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MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR VÁS POZÝVA NA  

slávnostné predstavenie  

Operačného programu  
Kvalita životného prostredia  

na nové programové obdobie 2014 - 2020 
 

 

Schválením Operačného programu Kvalita životného prostredia Európskou komisiou bol ukončený proces 
prípravy operačného programu. Spoločným úsilím partnerov sa tak podarilo zavŕšiť prvý krok smerujúci k 
implementácii tohto významného strategického dokumentu v oblasti udržateľného využívania prírodných 
zdrojov, ochrany životného prostredia, adaptácie na zmenu klímy a podpory nízkouhlíkového hospodárstva. 
Slávnostné predstavenie Operačného programu Kvalita životného prostredia sa uskutoční za účasti zástupcov 
Európskej komisie, ako aj ministra životného prostredia, ministra vnútra a ministra hospodárstva. Účastníci budú  
oboznámení o procese prípravy a schválení operačného programu pre nové programové obdobie 2014 - 2020 
a jeho rámcovom zameraní v novom programovom období 2014 - 2020.  

 

Dátum konania: 18. december 2014 

Miesto konania:  AUSTRIA TREND Hotel****, Vysoká 2A, Bratislava 

 

Záujem o účasť na podujatí POTVRĎTE ZASLANÍM ZÁVÄZNEJ PRIHLÁŠKY na emailovú adresu 
konferencia@enviro.gov.sk najneskôr do 10. 12. 2014. Bližšie informácie nájdete na www.opzp.sk,  
príp. Vám ich radi poskytneme na telefónnom čísle 02/59562434.  

Účasť na konferencii, občerstvenie a materiály sú bezplatné. 

UPOZORNENIE: Kapacita priestorov je obmedzená, Účasť bude 100 účastníkom potvrdená zo strany MŽP SR 
emailom 3 dni pred konaním konferencie a len na základe tohto potvrdenia bude možné sa na konferencii 
zúčastniť. 
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PROGRAM 

 

SLÁVNOSTNÉ PREDSTAVENIE 

 Operačného programu Kvalita životného prostredia  
na nové programové obdobie 2014 - 2020 

 

 
12:30 – 12:50      Registrácia účastníkov 
 

    - moderuje: Maroš Stano, hovorca Ministerstva životného prostredia SR 

 

13:00 – 13:10 Príhovor ministra životného prostredia SR  

 z úrovne Riadiaceho orgánu pre OP KŽP 

 

13:10 – 13:20 Príhovor zástupcu Európskej komisie 

 

13:20 – 13:30 Príhovor ministra vnútra SR  
 z úrovne Sprostredkovateľského orgánu pre OP KŽP 

 

13:30 – 13:40 Príhovor ministra hospodárstva SR  
 z úrovne za Sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP 

 

13:40 – 13:50 Videoprojekcia – filmová upútavka 

 

13:50 – 14:00 Príhovor zástupcu Združenia miest a obcí  
 z úrovne partnera na príprave OP KŽP 

 

14:00 – 14:10 Príhovor zástupcu Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení 
 z úrovne partnera na príprave OP KŽP 

 

14:10 – 14:20 Príhovor zástupcu CEPA – Priatelia Zeme 
 z úrovne partnera na príprave OP KŽP 
 
14:20 – 14:35 Predstavenie OP KŽP z úrovne generálneho riaditeľa sekcie 

environmentálnych programov a projektov 

 

14:35 – 14:40 Slávnostný akt uvedenia OP KŽP do implementácie 

   

14:40 – 15:00 Neformálne rozhovory pri občerstvení  

 Tlačová konferencia ministrov a zástupcu EK 
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MAPA MIESTA REALIZÁCIE PODUJATIA 

AUSTRIA TREND Hotel****, Vysoká 2A, Bratislava  

 

Spojenie MHD do AUSTRIA TREND Hotela: 

 
1. z Hlavnej železničnej stanice Bratislava (príp. zastávky SAV) na zastávku Hodžovo 
námestie (do 7 min.): 

- Autobus č. 93, autobus č. 83 (zo SAV) na zastávku Hodžovo námestie, presun 
podchodom pešo cca 3 min. k hotelu;  

- Trolejbusy 206 a 212 (zo SAV) na zastávku Hodžovo námestie, zísť zo schodov dolu 
priamo pred hotel.   

 

2. z Autobusovej stanice Mlynské nivy – do 15 min. na zastávku Hodžovo námestie: 

- Trolejbusy č. 206 a 208 na zastávku Hodžovo námestie, presun podchodom pešo cca  
3 min. k hotelu. 


