
 LAND-URBIA 2013 

Plánovaním k rozvoju identity územia 

18. – 21. 4. 2013 
Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, pavilón F 

 pozvánka 

Výstava  a vedecká odborná konferencia  sa koná pod záštitou  
•   Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie 
•   Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
•   Združenia miest a obcí Slovenska 

Hlavný organizátor: 
Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku 

Agrokomplex  -Výstavníctvo  Nitra, š.p. 

Združenie miest a obcí Slovenska 

 

Hlavní partneri: 
......................................................... 

Partneri: 
Slovenská technická univerzita – FA, ÚM 

Slovenská poľnohospodárska univerzita – FZKI 

Umelecká beseda Slovenska 

 

Hlavný mediálny partner: 
URBANITA 

 

Sponzori:  
       Únia miest Slovenska, Spolok architektov Slovenska, , Fond výtvarných 

umení,  Spoločnosť pre záhradnú a krajinársku tvorbu,  EkoFond 

Hlavný organizátor 
Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku 

Agrokomplex  – Výstavníctvo  Nitra 
Združenie miest a obcí Slovenska 

 
Hlavný mediálny partner 

URBANITA 
 

Partneri 
Slovenská technická univerzita – ÚM, FA 

Slovenská poľnohospodárska univerzita – FZKI 
Univerzita Komenského v Bratislave – FM  

Spolok architektov Slovenska 
Fond výtvarných umení 

Umelecká beseda Slovenska 
 

Hlavní  sponzori:  
Agrokomlex-Výstavníctvo Nitra 

EkoFond – nadácia SPP 
mesto Nitra 

Arrbor Senec, mmcité  

 
 

 
 
M3 

Pavilón F – venovaný „LAND-URBIA 2013“  

Výstavy v areáli Agrokmplex – Výstavníctvo Nitra 
                    v termíne 18. – 22. 4. 2013 
 
 A – Bonsai – celý pavilón 
 B – Gardénia 
 C – Gardénia 
 G – Šport a voľný čas 
  

 
 M1 – DOMEXPO 

 M2 – DOMEXPO 
 M3 – JOBEXPOE 
 M4 – Mladý tvorca 
 M5 – JOBEXPO 
 K     – Kongresový pavilón 
                    
 Plocha medzi pavilónmi:   
 SOLARIS a Gardénia 



       Konferencia 

Záväzná  prihláška na aktívnu účasť na výstave LAND-URBIA 2013 

Názov organizácie záujemcu: .................................................................................................................................................. 
 
Adresa: .................................................................................................Telefón: .....................................................................  
 
Meno kontaktnej osoby: ......................................................................e-mail: ....................................................................... 

Máme záujme o vystavenie diela (označte, čo platí):            poster        model         foto        plastika         film     /    počet.........  ks. 
 
                                 áno                            áno 
Máme záujem sponzorovať akciu sumou: ..........................a prezentovať našu firmu: .....nie ........Požadujeme faktútru: .......nie 

Záujem o sponzorovanie: prosíme poslať informáciu do 12.4.2013 na adresu adobrucka@gmail.com,  
Záväznú prihlášku  prosíme poslať  do  5.4. 2013 na adresu adobrucka@gmail.com alebo matobaloga@gmail.com  
Vystavované diela  prosíme dodať najneskôr do 15. 4. 2013 do areálu Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, pavilón F.  
Prevoz z Bratislavy – hromadne po dohode so Spolkom architektov Slovenska do 12.4.2013 (tel.: 02/54431078). 
Viac sa dozviete na stránke  www.zuups.sk. Cez uvedenú stránku môžete prihlásiť  on-line svoje diela i príspevok.  

18. 4. 2013  Deň venovaný legislatívnym normám, nosná téma – nový stavebný zákon:  
•  prezentácia nového stavebného zákona v štádiu rozpracovanosti – prezentujú zástupcovia MDVRR SR 
•  prezentácia zákona o ochrane prírody v štádiu rozpracovanosti – prezentuje zástupca MŽP SR 
•  prezentácia pamiatkového zákona – novelizácia – prezentuje zástupca MK SR 
•  prezentácia zákona o pozemkových úpravách – MPRV SR zastupuje Komora pozemkových úprav 

      Záver: Maria Mladosievicova BAND 
 
19. 4. 2013  Deň diskusií a zamyslenia sa na identitou – pojem, trendy, riešenia, príklady, metodiky uplatnenia 
•  blok venovaný úvahám o identite – významový obsah slova, či je potrebná, aký má význam 
•  blok o trendoch podporujúcich identitu vo svete s medzinárodnou účasťou prednášajúcich 
•  blok o metodikách uplatňovania identity v plánovacom procese – ciele, implementácia, problémy 
    Záver: Trnavské kvarteto 

 
20.4.2013 Prednáškový deň – prezentácia pozitívnych príkladov ochrany a záchrany identity územia 
•  blok o identite v krajine 
•  blok o identite v mestách a obciach 
•  blok venovaný dizajnu a jeho prínosu pre zachovanie identity 

       Záver: Jazz v podaní Vojtecha Eckerta a Dany Vrchoskej 
 
21.4.2013 Prednáškový deň – prezentácia príkladov ochrany a záchrany identity územia 
•  blok venovaný konkrétnym riešeniam ochrany identity na modelových územiach z pohľadu rôznych profesií 
   Záver: swingový orchester pri ZUŠ v Nitra 
   Pozvánka na výstavu a konferenciu LAND-URBIA 2014 

mailto:adobrucka@gmail.com
mailto:adobrucka@gmail.com
mailto:matobaloga@gmail.com
http://www.zuups.sk/

