
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÝZVA NA PODÁVANIE PRÍSPEVKOV NA 
MEDZINÁRODNÚ KONFERENCIU  
ZDRAVÉ DOMY – ZDRAVÝ INTERIÉR 2011 
 
Konferencia má svoju tradíciu v Brne a od roku 2011 sa bude  
každý druhý rok striedať s Bratislavou v kombinácii  
s konferenciou INTERIÉR 
 
Termín a miesto konania: 16.-17. mája 2011  
Fakulta architektúry STU Bratislava,  
Námestie Slobody 19, v aule a miestnosti 117 
 
Organizátori 
Fakulta architektúry STU Bratislava 
občianske združenie ArTUR / Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj 
Fakulta architektury VUT v Brně 
Sdružení hliněného stavitelství, o.s. 
 

Vedúci organizačného tímu  
Zuzana Kierulfová (ArTUR), Veronika Kotradyová (FA STU) 
 

Organizačný tím 
Henrich Pifko, Katarína Morávková, Vladimír Bruckner, Silvia Kránerová, Katarína 
Husárová, Marián Ontkoc  
 

Odborní garanti 
Prof. Ing, arch, Róbert Špaček, CSc., Ing. arch. Zuzana Kierulfová, Ing. Veronika 
Kotradyová, PhD., Prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD., Ing. arch. Henrich Pifko, 
PhD., doc. Ing. Josef Chybík, CSc., doc. Ing. Miloslav Meixner, CSc., doc. Ing. Ivana 
Žabičková, CSc., doc. Ing.arch. Hana Urbášková, Ph.D.   
 

Témy konferencie 
○ Zelená architektúra: udržateľný rozvoj v architektúre v súvislosti s tvorbou zdravého 
prostredia a ochranou zdrojov 
○ Tvorba zdravého prostredia v novostavbách a rekonštruovaných budovách 
○ Tradičné prírodné materiály a alternatívne stavebné materiály a technológie 
○ Drevo a jeho potenciál pri tvorbe zdravého mikro - a makroprostredia 
○ Stavebná biológia (vplyv klimatizácie, elekrosmogu, emisií škodlivín, vetrania a 
vykurovania na zdravie) 
○ Inovácie z oblasti materiálového inžinierstva s hlavným zreteľom na ochranu životného 
prostredia a užívateľa 
○ Tvorba prostredia /environmental design 
○ Dizajn s prihliadnutím na ľudské telo a myseľ / dizajn ako terapia 
○ Humanitné vedy a nevyhnutnosť ich prieniku do dizajnu a architektúry 
  

 

 



 

Program konferencie  
16.5. 2011 pondelok  
9:00-12:30 a 13:30 až 17:00 sekcie príspevkov po 20 minút a diskusia (cca 16 príspevkov) 
17.5.2011 utorok 

9:00-12:00 sekcia príspevkov (cca 8 príspevkov), vrátane firemných prezentácií 
s vedeckým charakterom, záver 
 

Sprievodný program 
○ Výstava vo vestibule / posterová sekcia 
○ Spoločenský a diskusný večer 
○ Tlačová beseda pre pozvaných novinárov 
○ Exkurzia na tému: Zdravé bývanie v novostavbách a v obnovených starých domoch 17.5. 
13:00- 17:00 hod.  
Navrhovaná trasa: pasívny dom z prírodných materiálov v Bratislave, rekonštrukcia domu a 
slamený dom v Hrubom Šúri.   
 

Publikovanie príspevkov 
○ CD nosič s kompletnými príspevkami v elektronickej forme v pôvodnom jazyku (pre 
účastníkov konferencie) 
○ tlačený zborník s abstraktmi prednesených príspevkov v slovenskom (resp. českom) 
a anglickom jazyku 
○ plné znenie príspevkov a prezentácie budú po konferencii uvedené na internetovej 
stránke FA STU a ArTUR  
○ jedno číslo vedeckého časopisu ALFA bude venované konferencii a budú v ňom 
publikované vybrané príspevky v plnom znení 
 
Dôležité termíny 
do 07.2.2011 zaslanie názvov a abstraktov (autori) 
do 14. 2. 2011 výber príspevkov, zaslanie vzoru úpravy príspevkov (odborní garanti) 
do 11.4. 2011 zaslanie príspevkov v kompletnom znení (autori) 
 
Konferenčné poplatky 
Prednášajúci lektori konferenčný poplatok neplatia,  
účastnícky poplatok pre ostatných účastníkov konferencie bude definovaný v priebehu 
marca a zaslaný spolu s pozvánkou s presnejším programom.  
 

Kontakt: healthyhouses2011@gmail.com 


