Magistrát hl. mesta SR Bratislava
a Inštitút Urbánneho rozvoja
organizujú
verejný okrúhly stôl na tému:

Bratislava – mesto kde chcem žiť
(Vízie Bratislavy)
Verejná diskusia pre všetkých, ktorí nechcú byť ticho a chcú
povedať svoj názor k budúcnosti Bratislavy.

Chcete sa vyjadriť k budúcnosti Bratislavy? Chcete poznať, aký názor majú na jej rozvoj odborníci?
Nebuďte ticho a príďte diskutovať!
Témou bude vízia Bratislavy - ako chceme, aby naše mesto vyzeralo o niekoľko rokov. Svoje
predstavy bude primátor mesta Milan Ftáčnik, odborníci z rôznych profesií - vedec, historik,
finančný riaditeľ medzinárodnej spoločnosti, publicista a v diskusii každý, kto má záujem podieľať
sa na formovaní vízie budúcnosti mesta. Nechajte rozpaky doma a zapojte sa.

Termín:
Čas:
Miesto:

9. mája 2013,
16:00 - 18:00
Zrkadlová sála Primaciálneho paláca, Bratislava
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PROGRAM
15:45 – 16:00

Registrácia účastníkov

16.00 - 16.05

Igor Lichý, IUR
Privítanie účastníkov a zahájenie okrúhleho stola

16:05 – 16:20

Milan Ftáčnik, primátor hlavného mesto Slovenskej rebubliky,
Bratislava
Bratislava má pred sebou ciele rozvoja v týchto oblastiach: regionálne
centrum, znalostná ekonomika, mestský priestor, životné prostredie, doprava
a riadenie mesta. V nich chceme urobiť pokrok v nasledujúcich siedmych
rokoch.

16.20 - 16.35

Pavel Dvořák, historik, spisovateľ a publicista
Žigmund Luxemburský chcel mať z Bratislavy centrum cisárstva. Hlavným
mestom Uhorska sa Bratislava stala až za vlády Márie Terézie. Mesto má
teda potenciál, na ktorom môže stavať.

16.35 - 16.50

Andrej Gogora, časopis Romboid
Zatiaľ, čo u nás bojujeme s elementárnymi problémami vo vyspelých
krajinách je diskusia na inej úrovni. Zapájajú sa do nej architekti, mestskí
plánovači, urbárni teoretici, ekológovia, umelci, sociológovia alebo
spisovatelia. Je to čoraz horúcejšia téma.

16.50 - 17.05

Marián Bódi, finančný riaditeľ IBM pre SR
Bratislava ako mesto znalostnej ekonomiky

17.05 – 18.00

Zúčastnení – Panelová diskusia
Priestor na otázky, príspevky a názory divákov

18:00 – 19:00

Občerstvenie a priestor na pokračovanie neformálnej diskusie v mezaníne
Primaciálneho paláca
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INŠTITÚT URBÁNNEHO ROZVOJA
Inštitút urbánneho rozvoja (IUR) je nezisková organizácia, ktorej cieľom je združiť všetky profesie
pôsobiace v oblasti urbánneho rozvoja a tvorby krajiny. Developerov, architektov, inžinierov, projektantov,
stavebné firmy, ale aj predstaviteľov finančných inštitúcií, marketingových odborníkov, právnikov, realitné
kancelárie, správcov nehnuteľností i reprezentantov samospráv a orgánov štátnej správy.
Poslaním inštitútu je vytvoriť partnerský vzťah medzi verejnosťou, vládnymi inštitúciami, samosprávam a
developerským odvetvím, založený na vzájomnej dôvere a porozumení.
IUR má ambíciu podávať konkrétne návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia, zabezpečovať
profesionálny rozvoj svojich členov a sprostredkovať ich odborné skúsenosti pri rokovaniach s orgánmi
štátnej správy, samosprávy, organizáciami a verejnosťou.
Juraj Suchánek
výkonný riaditeľ
Inštitút urbánneho rozvoja
Trnavská cesta 84
821 02 Bratislava

Stanislav Sčepán
Hovorca primátora
Magistrát mesta Bratislava
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava
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