
Združenie Slatinka v spolupráci so  
Slovenskou lesníckou a drevárskou knižnicou pri 

Technickej univerzite vo Zvolene 

srdečne pozývajú  
na záverečnú konferenciu ku projektu  

 

 

VEREJNÝ ZÁUJEM a 

ZÁUJEM VEREJNOSTI 

 

9. február 2016 (utorok) od 9,00 hod.  

študovňa Slovenskej lesníckej a drevárskej 
knižnice – 1. poschodie 

(ul. T. G. Masaryka 20, Zvolen) 

 

 

Predstavenie výsledkov analýz pojmu „verejný 
záujem“ v súvislosti s rozhodovaním o realizácii 
stavieb a činností s vplyvom na životné prostredie.  

Predstavenie publikácie Združenia Slatinka „Verejný 
záujem v záujme verejnosti – zapájanie verejnosti 
do rozhodovania o verejnom záujme“.  

Predstavenie odporúčaní na ďalšiu diskusiu 
o verejnom záujme v oblasti životného prostredia.  

 

Akcia je súčasťou projektu "Verejný záujem a záujem verejnosti", 

ktorý je podporený sumou 33 975 € z Fondu pre mimovládne organizácie 

financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom 

Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. 

Cieľom projektu je zvýšenie zapojenia MVO do tvorby politík a 

rozhodovacích procesov na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. 

Projekt realizuje Združenie Slatinka.  



VEREJNÝ ZÁUJEM a ZÁUJEM VEREJNOSTI 
termín: 9. február 2016 (utorok) od 9,00 hod.  

miesto: študovňa Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice – 1. poschodie, ul. T. G. 
Masaryka 20, Zvolen 

Program 

8,30 príchod účastníkov, registrácia  

9,00 otvorenie konferencie, privítanie 

9,15 – 11,30 prezentácie lektorov 

Predstavenie výsledkov analýz pojmu „verejný záujem“ v súvislosti s rozhodovaním 
o realizácii stavieb a činností s vplyvom na životné prostredie.  

Predstavenie publikácie Združenia Slatinka „Verejný záujem v záujme verejnosti – zapájanie 
verejnosti do rozhodovania o verejnom záujme“.  

Predstavenie odporúčaní na ďalšiu diskusiu o verejnom záujme v oblasti životného 

prostredia.  

11,30 - 12,00 Zhrnutie, záver  

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY 

Seminár sa uskutoční v priestoroch študovne Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice pri 
Technickej univerzite vo Zvolene, na 1 poschodí - priestor bude dobre a prehľadne 

označený. Knižnica sa nachádza v tesnej blízkosti autobusovej a vlakovej stanice vo 
Zvolene. Pre parkovanie odporúčame využiť parkovisko na Technickej univerzite vo Zvolene 

alebo verejné parkovisko pri vlakovej stanici Zvolen – osobná stanica.  

 

Viac informácií a kontakt na organizátorov: Združenie Slatinka, Martina Paulíková, slatinka@changenet.sk, 0915 811 195 

mailto:slatinka@changenet.sk

