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V ostatnej dobe aj u nás zažívame extrémy počasia – sucho, horúčavy, prívalové dažde. Je to 
prejav klimatických zmien na celom svete. Klimatická zmena je jeden z globálnych problémov. 
Výsledkom je nestabilita počasia, zásob vody, potravín, zdravotné problémy, migrácia. Úlohou 
každého štátu a každej samosprávy a komunity ako zodpovedných hráčov je prispieť k riešeniu 
globálnych otázok a konať lokálne. Samosprávy v spolupráci s miestnymi združeniami môžu 
urobiť opatrenia, ktoré znížia zraniteľnosť územia a zvýšia kvalitu života obyvateľov. 

PROGRAM KONFERENCIE
9.00 – 9.30  Registrácia

9.30 – 9.45 Privítanie, úvod
Udržateľné mestá a komunity – Milan Galanda, generálny sekretár Únie miest Slovenska 
Projekt Ladder – Natália Shovkoplias, projektová manažérka, Únia miest Slovenska 

9.45 – 10.10 Mestá, obce a jednotlivci v súčasnom globálnom kontexte – Juraj Mesík, nezávislý expert 

10.10 – 10.30 Agenda 2030 a jej implementácia na Slovensku. Čo to znamená pre obce? 
 Anna Zemanová, poslankyňa NR SR, Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie 
 (bývalá starostka)

10.30 – 10.50 Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dopady zmeny klímy.
 Mikroopatrenia pre obce, príklady dobrej praxe, možnosti pomoci z BSK
 Martin Hakel, vedúci oddelenia stratégie a územného rozvoja, BSK

10.50 – 11.00 Diskusia

11.00 – 11.30 Prestávka

11.30 – 11.50 Zelený Zvolen – Adaptačná stratégia mesta a realizované opatrenia
 Ing. Miroslav Hríb PhD, mesto Zvolen

11.50 – 12.10 Zelený Zvolen – Príklady komunitných adaptačných opatrení v oblasti nakladania s vodou
 Martina Pauliková, o.z. Slatinka

12.10 – 12.30 Príprava adaptačnej stratégie – spolupráca v území, ako a prečo?
 Miroslav Kollár, primátor mesta Hlohovec 

12.30 – 12.50 Prírodná rezervácia Šúr, mokraď medzinárodného významu
 Peter Puchala, riaditeľ  CHKO Malé Karpaty 

12.50 – 13.10 Načo nám je Šúr? – Danka Thalmeinerová, expertka, Global Water Partnership

13.10 – 13.30 Diskusia

Konferenciu moderuje Marta Jendeková, členka vedenia AINovy  
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13.40 – 14.30 Obed (Renesančný vinohradnícky dom)

14.30 – 15.30 VZDELÁVANIE K UDRŽATEĽNÉMU ROZVOJU
Workshop pre pracovníkov vzdelávacieho sektora

Predstavenie vypracovaných vzdelávacích modulov na on-line platforme pre učiteľov 
základných a stredných škôl – Marta Jendeková a Zuzana Štefániková, AINova.

 Vzdelávanie k udržateľnému rozvoju vnímame ako vzdelávanie a prehlbovanie  výchovy mladých 
ľudí k celospoločenským  hodnotám (sociálnym, politickým, environmentálnym, ekonomickým) so 
špeciálnym dôrazom na prebiehajúce globálne zmeny. Na workshope budeme pracovať s výstupmi 
európskeho projektu eSchool4S – výučbovými materiálmi, použiteľnými na viacerých vyučovacích 
hodinách, napr. cudzích jazykov, občianskej náuky, ale aj chémie, fyziky, geografi e, histórie a pod.

KONTAKT A REGISTRÁCIA do 22. septembra 2017 na es@ainova.sk, 02 / 4497 0452-53

 Konferencia sa koná v rámci projektu Učíme sa myslieť globálne na lokálnych príkladoch (AINova), ktorého 
cieľom je zvýšenie povedomia verejnosti o otázkach trvalej udržateľnosti s dôrazom na klimatickú zmenu. 
Projekt je súčasťou strešného projektu EÚ Ladder, ktorý je zameraný na posilnenie kapacít a aktivít asociácií 
a združení samospráv v oblasti rozvojového vzdelávania a ich spolupráce s občianskou spoločnosťou. 
Slovenský partner v projekte Ladder je Únia miest Slovenska.
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