„Voda v urbanizovanom prostredí“
PROGRAM a ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE K PODUJATIU

PROGRAM PODUJATIA:
8:30 – 9:00 – registrácia účastníkov seminára
9:00 – 9:10 – Privítanie účastníkov a úvodné slovo
(Michaela Kubíková, Národný Trust n.o., Slovensko)
9:10 – 9:45 – „Z Versail do Granady cez Tivoli a Marakéš: Vodná prechádzka cez Stredomorské
parky a záhrady“
(profesor Mohammed Larbi Bouguerra – AGTER, Francúzsko/Tunisko)
9:45 – 10:15 – „Program revitalizácie krajiny“
(Martin Kováč, Úrad vlády SR, Slovensko)
10:15 – 10:45 „Voda – limitujúci faktor pri rekonštrukcii parku v Hlohovci“
(Anna Dobrucká, Ateliér Dobrucká s.r.o., Slovensko)
10:45 – 11:00 Prestávka na čaj a kávu
11:00 – 11:30 „Voda – nekonečná fascinácia“
(Michael Rowan, Parky, komunity, lokality & kultúra, Londýn,
Anglicko)
11:30 – 12:00 „Adaptácia na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí a úloha zelene a vodného
prvku – prípadová štúdia Bratislava“
(Zuzana Hudeková, Regionálne environmentálne centrum, Slovensko)
12:00 – 12:30 „Skúsenosti z participatívneho plánovania verejných priestorov na Slovensku“
(Ing. Martina Paulíková, Ekopolis, Slovensko)

12:30 – 13:00 Diskusia a závery
13:00 – 14:00 OBED

CIEĽ PODUJATIA:
Cieľom seminára je hľadanie odpovedí na nasledovné okruhy otázok:
1. Akú úlohu zohrávala voda v architektonicko-krajinárskom vývoji historických parkov a záhrad ? Kde
všade sa môžeme s vodou stretnúť ako s kompozičným prvkom v človekom vytvorenom prostredí ?
Aké funkcie plnia vodné prvky a vodné plochy v urbanizovanej krajine v dnešných dňoch ? Je voda
chápaná aj ako kultúrny fenomén ? Sú stále vodné prvky a plochy dôležitým komponentom verejných
priestorov ?
2. Ako by mala vyzerať efektívna údržba vodných prvkov a plôch v meste, aby tieto prispievali ku
zlepšeniu životného prostredia a kvality života obyvateľov mesta ? Ako efektívne hospodáriť s vodou
pri údržbe parkov a záhrad ? Čo robiť s nefunkčnými vodnými prvkami a plochami v sídlach ?
3. Akým spôsobom môže zeleň a vodné prvky pomôcť pri adaptácii a zmierňovaní negatívnych
vplyvov zmeny klímy ? Môžu parky a záhrady prispieť k zadržiavaniu vody v mestskej krajine ? Ako
konkrétne môže zeleň prispievať k zlepšeniu mikroklimatických podmienok v meste a aký vplyv majú
na fyzické a duševné zdravie človeka ?
4. Je nutná práca s verejnosťou v danej problematike ? Sú zodpovední zodpovední a kompetentní
kompetentní ? Existujú dostatočné príležitosti na výmenu odborných poznatkov v tejto oblasti ?
Predpokladané výstupy:
Predpokladaným výstupom seminára by malo byť (1) získanie nových poznatkov a vedomostí v
oblastiach, o ktorých sa bude počas seminára diskutovať (2) výmena praktických skúseností
týkajúcich sa manažmentu historických parkov a záhrad (3) nové osobné kontakty medzi odborníkmi a
ľuďmi so záujmom o danú problematiku (4) konkrétne návrhy pre vlastníkov a správcov historických
parkov a záhrad v Bratislave na zlepšenie stavu historických parkov a záhrad v našom meste a ako
efektívne zapájať verejnosť do procesu aktívnej ochrany a údržby spomínaných lokalít
Hlavný organizátor podujatia:
Hlavným organizátorom podujatia je Národný Trust n.o. - pracovná skupina pri Národnom Truste n.o.
„Priatelia historických parkov a záhrad“.
Priatelia historických parkov a záhrad: je pracovná skupina NT n.o., ktorá vznikla v roku 2006 a
pozostáva z odborníkov v danej oblasti ako aj nadšencov a dobrovoľníkov, ktorým nie je ľahostajný
osud historických parkov a záhrad na Slovensku.
Cieľom tejto skupiny je podnecovať záujem o historické parky a záhrady všetkými prostriedkami,
vhodnými na zachovanie tohto typu kultúrneho dedičstva a na jeho lepšie poznanie a cenenie; pomôcť
vedeckému výskumu, šíreniu informácií a ich medzinárodnej výmene, publikovaniu odborných a
popularizačných diel, viesť obyvateľstvo k rešpektovaniu, chápaniu prírody a historického, resp.
kultúrneho dedičstva.
Viac informácií nájdete na stránke www.historickeparky.nt.sk
Partneri podujatia:
Úrad vlády SR
Regionálne environmentálne centrum

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE:
Účastnícky poplatok:
základné vstupné - 10 Euro
Študenti, dôchodcovia, ZŤP osoby - 5 Euro
Vo vstupnom je zahrnuté: príprava seminára, CD s príspevkami rečníkov, občerstvenie počas
prestávky a obed.
Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť pred podujatím, najlepšie bankovým prevodom na účet číslo:
2627735579/1100 Tatrabanka. Po dohode s organizátorom podujatia sa dá účastnícky poplatok
zaplatiť aj v hotovosti v deň seminára !
Jazyk seminára:
Podujatie bude prebiehať v anglickom a slovenskom jazyku so zabezpečeným simultánnym
tlmočením.
Registrácia:
Na seminár je potrebné nahlásiť svoju účasť najneskôr do 1. júna 2011 na e-mailovej adrese
kubikova@nt.sk - je potrebné vyplniť a doručiť návratku !
Finančná podpora podujatia:
Seminár je súčasťou projektu „Voda pre tretie tisícročie“, ktorý finančne podporila Euro-stredomorská
nadácia Anna Lindh.
Seminár finančne podporila aj Regionálne environmentálne centrum a Úrad vlády SR.
Seminár tvorí sprievodný program ku kultúrno-vzdelávaciemu podujatiu – Víkend historických
parkov a záhrad Bratislavy.

