POZVÁNKA
Mestská časť Košice - Západ a Karpatský rozvojový inštitút

Vás pozývajú na konferenciu

„Pripravenosť miest na zmenu klímy a extrémy počasia“

Konferencia sa uskutoční dňa 26. marca 2014 v Košiciach, Hotel Centrum
v čase od 13:00 do 17:00 hod.

Mestá sú obzvlášť zraniteľné takými dopadmi zmeny klímy, ako je zvýšená frekvencia nadpriemerne
horúcich dní, prívalových zrážok spôsobujúcich záplavy, dlhodobých súch či silných vetrov. Je to
spôsobené tým, že na obmedzenom priestore sa koncentruje množstvo aktivít, ľudí a majetku. Navyše
mesto je viac-menej jeden integrovaný systém, kde poškodenie jedného sektora má vplyv na mnoho
ďalších, či už priamo alebo nepriamo, a tým sa multiplikujú škody pre ľudí, podnikateľov či verejný
sektor. Pred každým mestom stojí výzva, ako sa na dopady zmeny klímy adaptovať, teda zmierňovať
ich negatívny efekt na život a činnosti na svojom území.

Cieľom konferencie je motivovať k systémovým aktivitám zmierňujúcim dopady zmeny
klímy v mestskom prostredí.
Konferencia je určená pre zástupcov miestnej a regionálnej samosprávy v Prešovskom
samosprávnom kraji a Košickom samosprávnom kraji (volených a výkonných), pre zástupcov
relevantnej miestnej štátnej správy s pôsobnosťou v regióne ako aj pre zástupcov odborných
inštitúcií.
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Program konferencie
1. Prečo sa Mestská časť Košice - Západ rozhodla ísť do tejto témy, očakávaný prínos
RNDr. Rudolf Bauer, PhD., Starosta
13:00-13:15
2. Kontext a prepojenie spravovania rozvoja územia a adaptácie na dopady zmeny klímy
RNDr. Andrej Šteiner, PhD., Karpatský rozvojový inštitút
13:15-13:35
3. Dopady zmeny klímy na mesto Košice – súčasný stav a scenáre do budúcnosti
RNDr. Pavel Štastný, CSc., Slovenský hydrometeorologický ústav
13:35 – 14:00
Prestávka
14:00 – 14:20
4. Zmierňovanie negatívnych dopadov horúčav na ľudí a majetok: príklad Mestskej časti
Košice – Západ
Ing. Ladislav Hegyi, Ing. Zuzana Záborská, riešitelia Adaptačnej stratégie MČ KošiceZápad
14:20 – 14:40
5. Využitie zelene pri realizácií opatrení voči negatívnym dopadom zmeny klímy
Ing. Anna Dobrucká, Ateliér záhradnej a krajinnej architektúry, Nitra
14:40 - 14:55
6. Zmierňovanie negatívnych dopadov záplav na ľudí a majetok: príklad mesta Miškolc
Zsolt Somorjai – Tamászy – Riaditeľ Green City, Budapest
14:55 – 15:35
7. Diskusia
15:35 – 16:00
Recepcia
16:00 – 17:00

Tešíme sa na Vašu účasť.
S pozdravom,

RNDr. Andrej Šteiner, PhD.
Riaditeľ Karpatského rozvojového
inštitútu

RNDr. Rudolf Bauer, PhD.
Starosta Mestskej časti Košice
– Západ
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Prihláška
Vzhľadom k obmedzenej kapacite Vás láskavo žiadame, aby ste svoju účasť (alebo Vášho
zástupcu) potvrdili najneskôr do 20.03.2014 elektronicky alebo telefonicky na kontakt:
Mgr. Michal Schvalb, schvalb@kosicezapad.sk, 0905 921 458.
Miesto konferencie: Hotel Centrum, Kongresová sála Volt, Južná trieda 2 A, 043 23 Košice.
Dátum: 26. marca 2014 (streda)
Konferencia bude prebiehať v slovenskom jazyku, tlmočenie z maďarského jazyka v rámci
jedného príspevku bude zabezpečené.
Účastnícky poplatok sa nevyberá.

Konferencia je organizovaná v rámci projektu ClimCross Development – HUSK/1101/1.5.1/0128.
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