
8:30 - 9:00 Registrácia

9:00 - 9:20  Privítanie a príhovory (Dana Čahojová, 
starostka Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves,  
Michaela Kubíková, riaditeľka Národného Trustu n.o)

9:20 - 9:40 „Čo je to zelená infraštruktúra – 
predstavenie projektu PERFECT a publikácie Zelená 
infraštruktúra - príručka nielen pre samosprávy“ 
(Ing. Zuzana Hudeková, PhD, Mestská časť Bratislava-
Karlova Ves

9:40 - 10:00  „Typy a prvky zelenej infraštruktúry“  
(Ing.Attila Toth, PhD., Fakulta záhradníctva 
a krajinného inžinierstva, SPU Nitra) 

10:00 - 10:20  “Hodnotenie významu a funkcií 
zelenej infraštruktúry v koncepcii ekosystémových 
služieb” (Doc. RNDr.Peter Mederly, PhD., Univerzita 
Konštantína Filozofa v Nitre) 

10:20 - 10:35 Diskusia 

10:35 - 11:00  Prestávka a krst publikácie „Zelená 
infraštruktúra - príručka nielen pre samosprávy“ 
za účasti RNDr. Anny Zemanovej, poslankyne NRSR

11:00 - 11:20 „Možnosti financovania tvorby 
zelenej infraštruktúry“  (RNDr. Michal Šutriepka, PhD., 
Ministerstvo životného prostredia SR), TBC

11:20 - 12:00 „Zelená infraštruktúra v meste Ferrara, 
Taliansko – príklady dobrej praxe“ (Roberta Fussari, 
poslankyňa reprezentujúca Mestský úrad Ferrara) 
(v anglickom jazyku s prekladom do slovenčiny)

12:00 - 12:15  Záverečná diskusia k dopoludňaj-
šiemu bloku

12:15 - 13:10 OBEDOVÁ PAUZA 
(obed formou studeného bufetu)

PROGRAM:

„Zelená infraštruktúra - kvalitné 
životné prostredie pre mestá a obce“
TERMÍN KONANIA:  31.5.2018, 9:00 – 15:00

MIESTO KONANIA:  Prednášková sála Univerzitnej knižnice v Bratislave, Ventúrska 11, Bratislava

Poobedňajšia sekcia  – Stromy – špecializované prednášky

13:10 - 13:30 „Stromy – významný prvok 
zelenej infraštruktúry, pripravovaný arboristický 
štandard Ochrana stromov pri stavebnej činnosti“ 
(prof. Ing. Viera Paganová, PhD., Fakulta 
záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU Nitra)  

13:30 - 14:00  „Ochrana stromov pri stavebnej 
činnosti v praxi“ (Michal Zelenák, ISA Slovensko)

14:00 - 14:40 „Senescentné stromy“ 
(Ing. Barbora Vojáčková, DiS, SAFE TREES, s.r.o.)

14:40 - 15:00 „Revitalizácia stromoradia medzi 
obcou Vinosady a mestom Modra“ – príklad správnej 
starostlivosti o stromy z praxe (Tomáš Fraňo, ISA 
Slovensko)

15:00 - 15:30 Záverečná diskusia k popoludňajšiemu 
bloku a záver, predstavenie ďalšieho programu Víkendu 
otvorených parkov a záhrad - VOPZ

Zmena programu vyhradená

Konferencia je organizovaná v rámci projektu „PERFECT - Planning 
for Environmental Resource eFficiency in European Cities and Towns“, 
ktorá je financovaná z prostriedkov Európskej komisie, ERDF. 
Prezentácie počas konferencie vyjadrujú iba názory prednášateľov 
a riadiace orgány programu nenesú žiadnu zodpovednosť za 
akékoľvek ďalšie použitie informácií, ktoré môžu vychádzať z pre-
zentácií, pokiaľ to nebude vyžadované riadiacim orgánmi inak.

partneri konferencie: 

Podujatie je organizované v rámci Víkendu 
otvorených parkov a záhrad (VOPZ) ako súčasť 
projektu PERFECT, v spolupráci s Národným 
trustom n.o. a ISA Slovensko. Podujatie je zároveň 
evidované ako aktivita v rámci „Zeleného týždňa 
EÚ“, ktorý prebieha v dňoch 21. – 25. mája 2018.

Účasť na podujatí je bezplatná, počet miest je 
obmedzený, záväzná registrácia je možná na linku 
https://goo.gl/forms/UQEwxXnk99SknwGH3

najneskôr do 28.05.2018

POZVÁNKA 
NA KONFERENCIU


