Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Slovenská agentúra životného prostredia
a
Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene
Vás pozývajú na

KONFERENCIU

KRAJINA – ČLOVEK – KULTÚRA
XXI. ROČNÍK

Zelená infraštruktúra – život pre krajinu
II. CIRKULÁR

Dátum konania:
24. - 25. máj 2017
Miesto konania:
1. deň konferencie: Cikkerova sieň historickej budovy Radnice mesta Banská Bystrica
2. deň konferencie: odborná exkurzia v Národnom parku Muránska planina

CIEĽ KONFERENCIE :
XXI. ročník konferencie KRAJINA – ČLOVEK – KULTÚRA je zameraný na zvyšovanie povedomia
v oblasti zelenej infraštruktúry. Cieľom konferencie je popularizácia témy, predstavenie konceptu a
skupín prínosov zelenej infraštruktúry v osobitnom postavení ochrany biodiverzity, ekosystémových
služieb a adaptácie na nepriaznivé dopady zmeny klímy, a to formou prezentovania úspešných aktivít
revitalizácie a budovania zelenej infraštruktúry v krajine.
Konferencia je súčasťou implementácie Európskeho dohovoru o krajine na Slovensku a je organizovaná
ako odborné sprievodné podujatie Medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm 2017. Je
určená pre zástupcov miestnej a regionálnej samosprávy, štátnej správy, odborných inštitúcií,
mimovládnych organizácií, ako aj širokej odbornej i laickej verejnosti.
Tematické okruhy konferencie:
• Koncept zelenej infraštruktúry
• Ekosystémové služby s podporou zelenej infraštruktúry
• Zelená infraštruktúra priaznivá pre biodiverzitu
• Zelená infraštruktúra ako prvok adaptácie na nepriaznivé dopady zmeny klímy
• Realizácia prvkov zelenej infraštruktúry v krajine
Počas prvého dňa konferencie odznejú vyžiadané príspevky rozdelené do dvoch programových blokov
a druhý deň bude venovaný odbornej exkurzii v Národnom parku Muránska planina.
ODBORNÁ GARANCIA :
Mgr. Rastislav RYBANIČ, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Ing. Martin LAKANDA, Slovenská agentúra životného prostredia
Doc. Ing. Peter JANČURA, PhD., Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene
ORGANIZAČNÝ VÝBOR :
Slovenská agentúra životného prostredia
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov
Odbor starostlivosti o mestské a vidiecke životné prostredie
Oddelenie starostlivosti o vidiecke životné prostredie
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
Ing. Lucia VAČOKOVÁ, 048 / 4374 281
Doc. Ing. Ľubica ZAUŠKOVÁ, PhD. 048 / 4374 174
E-mail: kck@sazp.sk
ORGANIZAČNÉ POKYNY :
Účastnícky poplatok (vložné) na konferenciu sa neplatí.
Program konferencie bude zostavený z vyžiadaných príspevkov, k predmetným témam konferencie bude
možné vystúpiť v diskusii v rozsahu max. 5 minút.
Program konferencie a záväzná prihláška tvorí prílohu II. cirkulára.
Ubytovanie počas konferencie si zabezpečuje účastník individuálne.

Konferencia KRAJINA-ČLOVEK -KULTÚRA 2017 je spolufinancovaná z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného
prostredia.
Národný projekt: Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.

