EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2019

Sprievodné odborné podujatia
organizované Slovenskou agentúrou životného prostredia
___________________________
Bratislava
27. máj
Workshop – Výhľad pre prírodu Slovenska (vstup pre odbornú verejnosť)
9.00 – 15.00 hod| VÚVH Bratislava
Podujatie je organizované pri príležitosti 100. výročia štátnej ochrany prírody na Slovensku ako súčasť série
3 workshopov v rámci projektu Scenáre pre prírodu na Slovensku do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 (Nature
Outlook). Workshop organizuje MŽP SR v spolupráci so SAŽP, ŠOP SR a Prognostickým ústavom Centra spoločenských a
psychologických vied SAV. Jeho cieľom je načrtnúť scenáre vývoja prírody v nasledujúcich desaťročiach a poskytnúť
konštruktívny vstup do spoločenskej debaty, ako aj strategickej diskusie o príslušných globálnych, európskych a
národných politikách po roku 2020.
28. máj
Workshop – Smerom k udržateľnému cestovnému ruchu (vstup voľný - na základe akceptovaných

prihlášok)

9.00 – 13.00 hod|Bratislava
Cieľom pripravovaného workshopu je poskytnúť komplexné a prehľadné informácie o nových trendoch a prístupoch
podnikania v oblasti cestovného ruchu, o zvyšovaní kvality poskytovaných služieb a ich konkurencieschopnosti
s dôrazom na princípy udržateľnosti. Vytvorí aj priestor na diskusiu o možnostiach uplatňovania týchto prístupov
v podmienkach SR a prezentáciu príkladov dobrej praxe s konkrétnymi výsledkami a prínosmi.
Prihlásiť sa je možné na e-mailovú adresu: darina.badurova@sazp.sk v termíne do 24. 5. 2019.
Kapacita účastníkov je obmedzená.
29. – 30. máj
Workshop – Dáta, informácie, správy a publikácie o životnom prostredí (vstup voľný - na základe akceptovaných
prihlášok)
29. máj - 9.00 – 17.00 hod| VÚVH Bratislava
30. máj - 9.00 – 13.00 hod| VÚVH Bratislava
Cieľom workshopu je poskytnúť informácie a vyvolať diskusiu z pohľadu rôznych cieľových skupín na:
• medzinárodné súvislosti procesu hodnotenia stavu a starostlivosti o životné prostredie (OSN, EK, EEA)
• národné prístupy a produkty v oblasti hodnotenia a publikovania informácií o životnom prostredí v SR a ČR
s presahom na ciele udržateľného rozvoja, dosiahnuté výsledky
• požiadavky na kvalitné dáta, informácie, indikátory a hodnotenia prijatých/pripravovaných kľúčových dokumentov:
Zelenšie Slovensko – Stratégia environmentálnej politiky SR do roku 2030/Vízia a Stratégia rozvoja Slovenska do
roku 2030
• hodnotenie vzťahu životného prostredia a zdravia, riešenia tohto vzťahu v programových a plánovacích
dokumentoch a prezentácie praktických prístupov a skúseností z budovania Zdravých miest
• prístupy k tvorbe „rozšírenej“ Správy o stave životného prostredia SR v roku 2018
Prihlásiť sa je možné na e-mailovú adresu: katarina.skantarova@sazp.sk v termíne do 20. 5. 2019.
Kapacita účastníkov je obmedzená.

