
POZVÁNKA NA DESIGN SPRINT

TYP PODUJATIA 

TERMÍN 

TRVANIE 

MIESTO 

 POČET ÚČASTNÍKOV 

Design sprint* 

13.9. - 14.9. 2022  

8:30 – 16:30 

Kasárne / Kulturpark – budova Alfa, 1. poschodie 

15 – 20 

* Design sprint je skupinové podujatie, ktoré využíva metódy dizajnérskeho procesu v intenzívnej skrátenej
podobe. Viac o formáte design sprint v článku. Viac o formáte design sprint v článku.

Pomôžme mestu Košice 
lepšie zvládať vlny 
horúčav
V Košiciach existujú miesta, kde je výrazne teplejšie ako v ich okolí, 
čo pociťujú obyvatelia predovšetkým v letnom období. Fenomén známy aj 
ako mestské tepelné ostrovy má negatívny vplyv na kvalitu života v meste 
a celkové zdravie obyvateľov. 

VÝZVA DESIGN SPRINTU PRETO ZNIE:  
Ako môžeme zmierniť efekt tepelných ostrovov v meste Košice?  

ÚČASŤOU NA DESIGN SPRINTE ZÍSKATE MOŽNOSŤ: 
prispieť vlastnými nápadmi a znalosťami k riešeniu problému, ktorý trápi všetkých občanov mesta 

Košice a zvýšiť tak kvalitu života v meste | vyskúšať si novú metódu riešenia komplexných problémov  | 

rýchlym a  efektívnym spôsobom otestovať svoje nápady  |  získať nové kontakty pri spolupráci v tímoch 

profesionálov  |  naučiť sa viac o tom, akým výzvam mesto čelí v rámci klimatickej zmeny 

PRIHLÁSENIE 

Prihlásiť sa môžete cez tento PRIHLASOVACÍ FORMULÁR. 
Prihlasovanie je otvorené do 11.9.2022 alebo  do na plnenia kapacít. 

Kontakt pre viac informácií: alexandra.posypankova@cike.sk

https://kosice2.sk/novinky/dizajn-v-sluzbach-mesta-alebo-ako-navrhnut-inovaciu-ktora-odraza-skutocne-potreby-obyvatelov/
https://vyskum.typeform.com/to/cpVu6N8P?typeform-source=statics.teams.cdn.office.net


Mesto Košice - projekt Košice 2.0
Trieda SNP 48A
040 10 Košice

info@kosice2.sk
www.kosice2.sk

KOHO HĽADÁME? 

Tento design sprint prepája oblasti ekológie, architektúry, technológií, projektového manažmentu  
a umenia a v procese využíva metódy dizajnu. Rovnako dôležité ako zameranie je motivácia a chuť 
pomôcť. Preto v tíme radi privítame aj záujemcov iného zamerania, ktorí sa danej téme venujú vo voľnom 
čase a dokážu svojimi znalosťami a schopnosťami prispieť k úspešnému riešeniu výzvy. 

Hľadáme účastníkov s nasledujúcimi profilmi: 

l ekológia / enviromentalistika / ochrana životného prostredia

l architektúra / urbanizmus / stavebné inžinierstvo

l technológie / enviromentálne technológie / ekotechnológie

l projektový / procesný manažment

l umenie

l dizajnéri so skúsenosťami s design thinkingom a service designom

l iné

INFORMÁCIE O VÝZVE 

Negatívne dôsledky klimatickej zmeny sa prejavujú rastúcim počtom horúcich letných dní, ktorých 

následky pociťujeme všetci. Klimatológovia navyše varujú, že počet letných a tropických dní 

i  tropických nocí v tzv. vlnách horúčav bude stúpať, pričom v najbližších dekádach sa očakáva ročne 

až 45 tropických dní s teplotou nad 30 °C. Mestské oblasti sú obzvlášť zraniteľné voči rastúcemu 

tepelnému stresu z  dôvodu efektu „mestského tepelného ostrova“. Extrémne teplo má vplyv aj 

na  dopravnú a energetickú infraštruktúru, poľnohospodárstvo a biodiverzitu, ale aj na ľudské zdravie, 

pohodu a produktivitu obyvateľov. 

Design sprint na tému klimatických zmien je unikátny nielen v rámci Slovenska, ale aj vo svete. 

Tento nástroj dokáže poskytnúť nový pohľad na riešenie dopadov klimatických zmien od samotných 

obyvateľov mesta Košice.   

Čo je design sprint? 

Design sprint je inovačná metóda na riešenie problémov alebo zodpovedanie dôležitých otázok pomocou 

designu, kreativity a tímovej spolupráce. Umožňuje nahliadnuť do budúcnosti a ušetriť tak čas, financie 

a veľa energie. 

Dôležitým aspektom sprintu je participácia používateľov a všetkých zúčastnených strán, ktorých sa 

konkrétna výzva dotýka. Cieľom je vytvoriť prototyp riešenia, otestovať ho so skutočnými používateľmi, 

čiže obyvateľmi alebo zamestnancami mesta Košice, ktorí môžu výsledné riešenie ďalej rozvíjať a začleniť 

do správy mesta. 


