
Združenie Slatinka srdečne pozýva na seminár 

VEREJNÝ ZÁUJEM - ako sa o ňom rozhoduje 
10. november 2015 (utorok)  

Štátna vedecká knižnica V Banskej Bystrici (ul. Lazovná 9, Banská Bystrica) 

Budeme prezentovať výstupy analýz o definovaní verejného záujmu v našej legislatíve, prezentácie o tom prečo v mnohých mestách 
a obciach verejnosť bojuje proti stavbám a činnostiam vo verejnom záujme a aké to má dôsledky pre miestne komunity.  

 

Program 

9,30 – 9,45 Otvorenie diskusného fóra, privítanie. 

9,45 – 10,15 Vladimír Pirošík: Verejný záujem v legislatíve. 

Definovanie pojmu v legislatíve SR s dôrazom na analýzu legislatívy v oblasti životného prostredia. 

10:15 – 10:45 Eva Kováčechová, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS: Verejný záujem a územné plány. 

Účasť verejnosti a možnosť meniť územné plány v záujme verejnosti (na príklade mesta Banská Bystrica). 

10,45 – 11,05 Martina Paulíková, Združenie Slatinka: Verejný záujem a záujem verejnosti.  

Výsledky prieskumu a rozhovorov so zástupcami samospráv, občanov aj zamestnancov štátnych orgánov.  

11:05 – 11:35 Ľuboš Kürthy: Verejný záujem a zámer ťažby zlata v Kremnici. 

Čo prináša rozhodovanie o verejnom záujme bez účasti verejnosti – banská činnosť verzus ochrana pamiatok, životného prostredia a zdravia ľudí.  

11,35 – 11,50 Andrej Somora, Ochrana prírody Podunajska: film o presadzovaní verejného záujmu v oblasti ochrany vôd na Slovensku. 

11,50 – 12,20 Moderovaná diskusia - Návrhy na spracovanie kontrolného zoznamu (check list) pre definovanie verejnoprospešných stavieb 
a činností. 

12,20 - 12,30 Zhrnutie, záver  

--------------------------------------------------------------------------------------ORGANIZAČNÉ POKYNY ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seminár sa uskutoční v tzv. malej sále Štátnej vedeckej knižnice, v podkroví objektu – priestor bude dobre a prehľadne označený. Knižnica sa nachádza v historickom centre mesta 
Banská Bystrica: http://www.svkbb.eu/o-kniznici/kde-nas-najdete Pre parkovanie odporúčame využiť parkovisko na Striebornom námestí alebo pri na konci Lazovnej ulice pri Ev. 
Kostole.  

Diskusné fórum 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.  

 

http://www.svkbb.eu/o-kniznici/kde-nas-najdete

