INFORMÁCIE O PODUJATIACH SKA

Zoznam podujatí, ktoré sa uskutočnili v rámci celoživotného vzdelávania
Slovenskej komory architektov v roku 2014:

Seminár pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky
Termín konania: 15. január 2014
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.

Panelová diskusia Construction Conference 2014
Termín konania: 12. február 2014
Miesto konania: Hotel Safron, Bratislava
Organizátor: In Form Slovakia s.r.o., za Slovenskú komoru architektov vystúpil v panelovej diskusii
predseda Ing. arch. Imrich Pleidel
Súčasťou panelovej diskusie boli otázky týkajúce sa najčastejších chýb projektovej a technickej
dokumentácie na stavbách, krytia poistenia projektanta a ceny / kvality, ktoré rozhodujú o kúpe
a stavaní veľkých bytov, ktoré môžu / nemusia pritiahnuť bonitnejšiu klientelu.

Konferencia Záhradnícke fórum 2014
Termín konania: 12. – 13. február 2014
Miesto konania: PKO Nitra
Organizátor: Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu organizovala 3. ročník odbornej dvojdňovej
konferencie Záhradnícke fórum, ktorá ponúkala nielen načerpanie nových znalostí a vedomostí formou
odborných prednášok, ale aj možnosť diskusie, konfrontácie názorov, výmenu skúseností a v
neposlednom rade sa stalo Záhradnícke fórum vďaka sprievodnému programu tiež spoločenskou
udalosťou.

Konferencia Teória a konštrukcie pozemných stavieb „Uplatnenie nových právnych
a technických predpisov pri spracovaní projektovej dokumentácie významnej obnovy budov“
Termín konania: 26. marec 2014
Miesto konania: Incheba, Bratislava
Organizátor: Technický a skúšobný ústav stavebný n.o.

Cieľom konferencie bolo oboznámiť projektantov, autorizovaných inžinierov, autorizovaných architektov,
pracovníkov štátnej správy, odborne spôsobilé osoby na stavebný dozor a stavbyvedúcich, zástupcov
miest a obcí, dodávateľov stavieb, správcov budov, zástupcov bytových družstiev a spoločenstiev
vlastníkov bytov s novými právnymi a technickými predpismi pri spracovaní projektovej dokumentácie
súvisiacej s významnou obnovou bytových a nebytových budov zameranej na zmenu tepelnej ochrany,
uplatnenie zatepľovania a zabezpečenie energetickej hospodárnosti budov pri uplatnení nákladovo
efektívnych opatrení.

Konferencia Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe – Inovácie v udržateľnej architektúre a
výstavbe
Termín konania: 10. apríl 2014
Miesto konania: Tomášikova, Bratislava
Organizátor: EUROSTAV
Konferencia bola určená všetkým účastníkom investičného procesu – od architektov, projektantov,
manažérov firiem pôsobiacich na stavebnom trhu – až po developerov a investorov.
Hlavným cieľom konferencie bola osveta a zvyšovanie úrovne verejnej mienky o udržateľnej architektúre
a výstavbe.

Prednáška Autorsko-právna ochrana architektonického diela
Termín konania: 15. apríl 2014
Miesto konania: Radnica mesta Banská Bystrica
Organizátor: Slovenská komora architektov
JUDr. Oľga Kopšová, externá právna konzultantka Slovenskej komory architektov, prednášala na tému
autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom. Vymedzila základné pojmy a pojmové znaky
autorského diela, kedy vzniká autorské právo na dielo a obsah autorského práva. V závere seminára
prebiehala diskusia formou otázok z publika a zároveň informovala o novej službe, ktorú komora
poskytuje svojim členom, a to jednu bezplatnú právnu konzultáciu raz ročne.

Konferencia Voda a mesto – brownfieldy. Vybrané štúdie v krajinách V4.
Termín konania: 12. máj 2014
Miesto konania: Fakulta architektúry STU Bratislava
Organizátor: Fakulta architektúry STU Bratislava
Konferencia s medzinárodnou účasťou Voda a mesto – brownfieldy v rámci projektu Medzinárodného
vyšehradského fondu „MobEx 2013–2014. Water and City – Brownfields sa zaoberala problematikou
brownfieldov nachádzajúcich sa v kontakte s vodou (vodný tok, vodná plocha) v krajinách V4 a možnosti
ich revitalizácie vo vybraných urbanistických a krajinných štruktúrach.

Prednáška Autorsko-právna ochrana architektonického diela
Termín konania: 14. máj 2014
Miesto konania: Radnica mesta Trnava
Organizátor: Slovenská komora architektov
JUDr. Oľga Kopšová, externá právna konzultantka Slovenskej komory architektov, prednášala na tému
autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom. Vymedzila základné pojmy a pojmové znaky
autorského diela, kedy vzniká autorské právo na dielo a obsah autorského práva. V závere seminára
prebiehala diskusia formou otázok z publika a zároveň informovala o novej službe, ktorú komora
poskytuje svojim členom, a to jednu bezplatnú právnu konzultáciu raz ročne.

Seminár: Biologicky efektívne osvetlenie – osvetlenie v architektúre
Termín konania: 26. máj 2014
Miesto konania: Hotel Bôrik, Bratislava
Organizátor: Fagerhult v spolupráci so Slovenskou komorou architektov
Dokument DIN SPEC 67600 bol zhrnutý do interaktívnej prednášky, doplnenej o vedeckú štúdiu
ohľadom vplyvu osvetlenia na tvorivosť, pozornosť a schopnosť sústredenia sa detí na školách, výsledky
ktorej možno prakticky aplikovať vo všetkých odvetviach ľudskej činnosti. Atribúty najnovších typov LED
osvetlenia, ich správne využívanie, ako aj trendy v osvetľovaní interiérov a exteriérov boli súčasťou
seminára.

Odborná exkurzia BUDAPEST súčasná záhradná a krajinná tvorba
Termín konania: 17. – 19. júl 2014
Miesto konania: Budapešť, Maďarsko
Organizátor: Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu
Náplňou odbornej exkurzie bola komentovaná prehliadka vybraných objektov.

VIII. Medzinárodná výstava Komplexnej obnovy bytových domov 2014
Termín konania: 19. – 21. november 2014
Miesto konania: Grand hotel PERMON Podbanské
Organizátor: Združenie pre podporu obnovy bytových domov a partner podujatia Slovenská komora
architektov
Hlavnou témou konferencie bola „Od energetickej efektívnosti po trvalú udržateľnosť“. Hosťami boli
odborníci z ministerstiev, univerzít, finančných inštitúcií a firiem venujúci sa všetkým oblastiam obnovy
bytových domov.

Prednáška a panelová diskusia “I am a Women Architect”
Termín konania: 26. november 2014
Miesto konania: Fakulta architektúry STU
Organizátor: Občianske združenie WOMEN ARCHITECTS v spolupráci s Fakultou architektúry STU a
Slovenskou komorou architektov
Výstava “I am a Woman Architect”- (invisible) Women Architects in Slovakia (selection) predstavila výber
z tvorby piatich súčasných slovenských architektiek pôsobiacich na domácej i medzinárodnej scéne a
nadväzovala na výstavu, ktorá sa uskutočnila na Spolku architektov Slovenska v auguste 2014.

Odborný seminár Historické parky a záhrady
Termín konania: 9. december 2014
Miesto konania: Poľovnícky kaštieľ v Palárikove
Organizátor: Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu
Súčasťou programu boli témy ako pamiatkový architektonicko – historický výskum ako metodický
podklad obnovy historických parkov a záhrad a ochrana objektov historickej zelene v kontexte zásad
ochrany pamiatkového územia na príklade Kláštora pod Znievom.

