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Medzinárodná vedecká konferencia  

“Mesto v roku 2112” 
29. – 30. november 2012, Bratislava 

 

Predbežný program (23.11.2012) 
 
Dvadsiate storočie zaznamenalo neočakávaný rast miest, čo má za následok skutočnosť, že dnes 
viac ako polovica populácie žije v mestách a veľkomestách. Do roku 2030 by počet obyvateľov 
miest mal narásť až na 5 miliárd, pričom s najväčším nárastom obyvateľstva sa počíta v menších 
mestách. Najbližšie desaťročia budú naše mestá svedkami a zároveň hlavnými aktérmi zmien a 
transformácií a ich povinnosťou bude zabezpečiť priaznivé prostredie na riešenie dôležitých 
ekonomických, politických, spoločenských a environmentálnych výziev, ktorým budeme musieť 
čeliť. Budúcnosť ľudstva bude samozrejme závisieť od nás a od toho, ako najlepšie využijeme 
jednotlivé možnosti urbanizácie.  
 

Aké sú možné scenáre vývoja európskych miest v nasledujúcom storočí? Ako si predstavujeme 
vývoj miest, ako budú mestá vyzerať a ako by mestá mali vyzerať v roku 2112? Aké rozhodnutia 
treba spraviť a s akými riešeniami treba prísť, aby sa urbanistická utópia na Slovensku ako aj v 
ďalších európskych krajinách stala realitou budúcnosti?  
 
Aj týmto kľúčovým otázkam sa bude venovať medzinárodná konferencia interdisciplinárneho 
charakteru, ktorá sa pokúsi zosúladiť faktami podložené analýzy a utopistické predstavy. Počas 
diskusií o budúcom vývoji miest sa budú môcť nemeckí, francúzski a slovenskí rečníci podeliť o 
svoje predstavy a porovnať jednotlivé postupy, čo nepochybne prinesie nové myšlienky a nápady. 

 
Jazykmi konferencie bude slovenčina, nemčina a francúzština  

a konferencia bude simultánne tlmočená do všetkých troch pracovných  jazykov. 
 
 
 

 
 

 
  

  

 



 

1. DEŇ – 29. november (štvrtok) 
Múzeum mesta Bratislavy  

(Radničná 1, prístup cez Apponyiho Palác ) 
 
Miestnosť “Faust”  
 
9.00-9-30 
Slávnostné otvorenie konferencie 
 
9.30-10.00 
Úvodná sekcia:  Urbanistická vízia nasledujúceho storočia  
Slovenský rečník: Miroslav Marcelli, filozof. 
 
10.00-10.15 
Prestávka 
 
10.15-12.00 
1. sekcia: Ako budú mestá čeliť klimatickým zmenám?  
Aký dopad budú mať klimatické zmeny na mestá a ich vývoj v nasledujúcich desaťročiach? Ako 
sa s tým budú môcť mestá vyrovnať a ako sa budú prispôsobovať jednotlivým výzvam, ktoré 
klimatické zmeny prinesú? Ako čo najlepšie využiť obnoviteľné zdroje energie v mestách?  

Nemecký rečník 
- Matthias K. B. Lüdeke, výskumný pracovník v oblasti dopadu klimatických zmien, 

Inštitút pre výskum dopadu klimatických zmien v Postupime. 
Slovenský rečník 

- Robert Špaček, profesor na Ústave ekologickej a experimentálnej architektúry, Fakulta 
architektúry STU, Bratislava. 

Predsedajúci 
- Julián Keppl , vedúci Ústavu ekologickej a experimentálnej architektúry Slovenskej 

technickej univerzity (STU), Bratislava. 
 
12.00-13.30 
Prestávka 
 
13.30-15.30 
2. sekcia: Digitálne mesto – demokratické mesto?   
Aký význam budú mať nové informačné a komunikačné technológie pre mesto a jeho fungovanie 
z dlhodobého hľadiska? Ako môžu digitálne technológie podporovať interaktivitu a aktívnu 
účasť? Môžu digitálne technológie prispieť k tvorbe nových foriem miestneho riadenia?  
Nemecký rečník 

- Harald Kegler, Predseda Územného plánovania a výskumu, Fakulta architektúry Bauhas 
univerzity, Weimar. 

Francúzski rečníci 
- Serge Wachter, profesor na Vysokej škole architektúry Paris-La-Villette (ENSA PLV), 

prednášky o územnom plánovaní v budúcnosti. 
- Alain Renk, architekt, územný plánovač a podnikateľ, zakladateľ organizácie UFO  

(Urban Fabric Organisation) zaoberajúcej sa vývojom nástrojov územného plánovania miest. 
Slovenský rečník 

- Martin Uhrik , pedagóg a výskumný pracovník na Ústave ekologickej a experimentálnej 
architektúry, Fakulta architektúry STU, Bratislava. 

Predsedajúci 
- Ľubica Vitková, Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity STU, 

Bratislava. 
 
15.30-15.45 
Prestávka 



 

15.45-17.45 
3. sekcia: Doma v meste ?  
Aké budú hlavné charakteristiky mestského prostredia o sto rokov? V akých budovách budeme 
bývať? Aké formy mobility budú v našich mestách prevládať?  
Nemeckí rečníci 

- Weert Canzler, Predseda výskumnej skupiny “Mobility”, Vedecké centrum sociálneho 
výskumu, Berlín. 

- Elke Hochmuth, členka koordinačnej rady "Urban Systems", univerzitná koordinátorka, 
Výskum v oblasti urbanizmu, Duisburg-Essen Univerzita. 

Francúzski rečníci 
- Jean Magerand, architekt, územný plánovač a architekt krajinár, vedúci výskumnej 

skupiny „Prospectives“, Vysoká škola architektúry Paris-La-Villette (ENSA PLV). 
- Didier Rebois, architekt, odborník na oblasť mestskej mobility, profesor na Vysokej 

škole architektúry Paris-La-Villette (ENSA PLV), Generálny tajomník pre EUROPAN. 
Slovenský rečník 

- Matúš Vallo, architekt, zakladateľ ateliéru Vallo Sadovský Architects, Bratislava. 
Predsedajúci 

- Ingrid Konrad , hlavná architektka mesta Bratislavy. 

 
Miestnosť “Piano Nobile”  
 
18.00-20.00 
Slávnostná recepcia  
 
 
 

2. DEŇ – 30. november (piatok) 
Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita - STU 

(Námestie slobody 19) 

 
9.30-11.30 
4. sekcia: Ako môžeme predvídať budúcnosť miest a ich plánovanie?  
Ako vytvárať nové metódy a nástroje s cieľom predvídať rozvoj našich miest z dlhodobého 
hľadiska? Ktoré údaje sú podstatné a ako ich môžeme získať? Ako vytvárať nové nástroje pre 
efektívnejšie územné plánovanie?  
Nemeckí rečníci 

- Tessina Schenk, projektová manažérka laboratória “Future Cities Laboratory”, ETH, 
Zürich  

- Dieter Posch, bývalý minister, Hessenské ministerstvo hospodárstva, dopravy a 
regionálneho rozvoja a rozvoja miest.  

Francúzsky rečník 
- Chris Younès, filozofka, riaditeľka laboratória Gerphau (filozofia-architektúra-mestá), 

profesor na Vysokej škole architektúry Paris-La-Villette (ENSA PLV). 
Slovenský rečník 

- Bohumil Kováč, profesor, vedúci Ústavu urbanizmu a územného plánovania, Fakulta 
architektúry Slovenskej technickej univerzity (STU), Bratislava. 

Predsedajúci 
- Alena Kubová-Gauché, architektka, Vysoká škola architektúry v Lyone (ENSA Lyon), a 

Miroslav Marcelli , filosof. 
 
11.45-12.15 
Záverečná sekcia 
 


