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Abstract: 

The International Real Estate Challenge (IREC) is an educational project linked to practice for 

students in the field of the real estate market, in which students and professionals from all over the 

world participate. The goal of this project is to push the boundaries of education and offer students 

the opportunity to gain valuable practical experience under the guidance of professional tutors. In 

international teams, students create their own fictitious consulting real estate company and try to 

meet the requirements of a real client during their relocations within selected European cities. The 

project is attended by representatives of universities from the EU, the USA and other countries who 

study in various technical, economic and business programs or programs that directly deal with 

"Real Estate Management". 
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Abstrakt:  

Medzinárodný študentský realitný projekt International Real Estate Challenge (IREC) je vzdelávací 

projekt prepojený s praxou určený pre študentov v oblasti trhu nehnuteľností, na ktorom 

participujú študenti a odborníci z celého sveta. Cieľom tohto projektu je posunúť hranice 

vzdelávania a ponúknuť študentom možnosť získať cenné skúsenosti z praxe pod vedením 

profesionálnych tútorov. V medzinárodných tímoch si študenti vytvoria svoju fiktívnu konzultačnú 

realitnú spoločnosť a snažia sa vyhovieť požiadavkám skutočného klienta pri jeho relokácií v rámci 

vybraných európskych miest. Projektu sa zúčastňujú reprezentanti univerzít z EÚ, USA a ďalších 

krajín, ktorí študujú na rôznych technických, ekonomických a biznis programoch alebo 

programoch, ktoré sa priamo zaoberajú „Real Estate Management“. 

 

International Real Estate Challenge (IREC) 

Ako je to už zvykom, tak aj tento január patril medzinárodnému projektu International Real 

Estate Challenge (IREC 2022). Hosťujúcim mestom bolo tentoraz talianske Miláno, kde sme mali 

možnosť stretnúť nových ľudí z rôznych kútov Európy, no taktiež si rozšíriť naše vedomosti v oblasti 

realitného trhu.  

Dokopy 13 dní začalo nedeľou 9. januára, kedy sme opustili Bratislavu a spoločne sa presunuli 

do Milána, kde nás čakali úvodné dni, vďaka ktorým sme spoznali detaily tohtoročného projektu. 

Okrem praktických detailov nám organizátori pripravili aj niekoľko prezentácií, ktoré nám priblížili 

aktuálne témy v oblasti real estate. (obrázok č.1 a č. 2) 

Napriek stále pretrvávajúcim opatreniam kvôli pandémii COVID-19 sme mali možnosť spolu 

stráviť čas na spoločnej večeri, ktorú pre nás zabezpečili sponzori z Colliers a Antirion. Vďaka naším 
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študentským kolegom z domácej univerzity sme taktiež neformálne spoznali niektoré milánske 

zákutia a užívali si skvelú miestu kuchyňu.  

Témou IRECu pre rok 2022 bolo nájdenie vhodného miesta pre vytvorenie coworkingového 

priestoru pre klienta z pohľadu konzultantskej spoločnosti – ako sme sa vďaka prednáškam 

dozvedeli, dnes už nejde len o poskytnutie pracovnej plochy, ale celistvého zabezpečenia 

najrôznejších služieb pre potenciálnych klientov, pričom sa kládol veľký dôraz na ekonomiku 

navrhovaného riešenia, ale aj na kreativitu či udržateľnosť.  

Po úvodných dňoch v Miláne mali jednotlivé tímy možnosť presunúť sa do pridelených miest, 

kde mohli pokračovať v budovaní svojich návrhov. Medzi pridelenými mestami tento rok figurovala 

Bratislava, Praha, fínske Tampere (obrázok č. 3), španielske mestá Valencia, Madrid a Barcelona a, 

samozrejme, hosťujúce Miláno. V pridelených mestách sme sa stretli so zástupcami spolupracujúcich 

univerzít, medzi ktorými boli lektori, ale aj študenti. Tímy, ktoré sa rozhodli využiť možnosť 

vycestovať, svoju voľbu rozhodne neľutovali – na severe Európy v tak trochu neznámom Tampere 

nás vítalo nečakane priaznivé počasie, ktoré zvládal aj náš taliansky kolega. Spolužiaci mieriaci na 

juh sa zase mohli tešiť z takmer jarného počasia, hoci kalendár ukazoval stred januára a zimy. V 

jednotlivých mestách nám boli predvedené ponúkané lokality a budovy, ktoré sme podrobne 

zanalyzovali a zapracovaním našich pocitov a dojmov sme vybrali našich favoritov. Samotný pobyt 

v lokalite bol pre tento proces kľúčový, keďže sme sa nemuseli spoliehať len na technické parametre, 

ale aj celkovú atmosféru prostredia.  

Po 5 dňoch bol čas na návrat do Milána, kde sme usilovne pracovali na záverečnej prezentácii, 

v ktorej sme naše riešenie a lokalitu „predávali“ klientovi (odbornej porote). Do týchto prezentácií 

sme zakomponovali nielen technické a ekonomické náležitosti, ale i odkazy na miestnu kultúru, ktoré 

pomáhali dotvoriť celú víziu. 

V rámci študentskej časti projektu IREC bodovali tento rok španielske tímy. Víťazom sa stal tím 

Valencia, ktorý previedol komplexné riešenie a bol vynikajúco pripravený náležite čeliť všetkým 

otázkam poroty. Ďalšie miesta obsadili tímy z Barcelony a Madridu. V záverečných momentoch 

projektu sme opäť mali možnosť sadnúť si spolu za jeden stôl pri večeri, o ktorú sa opäť postaral 

sponzor Colliers. Pri tejto večeri sme sa mali možnosť s kolegami z tímov i s lektormi obhliadnuť sa 

za poslednými 13 dňami, ktoré nám všetkým priniesli množstvo pozitív – okrem nových 

kamarátstiev sme spojili naše teoretické vedomosti s praktickou prácou realitných konzultantov a 

vyskúšali sme si aj formálne prezentovanie svojich návrhov pred ľuďmi.    

IREC 2022 bol naozaj jedinečným zážitkom, za ktorý patrí veľká vďaka Ústavu manažmentu 

STU, že sa tohto projektu pravidelne zúčastňuje, ostatným zapojeným univerzitám a takisto aj 

partnerovi z Colliers, ktorý projekt dlhodobo podporuje.   
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Obrázok č. 1: Prezentácia mesta Bratislava pred účastníkmi IREC 2022 

Zdroj: Autor 

 

 

 

 
Obrázok č. 2: Časť slovenskej výpravy na IREC 2022 

Zdroj: Autor 
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Obrázok č. 3: Zamrznuté jazero vo fínskom Tampere 

Zdroj: Autor 

 

 
Obrázok č. 4: Helsinki 

Zdroj: Autor 


