
                 
 

                                    

                                                                

Súčasné výzvy, ich dôsledky pre rozvoj regiónov  

a ako na ne môžeme reagovať 

 
Workshop k modulu Strategické plánovanie v rámci Školy regionálneho rozvoja 

30. - 31. máj 2022  

Academia Istropolitana Nova, Svätý Jur 

 
Ak v uplynulých troch dekádach prebiehali procesy ekonomických (a súvisiacich politických) zmien                              

na globálnej, európskej a národnej úrovni predovšetkým kontinuálne a „evolučne“, tak udalosti ako 

pandémia COVIDu 19 a ruská vojenská agresia proti Ukrajine predstavujú vonkajšie „šoky“, ktoré už majú 

a naďalej budú mať hlboké a niekedy ťažko predvídateľné dôsledky pre rozvoj regiónov. Menia strategický 

rámec pre rozhodovanie obchodných blokov a národných vlád, ovplyvňujú  rozhodovanie a prevádzku 

firiem, spotrebiteľské správanie a majú tiež dopad na životný štýl a životnú úroveň obyvateľstva. Tieto 

vonkajšie šoky predstavujú zásadné výzvy pre verejnú správu na všetkých úrovniach, preto sa seminár 

bude zaoberať zmenami, ktoré prežívame, ich prejavmi a možnými dôsledkami. Najviac sa však chceme 

zaoberať tým, či a ako na ne môžeme reagovať na regionálnej a miestnej úrovni. 

Cieľom seminára je poskytnúť dostatočný priestor na diskusiu, výmenu názorov a skúseností. Je preto 

koncipovaný tak, že krátke prezentácie sa budú striedať so spoločnými diskusiami, diskusiami v skupinách 

a prácou v menších pracovných skupinách.  

 
Pondelok, 30. máj 2022 

11,00 – 13,00 Registrácia  
Individuálne konzultácie 

13,00 – 13,30 
Otvorenie a úvod 

Lucia Gembešová, Marta Jendeková – AINova, o. z. 
Dušan Kulka, Jan Vozáb – Berman Group, s. r. o.  

13,30 – 14,30 

Nedávne výzvy pre globálny ekonomický systém 

Prednáška a diskusia 

Prof. Július Horváth 
Stredoeurópska univerzita v Budapešti, Fakulta ekonomiky a podnikania 



                 
 

                                    

14,30 – 14,45 

Ako plánovať rozvoj miest a regiónov v dobe značných neistôt                                                
– kľúčové faktory a scenáre 
Prednáška a diskusia 

Jan Vozáb 

14,45 – 15,00 Prestávka 

15,00 – 16,00 

Globálne výzvy a ich dôsledky pre rozvoj regiónov v Strednej Európe 
Prednáška a diskusia 

Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku 

16,00 – 16,45 

Zmeny v súčasnom svete a ich dopady na globalizovanú ekonomiku. Ako na ne 

reagujú firmy? Ako na ne reagujú vlády a medzinárodné organizácie (aliancie)?                   

A ako na ne môže reagovať miestna správa – mestá a kraje 

Prednáška, prípadová štúdia 

 

Dušan Kulka, Jan Vozáb 

16,45 – 17,00 Prestávka 

17,00 – 17,45 

Identifikácia kritických/kľúčových vonkajších faktorov, ktoré budú ovplyvňovať 
rozvoj miest a regiónov na Slovensku 
Moderovaná diskusia 
 
Dušan Kulka, Jan Vozáb 

17,45 – 18,30 

Stanovenie nutnosti kľúčových/kritických faktorov 
Práca v skupinách a moderovaná diskusia 

 

účastníci, Jan Vozáb, Dušan Kulka 

18,30 – 19,30 Večera (formou bufetu v priestoroch AINovy) 

20,00 – 21,00 

Vystúpenia hostí:  
 
Skúsenosti zo strategického plánovania rozvoja mesta Trnava 

Dušan Béreš, vedúci odboru investičnej výstavby, Mesto Trnava           

Dopady ekonomických kríz na mestské rozpočty   

Hana Dienerová, viceprezidentka Asociácie komunálnych ekonómov Slovenska                           
a bývalá prednostka Mesta Trnava (TBC) 

 



                 
 

                                    

 
 

 
Utorok, 31. máj 2022 
 

09,00 – 10,30 

Návrh scenárov dopadov vybraných kritických/kľúčových faktorov na slovenské 
mestá/kraje                                                                                                                                         
Metodická prednáška a práca v skupinách 
 
účastníci, Jan Vozáb, Dušan Kulka 

10,30 – 10,45 Prestávka  

10,45 – 12,15 
 

 

Predstavenie scenárov dopadov kľúčových/kritických faktorov 
Prezentácia a diskusia 

účastníci, Jan Vozáb, Dušan Kulka 

12,15 – 13,15 Prestávka 

13,15 – 14,45 

Možné reakcie miestnej správy (miest, krajov) a štátu na vybrané scenáre. 

Ďalšie kľúčové faktory, možné dopady na miestnej úrovni a reakcie na ne 

Práca v skupinách a moderovaná diskusia 

 
účastníci, Jan Vozáb, Dušan Kulka 

15,00 
 
Ukončenie 
 

 
 
Program pripravila vzdelávacia organizácia Academia Istropolitana Nova a česká konzultačná spoločnosť 
Berman Group v máji roku 2022. 
 
 
 
 

 

  


