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Závěrečná zpráva ze stáže  
 

v rámci projektu programu Leonardo da Vinci (č. projektu CZ/12/LLP-LdV/PLM/134036) 
 
 
Vysílající univerzita  
Fakulta: Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně  
LdV koordinátor fakultní: doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D. 
Jméno stážisty: Juraj Kačenka 
 
 
Financování profesní stáže 
Doba trvání stáže od: 04/11/2013  do: 31/03/2014 
Délka stáže celkem měsíců: 5 
Výše přidělených finančních prostředků v EUR z grantu programu LdV II: 3998 EUR 
 
 
Hostitelské pracoviště (zaměstnavatel) 

Název: Rüdiger Lainer + Partner Architekten ZT GmbH 
Internetová adresa hostitelského pracoviště: www.lainer.at 
Sektor činnosti: Architektúra a urbanizmus 
Přibližný počet zaměstnanců: 20 

 
 
Zpráva ze studijního pobytu 
 
Před odjezdem 
Po tom ako som vybavil všetky potrebné potvrdenia, som si na poslednú chvílu našiel ubytovanie, čo bolo celkom náročné, 
pretože je veľmi veľa prisťahovalcov, ktorí vo Viedni hľadajú bývanie. Zbalil som si potrebné veci, vyrazil som do Viedne, 
nasťahoval sa do bytu a hneď som začal pracovať. 
 
Na hostitelském pracovišti 
Po príchode do práce som sa zoznámil s kolegami a fungovaním ateliéru. Dostal som svoje pracovné miesto s potrebným 
vybavením a hneď som sa zapojil do tímu a začal pracovať na projekte Sonnwendviertel. Na tomto projekte som pracoval 
približne 2 mesiace. Následne som zmenil pracovné miesto v ateliéri a začal pracovať na ďalších projektoch. Boli to 
prevažne súťaže, čo bolo veľmi zaujímavé aj keď niekedy celkom náročné. Kolektív v práci je veľmi dobrí, sú tam prevažne 
mladí ľudia a celková pracovná atmosféra je príjemná. 
 
Ubytování, stravování  
Bývam v byte spolu so študentom z Nemecka v 16. obvode. S ubytovaním som spokojný, bývam v dobrej lokalite, pomerne 
blízko centra mesta. Do práce to mám cca 25 minút pešo, ale chodím na bicykli, čo trvá asi 10 minút. 
Stravujem sa prevažne v reštauráciách v centre Viedne, výnimočne si aj niečo uvarím. 
 
Volný čas 
Cez týždeň nemám príliš veľa voľného času, ak áno využívam ho na odpočinok alebo posedenie v kaviarni. Víkendy vo 
Viedni trávim objavovaním mesta, relaxovaním v parkoch alebo pri Dunaji. Jedna z najlepších stránok Viedne je, že sa tam 
stále niečo deje,  počas celého roka – výstavy, predstavenia, trhy a rôzne ďalšie akcie. Takže o zábavu je po celý rok 
postarané. 
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Rady a tipy pro ostatní studenty - stážisty  
Pobyt vo Viedni by som určite každému odporučil. Najviac ma fascinuje ako je to blízko a pritom je to úplne iný svet. 
Budúcim stážistom vo Viedni by som odporučil, aby si našli dobré ubytovanie, blízko centra mesta; aby po meste jazdili čo 
najviac na bicykli, aby do Viedne necestovali autom, pretože je tam problém s parkovaním a aby sa čo najintenzívnejšie učili 
nemčinu. 
 
Ukončení stáže 
Stáž končim prácou na súťaži na 3 mrakodrapy na juhu Viedne, avšak v ateliéri zostávam pracovať aj naďalej, takže som 
zvedavý čo prinesie budúcnosť. Na konci stáže je potrebné vyplniť formulár Europass Mobility a potvrdiť garantom stáže v 
prijímajúcej inštitúcii, po návrate predložiť správu účastníka vygenerovanú v databáze programu Leonardo da Vinci a napísať 
záverečnú správu pre web FA VUT. 
 

 


