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Konferencia ,,Potrebujeme silné regióny?“ priniesla zaujímavé
informácie i závery
Tlačová správa, 10. 4. 2017
Po úvodnej registrácii, ktorej formulár bol k dispozícii širokej verejnosti na
webovej stránke organizátora – Inštitútu pre rozvoj Bratislavského kraja (IRBK), sa táto
konferencia uskutočnila dňa 7. apríla 2017 v hoteli Radisson Blue Carlton na
Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Za našu agentúru bol na tomto podujatí
prítomný regionalista a marketingový manažér Martin Lukáč.
Diskusné fórum pozostávalo zo štyroch diskusných panelov s konkrétnymi
názvami : 1) Ako ďalej s územnou samosprávou?, 2) Bratislavský kraj vtedy a dnes, 3)
Odsúdený na spoluprácu – Bratislavský mestský región a 4) Európa regiónov. Na prvom
diskusnom paneli so svojimi príspevkami vystúpili : p. Anton Marcinčin ako
splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov, riaditeľ IRBK – p.
Miroslav Dragun, pracovník Sociologického ústavu SAV – Mgr. Ľubomír Falťan, CSc.,
Ing. Viktor Nižňanský, PhD. ako niekdajší splnomocnenec vlády SR pre reformu verejnej
správy (1999 – 2001) a decentralizáciu (2002 – 2006) a doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc.
ako humánny geograf, zaoberajúci sa verejnou správou, sídlami a cezhraničnou
spoluprácou z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

V druhom diskusnom paneli do diskusie vstúpil aj predseda Bratislavského
samosprávneho kraja (BSK) – Ing. Pavol Frešo, pričom sa diskusia začala zaoberať aj
významom VÚC a ich ďalšej perspektívy. To všetko za aktívnej spätnej väzby od publika,
pozostávajúceho z predstaviteľov samospráv, akademickej obce i verejnosti.
Na zvyšných dvoch diskusiách boli účastní : Martin Berta ako podpredseda BSK,
starosta mestskej časti Ružinov – Dušan Pekár, starosta obce Báhoň – Ivan Patoprstý,
europoslanec Ivan Štefanec a geograf prof. RNDr. Pavol Korec, CSc.
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Konferencia napokon okrem zodpovedania otázok od publika priniesla
zúčastneným aj zaujímavé informácie a závery – napríklad o plánovaných zmenách
volebných obvodov, o možnej územno-správnej reorganizácii Slovenskej republiky
alebo o význame vyšších územných celkov či potenciáli rozvoja menej rozvinutých
okresov a oblastí Slovenska.
Fotografie čerpáme z Facebook stránky Bratislavského samosprávneho kraja.
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