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2. FEBRUÁR
VÝROČNÉ PODUJATIE

Stretnutie členov, priateľov a priaz-
nivcov iEPD a udržateľnej architektúry 
bolo príjemným štartom do nového 
roku. V prostredí Loft Hotela na Šte-
fánikovej v Bratislave, sme predstavili 
program a strávili s našimi členmi 
a hosťami pár príjemných chvíľ...

29. MAREC       
PODUJATIE V SMARTLIGHT 

Diskusia o súčasných požiadavkách na 
budovy, ich význam, vplyv na archi-
tektonický výraz stavieb. 
Podujatie sme pripravili v rámci pro-
pagácie  10-dňového seminára Škola 
udržateľnej architektúry.   
Podujatie podporila SKA.  
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4. – 8. APRÍL 
/ 27.– 30. SEPTEMBER
ŠKOLA UDRŽATEĽNEJ 
ARCHITEKTÚRY – 1. BLOK
K tradičným aktivitám iEPD patrí aj 
vzdelávanie architektov a projektan-
tov.  10-dňové semináre, ktoré na Slo-
vensku nemajú obdobu, sme inovova-
li na Školu udržateľnej architektúry.

24. – 27. APRÍL 
/ 11.– 14. OKTÓBER
ŠKOLA UDRŽATEĽNEJ 
ARCHITEKTÚRY – 2. BLOK
Školíme. Kým prvý blok sa venoval 
princípom navrhovania, legislatíve, 
konštrukciám a vzduchotesnosti, 
v druhom bloku ide do tuhého. Tepel-
né mosty, vetracie systémy a obnovi-
teľné zdroje energie dávajú zabrať. 
 

10. MÁJ
DISKUSNÝ KLUB 
VO VILLE TUGENDHAT

Aká by bola ikonická Villa Tugendhat, 
ak by ju architekt navrhoval dnes? 
Podujali sme sa preskúmať, aký vplyv 
by mali súčasné požiadavky na ener-
getickú hospodárnosť budov na archi-
tektonické stvárnenie vily. 



2. – 3.  JÚN / 1. – 2. DECEMBER
ŠKOLA UDRŽATEĽNEJ
ARCHITEKTÚRY – 3. BLOK

PHPP workshop, výpočtové metódy, 
energetická optimalizácia.  Softvér 
PHPP je neoceniteľný pomocník pri 
navrhovaní energeticky efektívnych 
budov, jeho ovládanie vyžaduje zákla-
dy a prax. Odporúčame.
 

26. – 30.  JÚN 
LETNÁ ŠKOLA UDRŽATEĽNEJ 
ARCHITEKTÚRY PRE ŠTUDENTOV
Cieľom Letnej školy bolo sprostred-
kovať študentom kontakt s praxou 
prostredníctvom spoločností s kvalit-
nými produktmi, bez ktorých sa dnes 
nezaobíde moderné stavebníctvo. 
Študenti svojou vysokou účasťou po-
tvrdili svoj záujem. 

 

22. NOVEMBER  
KONFERENCIA „BUDOVY A0“ 
V ELEKTRÁRNI PIEŠŤANY
Konferencia tak trochu inak. Po dva-
nástich rokoch sme si povedali, že 
zmena je nevyhnutná. Už sme nech-
celi len prezentovať „ako na to“. Snáď 
sme sa trafili...prišli architekti, ktorí 
tému budov A0 jemne povedané, 
obchádzali. A to sme chceli.
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ĎAKUJEME VÁM VŠETKÝM, KTORÍ NÁS  PODPORUJETE. NAŠE SPOLOČNÉ 
ÚSILIE, SPOLUPRÁCA A ODHODLANIE MÁ ŠANCU PRINIESŤ AJ NA SLOVENSKU 
ZMENU V NAVRHOVANÍ BUDOV, KRÁSNU A UDRŽATEĽNÚ ARCHITEKTÚRU. 
SME V TOM SPOLU, OSTAŇTE S NAMI.
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10.– 12. NOVEMBER
DNI PASÍVYCH DOMOV
Každoročná medzinárodná akcia sa 
koná aj na Slovensku už od r. 2007.   
Vďaka ochotným majiteľom
pasívnych domov sa mohli  návštev-
níci aj tento rok pozrieť, ako sa v nich 
býva.

 

 


