Príloha č. 6 uznesenia 17/2017

SÚSTAVNÉ VZDELÁVANIE ARCHITEKTOV – SVA

I.

Slovenská komora architektov /počet kreditov – 20/

Úlohy krajinného architekta v praxi
26.04.2017
FZKI SPU Nitra

Program:
9:30-10:00 hod.

Registrácia

10:00 hod.

Úvod, podpis dohody o spolupráci SKA – SPU FZKI, činnosť
výboru KA (Halászová, Pleidel, Guldan)

I. blok prednášok:
10:30 – 12:00 hod.

Autorizácia, autorizačná skúška, odborná prax študentov,
spolupráca s autorizovanými ateliérmi (Wernerová, Feriancová,
Guldan, ......)

12:00 – 13:00 hod.

Občerstvenie/obed

II. blok prednášok:
13.00 – 14:00 hod.

IFLA, ECLAS, ELASA, SZKT (Lančarič, Balko, Bihúňová,...)

14:00 – 15:00 hod.

Štandardy služieb architekta a postupy stanovenia honoráru
(Kobák)

II.

reSITE /počet kreditov – 10/

Konferencia reSITE 2017
Ústrednou témou chystanej konferencie je In/visible City so zameraním sa v inovatívnej
dramaturgii na dosiaľ podrobne nepopísaný vzťah medzi mestskou technickou a
dopravnou infraštruktúrou, architektúrou, mestským rozvojom a kvalitou života.
22. – 23. 6. 2017
Forum Karlín Praha, Česká republika

Speakri: reSITE 2017 predstaví 40 globálnych a lokálnych názorových lídrov a
špičkových expertov na správu a riadenie miest z celého sveta, ktorí sa stretnú v diskusii s
predstaviteľmi Inštitútu plánovania a rozvoja hlavného mesta Prahy, s architektmi a
politikmi z Brna a z ďalších českých a stredoeurópskych miest. Konferencia patrí medzi
najvýznamnejšie urbanistické fóra v Európe.

III.

ŠTOR CAD - GRAITEC /počet kreditov – 5/

„Less is more“ - ako IT technológie menia prax architekta
Ako BIM technológie zvyšujú produktivitu. Projekčná prax sa zmenila, architekti,
projektanti musia odovzdávať podstatne viac dokumentácie, obsahu ako pred pár
rokmi. Skracujú sa termíny, náklady na projekt sa optimalizujú. Odprezentovanie toho,
ako BIM pomáha zefektívniť prácu, ako optimalizuje návrh, ako môžu architekti viac
škicovať a menej klikať.
27. 4. 2017
Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici

Typy odborných vzdelávacích podujatí:
1. Podujatia organizované SKA v rámci SVA / 20 kreditov
2. Podujatia spoluorganizované SKA / 10 kreditov
3. Ostatné podujatia (nejedná sa o výhradne produktovú prezentáciu, aspoň jeden
z rečníkov je nezávislý odborný garant) / 5 kreditov

