
XX
XX
XX

* autorizovanou osobou je autorizovaný architekt, autorizovaný krajinný architekt alebo autorizovaný
stavebný inžinier, pod ktorého vedením vykonával uchádzač po skončení vzdelávania odbornú prax

** hodnotenie vypracované autorizovanou osobou, z ktorého je zrejmé, že uchádzač počas obdobia odbornej
praxe vykonával vybrané činnosti vo výstavbe

