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Karpatský rozvojový inštitút  

v spolupráci so Slovenskou Komorou Architektov 
 

vás pozýva na 
 

odborno-diskusný seminár 

Uvedomelí urbanisti a architekti na čele procesu adaptácie na zmenu klímy  
v mestách SR 

 
5.-6. októbra 2020, Žilina 

 

Zmena klímy má zásadné dopady na kvalitu urbánneho prostredia, infraštruktúru, obyvateľov mesta 

podniky a celkový rozvoj mesta. V kontexte aktuálnych ako aj prognózovaných zhoršujúcich sa dopadov 

zmeny klímy na slovenské mestá je nevyhnutné prehodnotiť zaužívané postupy a princípy v oblasti 

urbanizmu, územného plánovania či architektúry. Práve klimaticky uvedomelý urbanizmus, územné 

plánovanie a architektúra, ktoré berú do úvahy zmenu klímy, sú kľúčom pre udržateľný rozvoj miest a 

zabezpečenie ich klimatickej odolnosti voči negatívnym dopadom zmeny klímy (ako sú vlny horúčav, 

prívalové a riečne záplavy, víchrice, suchá) a ich dôsledkom. Zároveň znižovanie príspevku mesta 

k zmene klímy, je prvým krokom k prispôsobovaniu sa (adaptácie). 

Cieľom odborno-diskusného seminára je zvýšiť odbornú kapacitu urbanistov, architektov, územných 

plánovačov a špecialistov z príbuzných disciplín v oblasti možností reakcie na zmenu klímy v urbánnom 

prostredí, najmä transformácie princípov a procesov urbánneho rozvoja.  Podujatie je vzdelávaco-

diskusným odborným seminárom s dôrazom na intenzívnu vzájomnú diskusiu účastníkov navzájom, 

resp. so špecialistami v tejto téme.  

Program seminára je rozdelený do 7 tematických blokov: 

1. Vývoj zmeny klímy na Slovensku a súčasná pripravenosť miest SR reagovať na aktuálne a 

prognózované dopady zmeny klímy. 

2. Plánovanie rozvoja mesta vo svetle zmeny klímy: výhody a nevýhody prístupov tzv. kompaktného, 

fragmentovaného či extenzívneho mesta. 

3. Transformácia výstavby a renovácie budov ako reakcia na zmenu klímy. 

4. Krajinné plánovanie a zelená infraštruktúra v meniacich sa klimatických podmienkach. 

5. Príklady dobrej a zlej praxe v územnom plánovaní v kontexte zmeny klímy. 

6. Urbánny rozvoj a vybrané nástroje územného plánovania v rámci reakcie na zmenu klímy. 

7. Návrhy a odporúčania účastníkov v oblasti urbánneho rozvoja v kontexte zmeny klímy. 

 

Seminár je zaradený do systému Profesijného vzdelávania architektov Slovenskej Komory Architektov 

ako podujatie typu B s počtom 10 kreditov. 

 

Predbežná registrácia je možná do 04.09.2020 prostredníctvom formulára na 

https://forms.gle/53TRBP1AVDSzE4cP9.  

 

Seminár je realizovaný ako súčasť projektu Uvedomelí urbanisti a architekti na čele adaptačného procesu 

v mestách SR podporeného Kohéznym fondom v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. 

 

 

https://forms.gle/53TRBP1AVDSzE4cP9
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Predbežný program seminára 

 

Pondelok 5.10.2020 

13:00 – 13:30  Registrácia účastníkov 

13:30 – 14:30 Vývoj zmeny klímy na Slovensku a súčasná pripravenosť miest SR reagovať na aktuálne 

a prognózované dopady zmeny klímy. 

• Témy:  

o Aktuálne a prognózované dopady zmeny klímy na Slovensko 

o Aktuálny stav pripravenosti miest v SR 

• Úvod do témy a odborné príspevky:  

o Mgr. Jozef Pecho (klimatológ, SHMÚ),  

o RNDr. Andrej Šteiner, PhD. (expert na klimatické spravovanie rozvoja 

miest, KRI) 

14:30 – 15:30 Plánovanie rozvoja mesta vo svetle zmeny klímy: výhody a nevýhody prístupov 

tzv. kompaktného, fragmentovaného či extenzívneho mesta 

• Témy:  

o Výhody a nevýhody vybraných urbanistických prístupov 

o Hľadanie vhodného prístupu na rozvoj miest z pohľadu zmeny klímy – 

dôraz na mitigáciu či adaptáciu? 

• Úvod do témy a odborné príspevky: 

o Ing. arch. Martin Jerguš (Útvar hlavného architekta mesta Košice),  

o Ing. arch. Tomáš Guniš (projektovo architektonický špecialista, bývalí 

vedúci odboru územného rozvoja a koncepcii mesta Trnava), 

o RNDr. Andrej Šteiner, PhD. 

15:30 – 16: 00 Coffee break 

16:00 – 17:00 Transformácia výstavby a renovácie budov ako reakcia na zmenu klímy 

• Témy:  

o Vplyv budov na zmenu klímy 

o Nové štandardy budov v kontexte zmeny klímy – energetická náročnosť 

a klimatická odolnosť budov 

• Úvod do témy a odborné príspevky: 

o Ing. Ľubica Šimkovicová (špecialistka na udržateľnú architektúru a pasívne 

budovy, IEPD) 

17:00 – 18:00 Krajinné plánovanie a zelená infraštruktúra v meniacich sa klimatických podmienkach 

• Témy:  

o Formovanie novej paradigmy v urbánnom rozvoji 

o Význam ekologickej siete v urbánnom prostredí 

o  Zelená infraštruktúra v plánovacom procese a v procese výstavby 

• Úvod do témy a odborné príspevky: 

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) 

18:00  Spoločná pracovná večera  a diskusné posedenie 
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Utorok 6.10.2020 

07:30 – 08:30  Raňajky 

09:00 – 09:30 Príklady dobrej a zlej praxe v územnom plánovaní v kontexte zmeny klímy 

• Témy:  

o Príklady pozitívneho rozvoja a regulácie územia zo Slovenska a zahraničia 

v kontexte zmeny klímy 

o Negatívne príklady rozvoja a nedostatočnej regulácie územia  zo Slovenska 

a zahraničia v kontexte zmeny klímy 

• Úvod do témy a odborné príspevky: 

o Ing. Zuzana Hudeková, PhD. 

o Ing. arch. Martin Jerguš  

o Ing. arch. Tomáš Guniš  

o Ing. Ľubica Šimkovicová (špecialistka na udržateľnú architektúru a pasívne 

budovy, IEPD) 

09:30 – 10:30 Urbánny rozvoj a vybrané nástroje územného plánovania v rámci reakcie na zmenu 

klímy 

• Témy:  

o Nástroje a opatrenia miest v územnom plánovaní v kontexte zmeny klímy 

– regulácia územia 

o Návrh systémového prístupu miest v rámci reakcie na zmenu klímy – 

zavedenie klimatickej politiky miest 

• Úvod do témy a odborné príspevky: 

o Ing. arch. Tomáš Guniš  

o Ing. arch. Martin Jerguš  

o Mgr. Michal Schvalb (expert na prípravu adaptačných stratégií miest, KRI) 

10:30 – 11:00 Coffee break 

11:00 - 12:30 Blok 7: Návrhy a odporúčania účastníkov v oblasti urbánneho rozvoja v kontexte 

zmeny klímy 

12:30 – 13:30  Spoločný obed a ukončenie seminára 

 

 

Organizačné informácie: 

• Účasť na seminári je bezplatná. 

• Účastníci podujatia budú mať zabezpečené ubytovanie na zdieľaných 2-lôžkových izbách 

a stravovanie (1x večera, 1x raňajky, 1x obed, občerstvenie počas prestávok) v priestoroch 

seminára. 

• Pre obmedzenú kapacitu účastníkov (35) je pre účasť na podujatí potrebná registrácia.  

o Predbežná registrácia je možná do 04.09.2020 prostredníctvom formulára 

dostupného na https://forms.gle/53TRBP1AVDSzE4cP9. Predbežne registrovaní 

účastníci dostanú presný program a podrobnejšie informácie o seminári začiatkom 

septembra. 

o Záväzná registrácia účastníkov bude prebiehať v 2. polovici septembra. 

o Z dôvodu limitovanej kapacity seminára (35 účastníkov) si organizátor vyhradzuje 

právo na finálne potvrdenie o akceptácii záväzných prihlášok jednotlivých účastníkov. 

 

V prípade doplňujúcich otázok ohľadom seminára môžete kontaktovať organizátorov na kontaktnej 

adrese stano@kri.sk, resp. mob. čísle 0907 486 510. 

https://forms.gle/53TRBP1AVDSzE4cP9
mailto:stano@kri.sk

