
Plánovaním  ku  kvalitnému  prostrediu

* Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie 
* Spolok architektov Slovenska    * Fond výtvarných  umení  

* MDVRRSR * URBION  * STU v Bratislave  * SPU v Nitre   
* urbanE.T. * uzemneplany.sk

pozývajú na seminár

dňa  19.4.2012  (štvrtok)  o 10.00 hod.

Agrokomplex Nitra, pavilón K, na výstave  GARDENIA  a DomEXPO
Sprievodná  akcia v pavilóne M3 – spoločná expozícia:  

• MDVRR SR
• ZUUPS a SAS
• URBION
• STU, FA a ÚM
• SPU, KZKA
• Mestá Košice, Nitra, Martin
• Projektové  ateliéry
• URBAN E.T.
• mmcité a.s.



Seminár 19.4.2012 v pavilóne K od 10.00 hod.  Agrokomplex Nitra:     Plánovaním  ku  kvalitnému  prostrediu

Cieľ seminára:  populárnou formou predstaviť  systém a význam plánovania pre dosiahnutie kvalitného, estetického, vyváženého urbánneho i krajinného 
prostredia. Seminár je určený pre širokú verejnosť, ktorá má často pochybnosti o potrebe plánovacieho procesu.  Diskusia s osobnosťami urbanizmu !!!
PROGRAM
• Ing.arch. Jelena Hudcovská, MDVRR SR – Plánovanie a manažment územného rozvoja, vlastnícke vzťahy ako faktor plánovania územného rozvoja
• Prof. Ing.arch. Bohuš Kováč, PhD., STU v Bratislave – urbanizmus ako nástroj na kontinuálny územný rozvoj
• Prof. Ing.arch. Maroš Finka, PhD., STU v Bratislave - bronwfieldy v rozvoji územia ako potenciál a ich revitalizácia ako nástroj na skvalitnenie prostredia
• Ing. Mária Krumpolcová , AŽ Projekt – Štandardy minimálnej vybavenosti obcí  a pozitívne príklady s ukážkou  realizácií
• Ing.arch. Martin Baloga, PhD., STU v Bratislave  – spracovávať UPD alebo nie ?? Aká by mala byť  účasť občana  na plánovacom procese ??
• Ing.arch. Viera Šottníková, MsU Martin  – význam regulatívov na príklade  územného plánu mesta Martin s dôrazom na využitie potenciálu mesta
• Ing.arch. Matúš Človieček, MsU Košice – mesto Košice predstavuje zmenu funkcie vybraných lokalít v meste cez urbanisticko-architektonickú súťaž
• Doc. Ing.arch. Roberta Štepánková, PhD. , SPU v Nitre – krajinný urbanizmus  - príspevok ku kvalite mestského prostredia - zahraničné príklady
• Ing. Anna Dobrucká, PhD., Ateliér Dobrucká, s.r.o. – Využitie historických podkladov pri tvorbe územného plánu, stopy historických krajinných štruktúr v urbanizme
• Ing.arch. Peter Vaškovič , VaškovičUrbanisti s.r.o. – Bývanie na novom vidieku – pochybnosti urbanistu
• RNDr. Juraj Silvan, ZUUPS  – Baťové mestá ako príklad pozitívneho prístupu plánovania veľkého investora – developera a jeho zodpovednosť za riešenie
• Ing. Peter Skirka, VITA software s.r.o. – softwérová podpora pre stavebné úrady a kontext na rešpektovanie územných plánov
• David Karásek, Aleš Bakoš, mmcité s.r.o. – kvalitný urbanizmus cez tvorbu verejných priestranstiev (plánovanie, projektovanie, realizácia)
• Ing.arch.  Maritna Jakušová , URBION – príklady  pozitívnych a negatívnych výstupov, revitalizácia nevyužitých priestorov

SPRIEVODNA AKCIA  - Verejná diskusia – otázky verejnosti a odpovede odborníkov v rámci seminára i v expozícii ZUUPS, pavilón M3

Prihlásiť sa na seminár môžete na adrese: "Kancelaria SAS"   sas@euroweb.sk alebo matobaloga@gamil.com do  17.4.2012 , vstup zdarma    (zmena programu vyhradená, 15 min. jedna prednáška)



Expozícia v areáli  Agrokomplexu Nitra, 19.-22.4.2012:     Plánovaním  ku  kvalitnému  prostrediu

Cieľ seminára:  populárnou formou predstaviť  systém plánovania a dôležitosť plánovania pre dosiahnutie kvalitného, estetického, vyváženého urbánneho i 
krajinného prostredia. Seminár je určený pre širokú verejnosť, ktorá má pochybnosti o potrebe plánovacieho procesu.

EXPOZÍCIA:  168 posterov + 3 modely
• MDVRR SR – dotácie ministerstva pe mestá a obce na riešenie územnoplánovacej dokumentácie
• Spolok architektov Slovenska  – Cena Dušana Jurkoviča 2011 
• Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku  – Cena ZUUPS-Cena za urbanizmus 2011 
• URBION – inštitút urbanizmu a územného plánovania
• Mesto Košice – kasárne-plaváreň ,  Mesto Martin –územný plán mesta,  Mesto Nitra
• UNIVERZITY:  STU v Bratislave – Ústav urbanizmu ,  STU v Bratislave – Ústav manažmentu,  SPU v Nitre – Fakulta záhraníctva a krajinného inžinierstva
• Projektové ateliéry zamerané na urbanizmus, územné plánovanie a krajinný urbanizmus:  SanHUMA 90, AŽ Projekt s.r.o., Vaškovič Urbanisti, s.r..o., Pleidel Architekti s.r.o.,    

Ateliér Dobrucká  s.r.o,  AUREX s.r.o.,  ARCH.EKO s.r.o.,  Ateliér Parter, s.r.o., Ing. Štefan  Lančarič, PhD.
• urbanE.T. NGO – mladí urbanisti, alternatívny prístup k riešeniu i propagácii
• Mmcité – mestský mobiliár – realizačná firma rieši verejné priestranstvá
• VITA software, s.r.o. – softvérová podpora pre stavebné úrady

SPRIEVODNA AKCIA
• Hodinka verejne o urbanizme – verejná diskusia s pozvanými osobnosťami na tému „Funkcie sídla“  a „Občan v plánovacom procese“ dáva možnosť otázok z publika  

(moderátori diskusie: Ing.arch. Maritna Jakušová, Ing.arch. Denisa Valášková, Ing. arch. Marcel Martišák, Ing.arch. Martin Baloga PhD., Ing.arch. Peter Vaškovič)

Prihlásiť sa na seminár môžete na adrese: "Kancelaria SAS"   sas@euroweb.sk alebo matobaloga@gamil.com do  17.4.2012  vstup zdarma                                    (zmena programu vyhradená)



Plánovaním  ku  kvalitnému  prostrediu
dňa  19.4.2012  (štvrtok)  o 10.00 hod.

Agrokomplex Nitra, expozícia v pavilóne M3, seminár v pavilóne K
na výstave  GARDENIA  a DomEXPO

Sponzori expozície a seminára:
• Spolok architektov Slovenska
• Fond výtvarných umení
• mmcité a.s. 
• VITA software, s.r.o.
• Parter – závlahové systémy
• Ateliér Dobrucká, s.r.o.
• AŽ Projekt, s.r.o.
• AUREX, s.r.o.
• Vaškovič Urbanisti, s.r.o.



Kreslo pre osobnosti v urbanizme
Verejná diskusia s verejnosťou

témy:   "Funkcie sídla„,  "Účasť občana v plánovacom procese„...
19.4.2012 -

seminárny deň

20.4.2012 deň s 
Trnavským 
kvartetom 21.4.2012 22.4.2012

moderuje:  Ing.arch. Martin Baloga, Ing.arch. Marcel Martišák

Prof. Ing.arch. Maroš Finka, PhD. 11.00

Ing.arch. Jelena Hudcovská, PhD. 14.00

Prof. Ing.arch. Bohuš Kováč, PhD. 16.00

moderuje:  Ing. arch. Martina Jakušová

Prof. Ing.arch. Štefan Šlachta, CSc. 11.00

Ing.arch. Ľubomír Kelaman 14.00

Ing.arch. Milan Horák 16.00

moderuje:  Ing.arch. Peter Vaškovič 

Ing.arch. Jozef Hrozenský 11.00

Ing.arch. Arnosť Mitske 14.00

Ing.arch. Vladimír Jarabica 16.00

moderuje:  Ing.arch. Denisa Valášková

Doc. Ing.arch. Roberta Štepánková, PhD. 11.00

Ing.arch. Vierka Šottníková 14.00



M3 – pavilón so spoločnou expozíciou
K – pavilón s konferenčnou sálou – SEMINAR 

19.4.2012, 

Téma výstavy i seminára: 
„Plánovaním ku kvalitnému prostrediu“



Expozícia

„Plánovaním ku kvalitnému prostrediu“


