
Memorandum o spolupráci 
medzi

Ústavom ekologickej a experimentálnej architektúry FA STU, 
Inštitútom pre energeticky pasívne domy 

a občianskym združením Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj

Ústav  ekologickej  a experimentálnej  architektúry  FA  STU  (UEEA,  ďalej  Ústav), Inštitút  pre  energeticky 
pasívne domy (iEPD, ďalej Inštitút) a občianske združenie Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj (ArTUR, 
ďalej Združenie) sa snažia o podporu architektúry ohľaduplnej k prostrediu, energeticky efektívnej výstavby, 
uplatnenia  nízkoenergetických  a pasívnych  domov,  používania  environmentálne  priaznivých  stavebných 
materiálov a technológií,  uplatnenia  obnoviteľných zdrojov energie  v prevádzke budov a vôbec ochranu 
životného a kultúrneho prostredia vo vzťahu k architektúre a výstavbe. 
Vzhľadom  k týmto  spoločným  cieľom  Ústav,  Inštitút  a Združenie  prijali  toto  memorandum  o spolupráci 
v oblasti podpory energeticky efektívnej výstavby (čím sa zaoberá Inštitút) a v oblasti podpory používania 
environmentálne priaznivých stavebných materiálov a technológií (čo je hlavným cieľom Združenia) a dohodli 
sa na nižšie uvedených oblastiach a spôsoboch spolupráce.

Princípy a ciele spolupráce

Ústav, Inštitút a Združenie budú spolupracovať ako samostatné subjekty, jednotlivci sa však môžu zapájať 
do aktivít  partnerskej  inštitúcie a môžu tiež byť vytvárané spoločné orgány alebo združenia  pre riešenie 
konkrétnych úloh.
Cieľom spolupráce je vzájomná podpora v presadzovaní environmentálne priaznivých stavebných materiálov 
a technológií,  pasívnych  a nízkoenergetických  domov,  udržateľných  architektonických  či urbanistických 
riešení a udržateľného spôsobu života  (ďalej:  udržateľných architektonických riešení)  v praxi,  vo výučbe 
a vo vedecko-výskumných aktivitách. 

Oblasti spolupráce
Ústav, Inštitút a Združenie sa budú navzájom podporovať pri príprave, propagácii  a realizácii  podujatí, pri 
príprave publikácií a vo vzdelávacích a výučbových aktivitách.
Pri podpore a propagácii udržateľných architektonických riešení predpokladáme spoluprácu pri organizácii 
seminárov,  konferencií,  výstav,  exkurzií  či  školení,  charakter  spolupráce  vyplynie  z možností  Ústavu, 
Inštitútu a Združenia. Predpokladáme tiež odbornú spoluprácu pri publikačných aktivitách (články, brožúry, 
zborníky) a spoluprácu pri organizovaní architektonických (najmä študentských) súťaží. 
Pri výučbových aktivitách predpokladáme začlenenie problematiky udržateľných architektonických riešení do 
programov a predmetov gestorovaných Ústavom, účasť odborníkov z Inštitútu a Združenia na prednáškach 
a  seminároch,  spoluprácu  pri  organizovaní  workshopov,  seminárov  či  exkurzií  a prípadne  aj  spoločnú 
prípravu kurzov a školení.
V oblasti  vedy  a výskumu popri  spolupráci  na  príprave  vedeckých  a odborných  podujatí  a v publikačnej 
činnosti predpokladáme aj spoluprácu resp. spoločnú účasť na vedeckých a výskumných projektoch, ktoré 
sa týkajú udržateľných architektonických riešení. Ústav, Inštitút a Združenie deklarujú záujem spoločne riešiť 
takéto projekty.

Formy spolupráce
Ústav, Inštitút aj Združenie budú hľadať v rámci svojich možností najvýhodnejšie spôsoby spolupráce: Ústav 
napríklad  poskytne  priestory  na  podujatia,  Inštitút  poskytne  publikácie,  zapožičia  výstavy,  Združenie 
zorganizuje praktické workshopy a prednášky. V spolupráci organizované podujatia budú propagované na 
webových stránkach zúčastnených subjektov, pričom táto spolupráca nemusí byť vždy explicitne vyjadrená.

Výsledky spolupráce
Hlavným výsledkom spolupráce Ústavu, Inštitútu a Združenia bude napĺňanie jej cieľa: presadenie pasívnych 
domov, environmentálne priaznivých stavebných materiálov a technológií a udržateľných architektonických 
či urbanistických riešení  v praxi,  vo  výučbe a vo vedecko-výskumných aktivitách.  Pokiaľ   ide  o čiastkové 
výsledky spolupráce,  podľa  možnosti  budú prezentované ako spoločné a Ústav,  Inštitút  aj  Združenie  sa 
k nim môžu hlásiť. 
Toto memorandum prijali zástupcovia Ústavu, Inštitútu a Združenia v Bratislave 26. júna 2009.  
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