Karpatský rozvojový inštitút
v spolupráci so Slovenskou Komorou Architektov
v rámci projektu „Uvedomelí urbanisti a architekti na čele procesu adaptácie na zmenu klímy

v mestách SR“
vás pozýva na odborno-diskusné online semináre:
Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí
a
Dizajn mesta v kontexte reakcie na zmenu klímy

Uvedené semináre sú súčasťou série vzdelávacích udalostí pre zvýšenie odbornej kapacity urbanistov,
architektov, územných plánovačov a špecialistov z príbuzných disciplín v oblasti možností reakcie na
zmenu klímy, so zameraním najmä transformácie princípov a procesov urbánneho rozvoja a sú
postavené na vzájomnej diskusii/výmene názorov účastníkov.
Program seminárov:
1. Stromy v kontexte reakcie na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí
12.5.2021, 13:30 – 15:30
Témy:
o Stromy a ich funkcie v meste
o Postavenie stromov z pohľadu urbanizmu
o Výber vhodných druhov stromov v urbanizovanom prostredí v zmenených
klimatických podmienkach slovenských miest
o Význam pohlcovania uhlíka stromami v kontexte emisnej bilancie mesta
Uvedenie do tém:
o Ing. Anna Dobrucká, PhD. (krajinná architektka, špecialistka na urbánnu zeleň)
o Ing. Zuzana Hudeková, PhD. (krajinná architektka, špecialistka na zelenú infraštruktúru
a jej vplyv na adaptáciu na zmenu klímy)
o Mgr. Ing. Petr Pavelčík (špecialista na nízkouhlíkové a offsetové projekty)
2. Dizajn mesta v kontexte reakcie na zmenu klímy
19.5.2021, 13:30-15:30
Témy:
o Výhody a limity kompaktného mesta vo svetle zmeny klímy
o Výhody a limity extenzívneho mesta vo svetle zmeny klímy
o Lipská charta vo svetle reakcie na zmenu klímy
o Urbánna agenda pre EÚ – partnerstvo pre klimatickú adaptáciu
Uvedenie do tém:
o Ing. arch. Martin Jerguš (Útvar hlavného architekta mesta Košice)
o Ing. arch. Tomáš Guniš (projektovo architektonický špecialista)
o Ing. arch. Erika Horanská (špecialistka na rámcové podmienky mestského rozvoja)
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Organizačné informácie:
• Účasť na seminári je bezplatná.
• Seminár sa bude realizovať online prostredníctvom platformy ZOOM.
• Z dôvodu limitovanej kapacity seminára je nevyhnutné sa vopred registrovať prostredníctvom
formulára – https://forms.gle/5c5kHpcPnRouVQw6A do 7.5.2021.
• Link na seminár bude zaslaný registrovaným uchádzačom pred konaním seminára.
Seminár je zaradený do systému Profesijného vzdelávania architektov Slovenskej Komory
Architektov.

Semináre sú realizovane ako súčasť projektu Uvedomelí urbanisti a architekti na čele adaptačného procesu
v mestách SR podporeného Kohéznym fondom v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Viac informácii o projekte nájdete na http://www.kri.sk/.
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