INFORMÁCIE O PODUJATIACH SKA

Zoznam podujatí, ktoré sa uskutočnili v rámci celoživotného vzdelávania
Slovenskej komory architektov v roku 2013:

Seminár pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky
Termín konania: 16. január 2013
Miesto konania: Úrad Slovenskej komory architektov
Organizátor: Slovenská komora architektov
Úrad Slovenskej komory architektov pravidelne usporadúva pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej
skúšky seminár, ktorého cieľom je nielen odborne pripraviť žiadateľov na písomný test a ústnu časť
skúšky, ale zároveň poskytnúť relevantné odborné poznatky a informácie potrebné pre úspešné
manažovanie architektonických ateliérov (autorsko-právna ochrana diel, zmluvy, Stavebný zákon a pod.)
Cieľovou skupinou seminára sú prioritne žiadatelia o vykonanie autorizačnej skúšky, ale vzhľadom na
aktuálnosť jeho obsahovej štruktúry pre samotný výkon povolania architekta, v rámci celoživotného
vzdelávania architektov ponúka komora možnosť svojim členom zúčastniť sa seminára za zvýhodnených
podmienok.

Odborná konferencia ARCHIDEU architektúra – dizajn – urbanizmus
Termín konania: 1. február 2013
Miesto konania: Creative Gallery, Štefánikova 24, Bratislava
Organizátor: Archima s.r.o. Prešov v spolupráci so Slovenskou komorou architektov v rámci CE∙ZA∙AR
2012
Súčasťou prednášky boli rôzne témy ako trendy a metodika v územnom plánovaní, architektonické
súťaže, zabezpečenie budov, verejné osvetlenie, povrchové úpravy exteriéru, novodobé materiály
a technológie, architektúra a dizajn v medzinárodnom kontexte a informácie o výstave CE∙ZA∙AR 2012.

Konferencia Architektúra a pamiatková ochrana
Termín konania: 7. február 2013
Miesto konania: Sieň D. Jurkoviča, Spolok architektov Slovenska
Organizátor: Slovenská komora architektov

Konferencia a exkurzia boli organizované v rámci programu celoživotného vzdelávania. Zahŕňali
koncepciu ochrany pamiatkového fondu; ciele, požiadavky a úskalia pamiatkovej ochrany území; územné
plánovanie a ochranu pamiatok a pamiatkových území; postup vlastníkov, architektov, projektantov pri
obnove pamiatok a pri projektovaní v pamiatkovom území - pamiatkový zákon a realita; obnovu
pamiatok v architektonickej praxi a rekonštrukciu a dostavbu v architektonickej praxi.

Odborná konferencia Záhradnícke Fórum 2013
Termín konania: 13. – 14. február 2013
Miesto konania: PKO Nitra
Organizátor: Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu

Odborná dvojdňová konferencia “Záhradnícke Fórum 2013″ ponúkla načerpanie nových znalostí a
vedomostí formou odborných prednášok, ale aj možnosť diskusie, konfrontácie názorov, výmenu
skúseností. V neposlednom rade sa stalo Záhradnícke fórum vďaka sprievodnému programu tiež
spoločenskou udalosťou.

Odborná konferencia ARCHIDEU
Termín konania: 22. február 2013
Miesto konania: Hotel Mikado, Nitra
Organizátor: Archima s.r.o. Prešov v spolupráci so Slovenskou komorou architektov

Odborné prednášky prebiehali na rôzne témy. V oblasti urbanizmu a územného plánovania sa riešil
základný nástroj riešenia, trendy a metodika. Oblasť architektúry a dizajnu v európskom kontexte bola
spojená s premietaním fotografií z modernej európskej výstavy. Ďalšími témami boli novodobé materiály
a technológie v oblasti stavebníctva, osvetlenie a úprava externých plôch a nízkoenergetické a pasívne
stavby.

Konferencia ARCHIDEU
Termín konania: 26. marec 2013
Miesto konania: Hotel Lux, Banská Bystrica
Organizátor: Archima s.r.o. Prešov v spolupráci so Slovenskou komorou architektov

Odborné prednášky prebiehali na rôzne témy. V oblasti urbanizmu a územného plánovania sa riešil
základný nástroj riešenia, trendy a metodika. Oblasť architektúry a dizajnu v európskom kontexte bola
spojená s premietaním fotografií z modernej európskej výstavy. Ďalšími témami boli novodobé materiály
a technológie v oblasti stavebníctva, osvetlenie a úprava externých plôch a nízkoenergetické a pasívne
stavby.

Seminár Inteligentné budovy 2013
Termín konania: 12. apríl 2013
Miesto konania: Incheba, Bratislava
Organizátor: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSUTS Bratislava, Katedra TZB STU Bratislava

Seminár bol určený pre stavebnú odbornú verejnosť, pre odborníkov z oblasti energetických systémov v
budovách a architektom, ktorí majú nezastupiteľnú úlohu už vo fáze prípravy koncepcie projektu, teda i
projektu pre inteligentné budovy.

Konferencia LAND-URBIA - Plánovaním k rozvoju identity územia
Termín konania: 21. – 24. apríl 2013
Miesto konania: Agrokomplex Nitra
Organizátor: Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie SR

Výstava sa venovala predovšetkým prezentácii urbanistických a krajinárskych riešení územia, vydareným
realizáciám a mala bohatý sprievodný program spojený so štvordňovou odbornou konferenciou
a panelovými diskusiami. Výstavy a konferencie sa zúčastnili hostia zo siedmich európskych krajín.

EUROSTAV Conference – Inovácie v udržateľnej architektúre a vo výstavbe
Termín konania: 25. apríl 2013
Miesto konania: Kongresová sála SLSP, Bratislava
Organizátor: EUROSTAV

Tretí ročník konferencie na aktuálnu tému Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe sa zaoberala akými
technickými a technologickými inováciami vieme prispieť k znižovaniu energetickej potreby nielen v
novostavbách, ale aj v už existujúcich budovách pri ich obnove, modernizácii a rekonštrukcii.

Seminár proLignum Stavby z dreva – Moderné a energeticky efektívne riešenia
Termín konania: 14. máj 2013
Miesto konania: Hotel Mikado, Nitra
Organizátor: proLignum v spolupráci so Slovenskou komorou architektov

Slovenská komora architektov ako partner podujatia na tému energetickej efektívnosti a stavebnofyzikálnych aspektov drevostavieb zaradila seminár do celoživotného vzdelávania.

Odborná exkurzia Zelené budovy Ostrava
Termín konania: 16. máj 2013
Miesto konania: Česká republika
Organizátor: Slovenská Rada pre zelené budovy

Cieľom odbornej exkurzie bola inšpirácia progresívnymi budovami Intoza Ostrava, Nordica Ostrava
a Fórum Nová Karolína Ostrava.

Odborná exkurzia krajinná výstava Cheb – Tirschenreuth a vybrané objekty krajinárskej
architektúry v Čechách
Termín konania: 30. mája – 1. jún 2013
Miesto konania: Česká republika, Nemecko
Organizátor: Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu
Hlavným cieľom odbornej exkurzie do Čiech a Nemecka boli krajinné výstavy realizované v rámci
projektov cezhraničnej spolupráce v Chebe a nemeckom Tirschenreuthe.

XI. Svetové fórum pre mladých architektov – Košice 2013 „Prinavrátiť mestu rieku – mestské
premeny“
Termín konania: 15. – 16. júl 2013
Miesto konania: Magistrát mesta Košice
Organizátor: Medzinárodná únia architektov (UIA), Svetová federácia mladých architektov(FMJA),
Medzinárodná rada francúzskych architektov (CIAF) , Mesto Košice, Technická univerzita Košice, Spolok
architektov Slovenska

Štyridsiati architekti z osemnástich krajín sveta navštívili Košice pri príležitosti XI. ročníka Svetového fóra
pre mladých architektov. Diskutovali na tému prinavrátenia rieky mestu – mestské premeny a vytvorili
päť návrhov riešenia rieky Hornád v urbanistickom usporiadaní mesta.

Workshop Integrované plánovanie a projektovanie budov (ID)
Termín konania: 6. august 2013
Miesto konania: Bajkalská 27, Bratislava
Organizátor: Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
Diskusia (workshop) sa týkala vypracovaných štandardov/metodiky pre plánovanie a projektovanie
budov ako celého procesu ID, využitia integrovaného plánovania a projektovania budov z pohľadu praxe
a predstavenia návrhu štandardov/metodiky pre integrované plánovanie a projektovanie budov.

Seminár Aktuálne problémy v územnom plánovaní / Územné plánovanie v prostredí nového
stavebného zákona
Termín konania: 5. – 6. september 2013
Miesto konania: Svit
Organizátor: Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie SR
Na seminári sa diskutovalo o územnom plánovaní, úlohe hlavného architekta a samosprávy v súvislosti
s rozvojom a investíciami v obciach, novom stavebnom zákone a iných problémoch. Na seminár prijali
pozvanie viacerí hlavní architekti krajských miest, hlavní architekti z Českej republiky a odborníci
z oblasti územného a priestorového plánovania.

Seminár pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky
Termín konania: 18. september 2013
Miesto konania: Úrad Slovenskej komory architektov
Organizátor: Slovenská komora architektov
Úrad Slovenskej komory architektov pravidelne usporadúva pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej
skúšky seminár, ktorého cieľom je nielen odborne pripraviť žiadateľov na písomný test a ústnu časť
skúšky, ale zároveň poskytnúť relevantné odborné poznatky a informácie potrebné pre úspešné
manažovanie architektonických ateliérov (autorsko-právna ochrana diel, zmluvy, Stavebný zákon a pod.)
Cieľovou skupinou seminára sú prioritne žiadatelia o vykonanie autorizačnej skúšky, ale vzhľadom na
aktuálnosť jeho obsahovej štruktúry pre samotný výkon povolania architekta, v rámci celoživotného
vzdelávania architektov ponúka komora možnosť svojim členom zúčastniť sa seminára za zvýhodnených
podmienok.

Seminár „Význam poistenia profesijnej zodpovednosti v praxi a riešenie poistných udalostí“
Termín konania: 24. september 2013
Miesto konania: Úrad Slovenskej komory architektov
Organizátor: Renomia v spolupráci so Slovenskou komorou architektov
Témou seminára bola právna zodpovednosť pri výkone činnosti autorizovaného architekta a profesijné
poistenie autorizovaných architektov.

Konferencia Ako zvládnuť zahusťovanie
Termín konania: 27. november 2013
Miesto konania: Primaciálny palác, Bratislava
Organizátor: Inštitút urbánneho rozvoja, Magistrát hlavného mesta Bratislava
Obsahom tohtoročnej konferencie boli konkrétne skúsenosti a príklady z krajín Vyšehradskej štvorky
(V4), ktoré sú Slovensku blízke nielen geograficky, ale aj sociálne, či historicky.

