
 

 

 

 

 

Srdečne Vás pozývame 

na pracovný seminár k návrhu 

Národných priorít implementácie Agendy 2030 

v tematickej oblasti 

Vzdelanie pre udržateľný rozvoj 

8.3.2018 od 13:00 do 17:00 v Banskej Bystrici v Historickej Radnici, Námestie SNP 1, 

Zapojte sa aj Vy do diskusie o prioritách rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030.  

V súlade s medzinárodným záväzkom Slovenskej republiky implementovať Agendu 2030 (viac 

tu) Úrad podpredsedu vlády SR pre informatizáciu a investície inicioval participatívny proces 

pripomienkovania návrhu národných priorít implementácie Agendy 2030. Pracovný seminár, na 

ktorý Vás pozývame, je jedným z 11 odborných seminárov, ktoré sa uskutočnia v rámci 

participatívneho procesu v marci a apríli 2018. Cieľom seminárov je umožniť zainteresovaným 

aktérom a odbornej verejnosti zoznámiť sa s predbežným návrhom Národných priorít 

implementácie Agendy 2030 (ktorý pripravil prognostický ústav SAV), pripomienkovať a dopĺňať 

ich výber prípadne formulovať odporúčania pre ich následnú implementáciu. Participatívny 

proces, rovnako ako jednotlivé semináre povedú facilitátori z PDCS, o.z.. 

 

Na pracovný seminár sa môžete prihlásiť prostredníctvom formuláru tu 

 

Počet účastníkov pracovných stretnutí je limitovaný kapacitou priestorov na maximálne 25 ľudí.  

 

Na prvý seminár v tematickej oblasti Vzdelanie pre udržateľný rozvoj nadviaže druhý seminár 10. 

4. 2018 v Bratislave.   

 

Tematické oblasti, ako rámec pre ďalšiu diskusiu o národných prioritách: 

 

Téma 1 - Udržateľný ekonomický rast pri starnúcej populácii a v meniacom sa globálnom prostredí 

Téma 2 - Vzdelanie pre udržateľný rozvoj 

Téma 3 - Zdravie a kvalita života 

Téma 4 - Udržateľné sídla a krajina v kontexte zmeny klímy 

Téma 5 - Eliminácia chudoby a sociálna inklúzia 

Téma 6 – Spravodlivosť, silné inštitúcie a mier (téma doplnená na stretnutí Komory zainteresovaných 

aktérov Agendy 2030) 

 

Tieto témy budú základom pre diskusie v rámci participatívneho procesu, ktorého cieľom je dospieť k 

návrhu národných priorít implementácie Agendy 2030. Tento návrh priorít bude následne predložený na 

rokovanie vlády SR na schválenie. 

https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/investicie/agenda-2030/index.html
https://www.vicepremier.gov.sk/wp-content/uploads/2017/12/Vychodiska-pripravy-narodnych-priorit-1.docx
https://www.vicepremier.gov.sk/wp-content/uploads/2017/12/Vychodiska-pripravy-narodnych-priorit-1.docx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg-lxPTXNh9UWvcDILMOUHiFNFoneFFkUbaN-O3wDgkJYp_A/viewform?usp=pp_url&entry.517482526&entry.1937770822&entry.1763212296


 

 

 

 

 

 

 

Termíny pracovných seminárov 

 Prvá etapa stretnutí 

s aktérmi PP marec 

2018 

Druhá etapa stretnutí 

s aktérmi PP apríl 

2018 

Udržateľný ekonomický rast pri starnúcej populácii a v 

meniacom sa globálnom prostredí  7.3. Nitra 4.4. Bratislava 

Vzdelanie pre udržateľný rozvoj 8.3. Banská Bystrica 10.4. Bratislava 

Zdravie a kvalita života  12.3. Poprad 5.4. Bratislava 

Udržateľné sídla a krajina v kontexte zmeny klímy   9.3. Zvolen 6.4. Bratislava 

Eliminácia chudoby a sociálna inklúzia  13.3. Prešov 12.4. Bratislava 

Spravodlivosť, silné inštitúcie a mier (téma doplnená na 

stretnutí Komory zainteresovaných aktérov Agendy 

2030)  9.4. Bratislava 

 

 

V prípade záujmu aj o niektorú inú tému, alebo otázok kontaktujte:  

Anna Zemanová, zemanh@pdcs.sk,  

 

mailto:zemanh@pdcs.sk

