
 

Názov : Letná škola udržateľnej architektúry 
   

Ekvivalencia predmetov :         
  2_LSA2_A Letná škola architektúry II       

  Študijný program 2. stupňa  Architektúra, počet kreditov 3   
  1_LSAU1_AU Letná škola AU I  
              Štud. program 1. stupňa  Architektúra a urbanizmus, počet kreditov 2 

Rozsah:  40 hodín 

Garant: doc. Ing.arch. Henrich Pifko, PhD. 

 

Plán pre Letnú školu udržateľnej architektúry 

1. Zdôvodnenie návrhu 

Letná škola udržateľnej architektúry voľne nadväzuje na predchádzajúce štúdium predmetov 

súvisiacich so vzťahom architektúry a prostredia, v prednáškach študenti dostanú doplňujúce 

informácie z oblasti navrhovania udržateľnej architektúry – nielen teoretické, ale aj úzko 

súvisiace s praxou. Ateliérovou formou aj individuálnymi konzultáciami si budú môcť 

overiť metodiku aplikácie týchto poznatkov do projektovej praxe a rozvinúť tvorivý 

potenciál v širších súvislostiach aktuálnych požiadaviek na výstavbu. 

2. Špecifikácia, obsah a rozsah výučby  

Výučba bude rozdelená do piatich jednodňových blokov s týmito ťažiskovými témami: 

1 Architektonický koncept a vízia, súťaže s dôrazom na udržateľnosť architektúry. 

2 Konštrukcia stavby, tepelné mosty, praktické skúsenosti z výstavby udržateľných budov. 

3 Výplne otvorov, vzduchová priepustnosť, praktické riešenia s týmto súvisiace. 

4 Vetranie, vykurovanie, obnoviteľné zdroje energie a skúsenosti z ich uplatnenia. 

5 Optimalizácia konceptu, environmentálne schémy, aktuálna legislatíva a praktické riešenia. 

Výučba bude prebiehať v dňoch 26.6. až 30.6.2017 od 9oo do 17oo v priestoroch Fakulty 

architektúry STU (prednostne v miestnosti 333). Predpokladáme účasť 20 študentov. Pre 

návrhovú časť predpokladáme pre študentov 1.stupňa sústredenie sa na technické stránky 

návrhu udržateľných budov, pre študentov 2. stupňa bude ťažiskom optimalizácia 

architektonického konceptu – práca bude prebiehať v kombinovaných skupinách 

s konzultáciami prednášajúcich. 

3. Materiálne zabezpečenie 

Pre letnú školu udržateľnej architektúry si študenti prinesú kresliace pomôcky, ostatné ma- 

teriálne zabezpečenie (napr. vzorky materiálov) zabezpečí ÚEEA a hosťujúci prednášatelia.  

4. Personálne pedagogické zabezpečenie  

Doc. Ing.arch. Henrich Pifko, PhD, Ing.arch. Lorant Krajcsovics, PhD a hostia.  

5. Kritériá hodnotenia  

Podmienkou úspešného absolvovania letnej školy je účasť, spracovanie návrhu vo forme 

klauzúrnej práce a úspešné absolvovanie záverečného testu.  

6. Zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti účastníkov  

Vzhľadom k charakteru tejto letnej školy netreba osobitné opatrenia z oblasti BOZP. 

 

V Bratislave  31.3.2017 

 

....................................................................             ................................................................ 

Garant: doc. Ing.arch. Henrich Pifko, PhD,            Schválil: doc. Ing. arch. Ján lkovič, PhD. 
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