
 

 

   

 
rokovacia sála Bratislavského samosprávneho kraja 

Bratislava, Sabinovská 16 
 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci 

s Bratislavským samosprávnym krajom organizujú spoločnú konferenciu, cieľom ktorej je informovať 

o vládou prijatých dokumentoch s národnou pôsobnosťou, ktorých napĺňanie spolu úzko súvisí: 

Koncepcia mestského rozvoja SR do roku 2030 a Stratégia adaptácie SR na  zmenu klímy – 

aktualizácia. Konferencia bude zároveň informovať o programe európskej územnej spolupráce 

URBACT, cieľom ktorého je podporovať spoluprácu miest. 

PROGRAM: 
09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov 
10:00 – 10:30  Oficiálne otvorenie podujatia štátnymi tajomníkmi rezortov a predsedom BSK 
10:30 – 10:45  Pokrok v napĺňaní Koncepcie mestského rozvoja: Erika Horanská, Ministerstvo 

dopravy a výstavby SR  
10:45 – 10:55  Ako môže slovenským mestám pomôcť URBACT: Richard Száraz, URBACT – 

slovenské kontaktné miesto 
10:55 – 11:10  fajnOVA Ostrava a zapojení města do sítě URBACT: Ondřej Dostál, Magistrát 

mesta Ostravy 
11:10 – 11:30  Skúsenosti mesta Nitry s OP URBACT: Štefan Lančarič, mesto Nitra 
11:30 – 11:50  Dva pohľady na brownfieldy v Bratislave – degradovaný ekosystém/územný 

potenciál: Magda Ďurdíková, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy; 
Milan Hodas, Slovenská agentúra životného prostredia 

11:50 -  12:00  Medzinárodná expertná pracovná skupina pre klimatické zmeny so zameraním 
na sídelné prostredie: Tamara Slobodová, Ministerstvo dopravy a výstavby SR  

 

12:15 – 13:00 obed 

13:00 – 13:20  Aktualizácia Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy: Angelika 
Tamásová, Ministerstvo životného prostredia SR 

13:20 – 13:40 Akčný plán implementácie NAS – východiská: Richard Filčák, Prognostický ústav 
Slovenskej akadémie vied 

13:40 – 14:00 Metodologický prístup hodnotenia zraniteľnosti a prípravy klimatických 
adaptačných mestských stratégií: Michal Schvalb, Karpatský rozvojový inštitút 

14:00 – 14:20 Adaptačné nástroje regionálnej samosprávy na príklade Bratislavského 
samosprávneho kraja: Pavol Stano a Peter Jesenský, Bratislavský samosprávny kraj 

14:20 – 14:30  Európska politika v oblasti energetiky a klímy a jej dopad na mestá, obce 
a regióny: Jana Cicmanová; Energy Cities a Kancelária Dohovoru primátorov 

14:30 – 14:40 Aktivity Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov pre klímu a energiu: 
Natália Šovkoplias, Únia miest Slovenska 

14:40 – 15:00  Prejavy zmeny klímy sú výzvou na zmenu paradigmy v rozvoji mesta: Ingrid 
Konrad, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 

15:00 – 15:20 Možnosti financovania vodozádržných opatrení v mestách a v obciach v rámci 
Operačného programu Kvalita životného prostredia: Michal Šutriepka, 
Ministerstvo životného prostredia SR 

15:20 – 15:40  Zhrnutie a záverečná diskusia 


