
Organizačné pokyny a informácie pre účastníkov 

 

Cieľová skupina: osoby pracujúce alebo so záujmom pracovať v oblasti 
ochrany prírody a krajiny 
 
Požadované vzdelanie: stredné odborné vzdelanie s maturitou 
 
Forma záverečnej skúšky: písomný test, ktorého obsahom budú témy 
prezentované v rámci vzdelávacieho programu. Získanie Osvedčenia 
o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania 
je podmienené účasťou na záverečnej skúške, ktorá sa bude konať 
najneskôr do 15 dní od ukončenia vzdelávania.  

 
Termín konania vzdelávania:  6. – 7. december 2022 
 
Miesto konania vzdelávania:  Slovenská agentúra životného prostredia  
   Tajovského 28  
   975 90 Banská Bystrica 
 
Termín skúšky:  19. december 2022 
 
Finančné zabezpečenie: vložné sa na vzdelávací program neplatí. 
Bezplatná účasť na akreditovanom vzdelávaní je však podmienená 
absolvovaním záverečnej skúšky. 
Cestovné, ubytovacie a stravné náklady účastníka hradí vysielajúca 
organizácia, resp. účastník sám! Organizátor zabezpečí občerstvenie. 
 

Záväzná prihláška: k pozvánke je priložená záväzná prihláška, ktorú je 
potrebné poslať najneskôr do 2. decembra 2022 vrátane na e-mailovú 
adresu: opak@sazp.sk 
 

Kontaktná osoba: 
Mgr. Lucia Šávoltová 
Tel.: 048/4374 194 
e-mail: opak@sazp.sk 
www.sazp.sk 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

 
 
 
 

Pozvánka 
 

na program akreditovaného vzdelávania 
 

Územné plánovanie, urbanizmus, 
krajina – zmena klímy 

 
 

6. – 7. december 2022 
Banská Bystrica 

 

 

 

 

 
 

Vzdelávací program Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny je akreditovaný 
 Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

 
 
 
 
 

mailto:opak@sazp.sk


Program 
 

1. deň 
 
9.00  –  9.15  Registrácia a otvorenie vzdelávania 
 
9.15 – 10.45  Nové úlohy územného plánovania pri očakávaní    
klimatických zmien  

 Ciele a úlohy územného plánovania 

 Vzťahy urbanizmus – územné plánovanie -  krajina 

 Nové úlohy územného plánovania pri očakávaní klimatických zmien 

 Nová legislatíva v územnom plánovaní – zákon č. 200/2022 Z.z. 
 

10.45 – 11.00   Prestávka 
 
11.00 – 12.30   Vývoj územného plánovania  

 História metód územného plánovania 

 Vývoj potrieb usporiadania územia 

 Plánovacie subjekty 

 Predmet územného plánovania 
                            

12.30 – 13.30   Prestávka na obed 
 
13.30 – 15.00   Urbanizmus a územné plánovanie v 20. storočí  

 Územné plánovanie pred rokom 1918 

 1. ČSR 

 Obdobie socialistického plánovania 

 Zmena charakteru a metód územného plánovania po roku 1989 
 

15.00 – 15.15   Prestávka 
 
15.15 – 16.45   Platná legislatíva územného plánovania 

 Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) 

 Vyhláška č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch  
a územnoplánovacej dokumentácii 

 Vyhláška č. 436/2000 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o 
obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie 
územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie 
obcí a o spôsobe overenia odbornej spôsobilosti 
                                    

 

 
2. deň 

 
8.30 – 10.00   Nástroje územného plánovania  

 Územnoplánovacie podklady: urbanistická štúdia, územný generel, 
územná prognóza 

 Územno-technické podklady 

 Ostatné podklady: stratégie TUR; stratégie štátnej env. politiky, 
environmentálne akčné programy a odvetvové koncepcie; 
dokumenty územného systému ekologickej stability, územné 
priemety OPaK, programy starostlivosti o prírodu a krajinu 

                              
10.00 – 10.15  Prestávka 
 
10.15 – 11.45  Územnoplánovacia dokumentácia 

 Koncepcia územného rozvoja SR ako základný dokument;  
Územný plán regiónu; Územný plán sídla; Územný plán zóny; 
Zásady a regulatívy; Záväzná a smerná časť územnoplánovacej 
dokumentácie; Postup spracovania; Aktualizácia územného plánu 
obce 

                                       

11.45 – 12.45   Prestávka na obed 

 

12.45 – 14.15   Postup spracovania jednotlivých dokumentov      

 Zákon o územnom plánovaní v praxi  

 Vzájomné vzťahy a záväznosť územnoplánovacích podkladov 
a dokumentácií  

 Metodické postupy spracovania územných plánov 
                                                           

14.15 – 14.30   Prestávka 
 
14.30 – 16.00   Vplyv klimatických zmien na tvorbu krajiny a očakávané    
dopady na ŽP. Obce a adaptácia na zmeny klímy. 

 Tvorba krajiny ako súčasť územného plánovania vo svetle    
klimatických zmien: MUSES, Krajinnoekologický plán, Generel 
zelene 

 Stanoviská a pripomienky orgánu OP v jednotlivých etapách 
spracovania: Zadanie; Koncept návrhu UPN; Návrh UPN 

               
16.00 – 16.15   Ukončenie vzdelávania 
 

 *Zmena programu vyhradená! 


