
Konferencia je jednou zo spoločných aktivít ministerstiev,  

ktoré sú zodpovedné za mestský rozvoj  

a ochranu životného prostredia vrátane ochrany prírody a biodiverzity. 

Pre mestá sú životne dôležité zdravé a správne fungujúce ekosystémy a biodiverzita, ktorá 

je zabezpečená prostredníctvom zelenej infraštruktúry. Zelená infraštruktúra poskytuje množstvo 

funkcií,  od úpravy mikroklímy, zabezpečenia kvality ovzdušia, čistenia vody a pôdy až po 

predchádzanie záplavám. Prírodné prvky sú kľúčovým aspektom našich potravinových systémov, 

majú zásadný vplyv na ľudské zdravie a je nevyhnutné ich chrániť. Cieľom spoločnej konferencie je 

poskytnúť samosprávam praktické informácie, potrebné k efektívnej ochrane prírody a biodiverzity 

nielen na svojom území, ale aj v širšom kontexte a k budovaniu zelenej a modrej infraštruktúry. 

Spoluorganizátorom konferencie je Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, ktorá je zapojená  

v medzinárodnom projekte PERFECT, zameranom na podporu zelenej infraštruktúry, jej mapovanie,  

vyhodnotenie a uplatňovanie. Ďalším partnerom je Bratislavský samosprávny kraj, ktorý pod-

poruje budovanie zelenej infraštruktúry v bratislavskom regióne.

Na podujatí bude zabezpečené simultánne tlmočenie angličtina – slovenčina.

Účasť na podujatí je bezplatná, podmienkou je registrácia.  

Registrovať sa môžete na uvedenom odkaze do 15. septembra

https://forms.gle/EMcb9NBnmbr8yHfR9

Podrobný program a bližšie informácie o mieste konania budú zaslané v septembri 2019.

Kontakt na organizátorov: urban@mindop.sk

Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Ministerstvo životného prostredia SR
v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves a Bratislavským samosprávnym krajom 

si Vás dovoľujú pozvať na spoločnú konferenciu 

ZELENÁ INFRAŠTRUKTÚRA 
A BIODIVERZITA

V MESTÁCH A OKOLÍ

16. október 2019, 9:30 hod.
rokovacia sála Bratislavského samosprávneho kraja,

Bratislava, Sabinovská 16

Podujatie organizované v rámci projektu „PERFECT - Planning for Environmental Resource eFficiency in European Cities and Towns“, 
ktorý je finančne podporený z prostriedkov Európskej komisie, ERDF, operačného programu Interreg Europe.    

Karlova
Ves



Zelená infraštruktúra  
a biodiverzita v mestách a okolí

PROGRAM:

Podujatie organizované v rámci projektu „PERFECT - Planning for Environmental Resource eFficiency in European Cities and Towns“, 
ktorý je finančne podporený z prostriedkov Európskej komisie, ERDF, operačného programu Interreg Europe.    

09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov

10:00 – 10:30 Oficiálne otvorenie podujatia vrcholovými reprezentantmi inštitúcií

10:30 – 10:40 Uvedenie do života publikácie „Príručka pre samosprávy: 

   Ako pripraviť akčný plán zelenej infraštruktúry“

BLOK 1
10:40 – 11:00 Biodiverzita – objasnenie konceptu, globálnych a národných rámcov

11:00 – 11:20  Zelená infraštruktúra – objasnenie konceptu, situácia na Slovensku 

   na lokálnej úrovni

Prezentácie panelistov
11:20 – 11:30  Projekt PERFECT – Planning for Environmental Resource Efficiency 

   in European Cities and Towns – informácie o projekte

11:30 – 11:40  Podpora zelenej infraštruktúry v BSK

11:40 – 11:50  Stromy v mestách

11:50 – 12:00 HájPark – zelená mestská štvrť v Bratislave

12:00 – 12:10 ENVIROMESTO 2019 – laureát súťaže

12:10 – 12:20  URBACT – príležitosť pre mestá

Panelová diskusia
12:20 – 12:50 Cieľom je rozdiskutovať so všetkými účastníkmi bloku 1 praktické 

   aspekty prístupu miest k zelenej a modrej infraštruktúre 

   a ku ochrane biodiverzity

12:50 – 13:30  obed

BLOK 2
13:30 – 13:50 Koncepcia zelenej infraštruktúry v rakúskych mestách Viedeň, Graz, 

   Linz – porovnanie – Attila Tóth

13:50 – 14:20  Green Amsterdam – predstavenie konkrétnych projektov na podporu 

   zelenej infraštruktúry v súvislosti s udržateľným hospodárením so zrážkovou 

   vodou – Amsterdam Rain Proof, projekt Resilio – Age Niels Holzstein 

   (Amsterdam, NL)

14:20 – 14:40  ThinkNature – platforma pre prírode blízke riešenia – Juraj Jurík

14:40 – 15:00 Hnutie pestrá krajina – Jaroslav Šebek (Asociace soukromého zemědělství, ČR)

15:00 – 15:30 Urbanistické a architektonické riešenia podporujúce biodiverzitu 

   – príklady z Francúzska (tbc)

15:30 – 15:50 diskusia
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