ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCIE
08.00 – 09.00 hod.:
09.00 – 09.10 hod.:

Registrácia
Otvorenie konferencie

1: BLOK:
09.10 – 09.40 hod.:

ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Úvodná prednáška odborného garanta prof. R. Špaček, CSc., FA STU
Bratislava: Udržateľnosť medzi človekom a vedou
Ing. A. Ohradzanská, MDVRR SR: Legislatíva v oblasti udržateľnosti
v architektúre a vo výstavbe

09.40 – 10.00 hod.:

10.00 – 10.15 hod.:

Diskusia

10.15 – 10.30 hod.:

prestávka

2. BLOK:
10.30 – 13.00 hod.:

ARCHITEKTONICKÝ BLOK
Architektonický blok, na ktorom vystúpia slovenskí a zahraniční architekti.
Prednášky budú zamerané na pohľad architekta, čo je dôležité pri navrhovaní
a manažovaní celého procesu, aby výsledkom tímovej práce bola udržateľná
architektúra.

10.30 – 10.55 hod.:

Carlos Arroyo, Carlos Arroyo Arquitectos, Španielsko: Recyklácia
neviditeľného. Predstavenie projektu transformácie bývalej továrne na
radnicu v belgickom meste Oostkamp; projekt získal 2. miesto v európskom
kole Holcim Awards for Sustainable Construction 2011

10.55 – 11.20 hod.:

Andrew Waugh, Waugh Thistleton Architects Londýn, Anglicko: Skúsenosti
z navrhovania udržateľnej architektúry

11.20 – 11.45 hod.:

Ľudovít Urban, Architektonická kancelária BKU, Slovensko: Predstavenie
projektu BBC I v Bratislave, prvej udržateľnej budovy, ktorá bude
certifikovaná v systéme LEED

11.45 – 12.10 hod.:

Emilio Miguel Mitre, ALIA, Španielsko: Navrhovanie bioklimatického dizajnu
a udržateľná architektúra v praxi (E. M. Mitre je držiteľom Ceny za
najudržateľnejší projekt v nerezidenčnom sektore za rok 2011)

12.10 – 12.35 hod.:

Klára Bukolská, VELUX, Česká republika: Nové aktívne domy Velux

12.35 – 13.00 hod.:

Diskusia k predneseným príspevkom

13.00 – 14.00 hod.:

Obedňajšia prestávka

3. BLOK:
14.00 – 15.40 hod.:

MANAŽÉRSKY BLOK
Pohľad developera, projektových manažérov, výrobcu stavebných materiálov
a zhotoviteľa na manažovanie procesu navrhovania a výstavby, aby
výsledkom bola udržateľná architektúra

14.00 – 14.20 hod.:

Markus Auinger, autorizovaný audítor DGNB Rakúsko: Úvod do systému
hodnotenia udržateľných stavieb DGNB – rakúsky systém merania a
certifikácie udržateľnosti budov
R. Badalík, projektový manažér: Manažovanie procesu prípravy stavby
udržateľnej budovy z pohľadu projektového manažéra na príklade budovy
Ecopoint v Košiciach

14.20 – 14.40 hod.:

14.40 – 15.00 hod.:
15.00 – 15.20 hod.:

Patrik Polakovič, Holcim Slovensko: Udržateľnosť – ako môže prispieť
výrobca stavebných materiálov?
Skanska, Udržateľnosť vo výstavbe z pohľadu zhotoviteľa na príklade
realizácie Zelenej záhrady v Brne

15.20 – 15.40 hod.:

Diskusia k predneseným príspevok

15.40 – 16.00 hod.:

prestávka na kávu

4. BLOK:
16.00 – 17.15 hod.:

TECHNICKÝ BLOK
Technický blok prinesie informácie o ďalších dôležitých skutočnostiach, ktoré
vplývajú na proces navrhovania, manažovania, realizácie a certifikácie
udržateľných budov.

16.00 – 16.15 hod.:
16.15 – 16.30 hod.:
16.30 – 16.45 hod.:
16.45 – 17.00 hod.:
17.00 – 17.15 hod.:

prof. D. Petráš, PhD. : Progresívne systémy techniky prostredia pre
udržateľné budovy
prof. I. Chmúrny, PhD.: Budova s takmer nulovou spotrebou energie: vízia
alebo reálny trend ?
doc. Silvia Vilčeková, PhD.: Norma o udržateľnosti budov
prof. Petr Hájek, PhD.: Hodnotenie výstavby udržateľných budov
doc. V. Somorová, PhD.: Udržateľné budovy a facility management

5. BLOK:
17.15 – 18.00 hod.:

DISKUSNÝ BLOK
Záverečná diskusia na tému: Aký zmysel má navrhovať a stavať udržateľné
budovy?

Od 18.00 hod.:

SPOLOČENSKÝ VEČER
Spoločenský večer - vyhlasovanie a odovzdávanie 1. ročníka ceny VISIO 2020.
Ide o cenu za najvýraznejší počin roka v udržateľnosti v architektúre a vo
výstavbe na Slovensku za rok 2011/2012.

