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8:00  odchod z Bratislavy -  Športová hala HANT Aréna ( hala Pasienky ),  Trnavská cesta 29, BA 

 

Wien, AT: Prehliadka uhlíkovo neutrálnej štvrte Seestadt Aspern, Pop Up Dorms: internát v pasívnom štandarde 
kompletne prefabrikovaný a temporálny, Bildungscampus Liselotte Hansen-Schmidt: škola s nulovou spotrebou 
energie, Living Garden: obytná stavba v pasívnom štandarde, IKEA Westbahnhof: udržateľný obchodný dom 
ochladzujúci okolitú výstavbu 

Großhöflein: MAM Competence Center: udržateľné centrum zohľadňujúce fyzické, duševné, kognitívne a 
sociálne potreby užívateľov  

 

28.4. 2022   ŠTVRTOK 

8:00  odchod z hotela 

 

Graz, AT: Volksschule SmartCity : udržateľná škola nominovaná na štátnu cenu architektúry,  Wohnbau Max-
Mell-Allee: obytná stavba ocenená Holzbaupreis Steiermark, C&P Corporate Office: administratívna budova v 
pasívnom štandarde 

Leoben, AT: Mayr-Melnhof Holz: centrála spoločnosti  ako energeticky efektívna drevostavba, Mineroom: 
internát v pasívnom štandarde,  Bildungszentrum Innenstadt: energeticky vysoko efektívna sanácia 
vzdelávacieho strediska 

 

29.4. 2022   PIATOK 

8:00  odchod  z hotela 

 

Linz, AT: ASO4: energeticky vysoko efektívna sanácia osobitnej školy do pasívneho štandardu 

Wien, AT: Prehliadka rôznych projektov Sonnwendviertel štvrte pri hlavnej vlakovej stanici, Gleis21: komunitné 
bývanie v pasívnom štandarde  

 

21:00   príchod do  Bratislavy  ( čas  príchodu je orientačný ) 

30.4. 2022   SOBOTA 

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny programu. 
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IKEA Westbahnhof, Wien, AT 
querkraft Architekten, Wien, AT 
Žlto-modrý obchod s nábytkom je známy po celom svete. Najčastejšie ho 

nájdete na okraji mesta, kvôli potrebnému priestoru pre budovu a parkova-

nie. IKEA Westbahnhof stvárňuje inovatívny koncept, je reakciou na novú 

podobu urbánnej mobility, zmenené správanie spotrebiteľa, ale aj na aktuál-

ne ekologické a estetické požiadavky. Koncept architektúry symbolizuje fle-

xibilitu, svetlo a jednoduchosť. Striedanie plných a prázdnych blokov umož-

nilo vytvoriť na každom podlaží záhradu, ktorá trvalo ovplyvňuje mikroklímu. 

Plánovaných 160 stromov zníži teplotu v budove a v blízkom okolí o 2 °C.     

Volksschule SmartCity, Graz, AT 
Alexa Zahn Architeken , Wien, AT 
Smart City Graz, ktoré sa v súčasnosti stavia na severe mesta, predstavuje 
trvalo udržateľný mestský rozvoj orientovaný na budúcnosť. V stavebníctve 
a pri neskoršom využívaní to znamená, že štvrť je šetrná k zdrojom, CO2 
neutrálna a energeticky efektívna. Projekt základnej školy je smart vďaka 
viacerým konceptom. Na prevádzku využíva fotovoltaické a geotermálne 
systémy a podlahové vykurovanie, sprístupňuje intenzívne zelené strechy 
ako aj školské terasy s výskumnými záhradami, umožňuje flexibilné využitie 
priestorov školy pre rôzne akcie. 

MAM Competence Center, Großhöflein, AT 
INNOCAD Architektur, Graz, AT 
Tento holistický projekt zjednocuje roky výskumu a analýzy s odborníkmi v 
oblasti dizajnu zameraného na človeka. Výsledkom je budova s 
demokratickou koncepciou, ktorá kladie do centra pozornosti človeka a jeho 
fyzické, duševné, kognitívne a sociálne potreby, ktorá používateľom ponúka 
rovnakú priestorovú kvalitu, denné svetlo a spojenie s prírodou – bez ohľa-
du na to, kde sa v sídle nachádza. Budova využíva obnoviteľné zdroje ener-
gie, geotermiku, 
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Organizátor si vyhradzuje právo zmeny programu. 

Uhlíkovo neutrálna štvrť Seestadt Aspern, Wien, AT 
Masterplan Tovatt Architects and Planners, Stockholm, SE  
Seestadt Aspern je jedným z najväčších európskych projektov mestského 

rozvoja v ktorom sa testujú a zavádzajú inovatívne koncepty v oblasti kvalit-

ného bývania, sociálneho zabezpečenia, energie a mobility. Do roku 2028 

má vzniknúť na ploche 240 hektárov kvalitný životný priestor pre viac než 20 

tisíc ľudí a zhruba rovnaký počet pracovných miest. Seestadt Aspern je po-

važovaný za laboratórium konceptu smart city vo Viedni, ktoré spĺňa požia-

davky životného štýlu 21. storočia a zároveň plní ambiciózne energetické 

a klimatické ciele mesta Viedeň. 
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C&P Corporate Office, Graz, AT 
INNOCAD Architektur, Graz, AT 
Korporátne sídlo realitnej spoločnosti pôsobí ako nový orientačný bod pre 
meniacu sa priemyselnú oblasť v rámci vznikajúcej štvrte. Budova je organi-
zovaná ako kocka, je rozdelená átriom na podlažiach a pozostáva zo sklene-
ného jadra v plávajúcej betónovej konštrukcii. Vonkajšia mriežka z bieleho 
betónu integruje automatický tieniaci systém, ktorý dynamicky mení vonkaj-
ší vzhľad budovy v dôsledku používania zamestnancov a ako odpoveď den-
nému osvetleniu. Tento viacvrstvový systém zahŕňa rôzne konštrukčné a 
funkčné prvky pre svojich užívateľov, ako aj energeticky efektívne riešenia 
pre samotnú budovu, ktorá je postavená v takmer nulovom štandarde. 

Explorer Hotel, Hinterstoder, AT  
Sieť hotelov Explorer sú prvými certifikovanými pasívnymi hotelmi v Európe. 
Ubytovanie pre účastníkov počas druhej noci exkurzie umožňuje otestovať 
pasívny hotel na vlastnej koži.  
Budova s nulovými emisiami : emisie 0 % , komfort 100 % 
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Gleis21, Wien, AT 
Einszueins Architektur, Wien, AT  
Kultúrne iniciatívy a sociálna angažovanosť sú stredobodom záujmu Gleis 21: 
Vytvorené prostredníctvom participácie, obyvatelia vlastnia, prevádzkujú a 
riadia projekt co-housingu kolektívne sami s veľkým vonkajším vplyvom. 
Drevená hybridná konštrukcia je technickou inováciou, spĺňa nízkoener-
getický štandard, vytvára individuálne riešené byty a spoločné priestory, nav-
rhnuté jeho obyvateľmi. Niektoré byty boli naplánované v spolupráci s Dia-
konie Flüchtlingsdienst (organizácia na pomoc utečencom) a sú určené pre 
ľudí v núdzi. Parter je venovaný kultúre, kuchyni a kreativite.  

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny programu. 

Wohnbau Max-Mell-Allee, Graz, AT 
Nussmüller Architekten, Graz, AT 
Počas návrhu projektu využili Nussmüller Architekti širokú škálu možností, 
ktoré ponúka drevo ako stavebný materiál – čo je viditeľné najmä pri reali-
zácii inovatívnych geometrií. Drevostavba samotná bola zvolená z ekologic-
kých dôvodov a z dôvodu rýchlejšej dostupnosti bytov, keďže umožňuje 
kratšiu dobu výstavby.  
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PRIHLASOVANIE 
Prihlásiť sa môžete vyplnením online formulára:  https://forms.gle/ffZk3hxJqVNhardn7  

Prihláška na exkurziu bude akceptovaná po obdržaní platby na účet. Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s 
uvedenými podmienkami akcie.   

 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK 
 základný účastnícky poplatok      380 € 

 špeciálna zľava - účastníci konferencie A0, 13.4.2022   10 % 

 členovia  iEPD, SKA         10 % 

 príplatok za obsadenie izby jednou osobou - single   40 € 

Zľavy nie je možné kombinovať. 

 

V poplatku je zahrnuté: 

 doprava  klimatizovaným autobusom 

 head sets počas celej exkurzie 

 sprievodca, prednášky  ( výklad v anglickom jazyku, prípadne slovenskom jazyku) 

 2 x ubytovanie v hoteli jedno alebo dvojposteľovej izbe pri obsadení dvoma osobami, s raňajkami  

 večerný raut 29.4.2022 

 

V poplatku nie je zahrnuté: 

 Stravovanie, okrem raňajok a večerného rautu 29.4.2022  

 zdravotné a cestovné poistenie  

 PCR test  

 

Účastníci exkurzie musia spĺňať epidemiologické nariadenia, ktoré platia pri návšteve vnútorných priestorov v 
Rakúsku: buď kompletné očkovanie, alebo prekonanie ochorenia, alebo negatívny PCR test nie starší ako 48 hodín. 

 
ORGANIZÁTOR 
Inštitút pre pasívne domy 

Račianska 78 
831 02 Bratislava  

tel.: +421 918 391 084 

e-mail: iepd@iepd.sk 

www.iepd.sk 
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