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Čo je Plán Bratislava 2030?

V dnešnej dobe často počujeme, že žijeme „v najlepšom z možných svetov“.
Myslíme si ale, že Bratislava môže byť ešte lepším miestom na život.
Naším cieľom je zapojiť obyvateľov a obyvateľky mesta Bratislava do jeho
rozvoja – prostredníctvom nielen lepšieho zmapovania ich potrieb, ale
aj ich zapojenia do tvorby riešení, ktoré budú následne zavádzané do praxe.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Plán Bratislava 2030, bude
základným kameňom budúceho strategického plánovania, postaveného
na dialógu mesta a jeho ľudí. Pri tvorbe dokumentu spolupracuje
široká škála odborníkov a odborníčok. Zahrnutí sú predstavitelia verejného,
súkromného a občianskeho sektora a akademickej sféry. Títo všetci
mesto podrobne poznajú a majú dobrú predstavu, čo treba v jeho budúcom smerovaní zmeniť. Dokument zjednotí kroky a projekty, ktoré
pomôžu dosiahnuť vytýčené ciele.
Plán Bratislava 2030 bude teda najdôležitejším mestským dokumentom,
ktorý tieto kroky smerujúce k cieľu pomenuje a bude sprevádzať mesto na
ceste k jeho naplneniu. Dokument sa bude sústreďovať na tri kľúčové
prvky: priestor, v ktorom žijú a pôsobia ľudia, a zároveň inštitúcie, ktoré im
slúžia.
Bratislava, ako ju dnes poznáme, sa rýchlo a dramaticky mení, ale nestíha
sa prispôsobovať výzvam dnešnej doby. Klimatická kríza už nie je
abstraktným pojmom, pod ktorým by sme si nevedeli predstaviť následky
pre hlavné mesto. Otepľovanie, zhoršenie kvality ovzdušia a vysychajúce
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stromy dnes len upozorňujú, že ak sa nenájde adekvátne riešenie, následky
budú neodvrátiteľné. Plán Bratislava 2030 pripraví mesto na to, aby sa
udržateľne rozvíjalo a prispelo k boju proti globálnemu otepľovaniu, s ohľadom na svojich obyvateľov a ich potrebu zabezpečenia kvality života.
Obyvatelia Bratislavy budú informovaní a budú mať aj možnosť zapojiť sa
do jeho prípravy.
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Metropolitné fórum

Bratislava potrebuje spoluprácu a efektívnu komunikáciu s ľuďmi, ktorí
svojou prácou prispievajú k jej rozvoju. Metropolitné fórum je inovatívnym
nástrojom primátora Bratislavy Matúša Valla, ktorý nadväzuje na
úspešné podujatia odborných občianskych platforiem z Prahy, Bratislavy či
iných miest. Metropolitné fórum je priestor pre spoločnú transparentnú
diskusiu mestských tém hlavného mesta so zástupcami občianskej
a odbornej verejnosti z verejného, súkromného a mimovládneho sektora.
Základnou úlohou fóra v roku 2020 bude poskytovať spätnú väzbu Tímu
Bratislava 2030 (Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja), mestskému zastupiteľstvu a podávať odporúčania na riešenie konkrétnych otázok súvisiacich s rozvojom mesta. Metropolitné fórum sa v roku 2020
uskutoční pravidelne raz za mesiac.

Prečo sa ho zúčastniť?
• budete informovaní a poskytnete spätnú väzbu pre témy pripravovaného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja v bezpečnom
a transparentnom prostredí
• rozšírite a posilníte sieť odborníkov a odborníčok, predstaviteľov a predstaviteliek Bratislavy, ktorí prispievajú k zlepšeniu života v meste
• stretnete množstvo zaujímavých ľudí, ktorí sa podieľajú na rozvoji nášho
mesta
• spoločne prispejeme k budovaniu dôvery a spolupráce medzi odbornou
verejnosťou, zástupcami a zástupkyňami, odborníkmi a odborníčkami
mesta a mestských častí
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Musíme hľadieť do budúcnosti. Bez ohľadu na to, či ste architekt, projektant, aktivista alebo obyčajný obyvateľ, život v Bratislave vás ohromuje
veľkým tlakom v súčasnosti rýchlo rastúceho mesta. Mesto zápasí s nevyriešenými problémami dopravy, cenovej dostupnosti a kvality bývania,
kvality a dostupnosti zelene, otvorených priestranstiev a skutočnosti, ktorá
je všeobecne známa – nízkej kompetencie a nedostatku zdrojov zo strany
mestskej samosprávy. Aj keď týmto problémom musíme čeliť v dennej
realite, ovplyvňujú nás už nové, globálne trendy, ktoré formujú mestský
život a nás - ľudí žijúcich v mestskej spoločnosti. Medzi megatrendy
patrí nepochybne klimatická kríza, postupujúca digitalizácia a technologický posun, starnutie a postupná stratifikácia populácie, zmena pracovného trhu a na úrovni miest suburbanizácia. Vieme, že tieto trendy budú
ovplyvňovať naše mesto i ďalšie roky.
Tretie Metropolitné fórum sa bude zaoberať otázkou, akým spôsobom sa
globálne megatrendy prejavujú v realite mesta. Rovnako sa zamyslíme
nad tým, ako a s akými partnermi by sa s nimi mohla Bratislava kompetenčne a finančne vyrovnať. Prezentácie vedúcich expertov a expertiek
vám poskytnú základný prehľad relevantných prejavoch megatrendov, rovnako tak stave, v akom sú priority a výzvy mesta v súčasnosti a blízkej
budúcnosti.
podujatím sprevádza: Milota Sidorová, vedúca Kancelárie participatívneho
plánovania, Metropolitný inštitút Bratislavy
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12.00 – 12.30
Registrácia účastníkov a účastníčok
• registrácia na Metropolitné fórum

12.30 – 13.00
Otvorenie a privítanie
• Uvítanie, organizačné a technické informácie o podujatí
• Privítanie a úvodný príhovor (Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR
Bratislavy, Ján Mazúr, riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy)
• Ako tvoríme Plán Bratislava 2030? (Eduard Donauer, splnomocnenec
primátora pre strategický plán mesta, Magistrát hlavného mesta
SR Bratislavy).
Oboznámite sa s procesom prípravy strategického dokumentu, jeho účelom a prepojením na Agendu udržateľného rozvoja do roku 2030 podporovanú, okrem iného, aj v rámci nového programového obdobia európskej
kohéznej politiky na roky 2021-2027. Dozviete sa tiež, v akom štádiu procesu sa práve nachádzame.

13.00 – 13.50
Prezentačný blok (2 × 25 min. prezentácie)
• Prejavy globálnych megatrendov relevantných pre Bratislavu
(Richard Filčák, vedúci prognostického ústavu, SAV, Bratislava)
Európa je previazaná so svetom prostredníctvom rôznych ekonomických
a sociálnych väzieb, ktoré umožňujú tok materiálov, finančných zdrojov,
inovácií, ideí, ale aj odpadov a emisií. Zvyšuje sa globálna súťaž o zdroje,
a zároveň sa prejavujú dôsledky globálnych javov, akými sú úbytok biodiverzity a zmena klímy. V dôsledku tohto vývoja je a bude ekologická,
ekonomická a sociálna situácia Európy, Slovenska a aj Bratislavy v nadchádzajúcich desaťročiach výrazne ovplyvnená globalizáciou a rôznymi

Program

7

Metropolitné fórum III.

globálnym javmi. Pre lepšie pochopenie príčin, stavu a vývoja sa v teórii
aj praxi v čoraz väčšom rozsahu využívajú štúdie trendov a megatrendov.
Poznanie megatrendov zároveň umožňuje efektívnejšie nastaviť ciele
a opatrenia do budúcnosti.
V kontexte Európy a Európskej únie sa analýza megatrendov stáva jednou
z profilových úloh Európskej environmentálnej agentúry (EEA). EEA definuje 11 megatrendov, ktoré sú považované za kľúčové pre definovanie
dlhodobých výhľadov a výziev pre životné prostredie v Európe. Rozdeľuje
ich do piatich klastrov. Prvým klastrom je sociálny klaster, kam patria 4
základné megatrendy a to rozdielne globálne populačné trendy, zvyšujúca
sa miera urbanizácie vo svete, meniace sa zaťaženie chorobami a riziká
pandémií. Druhým klastrom je technologický (zrýchľujúci sa technologický pokrok), tretím ekonomický (pokračujúci hospodársky rast,
multipolárny svet, intenzívnejšia globálna súťaž o zdroje). Štvrtým a kľúčovým klastrom je environmentálny. Sem patria 3 kľúčové megatrendy,
ktorými sú rastúci tlak na ekosystémy, zvyšovanie závažnosti problémov
a dôsledkov zmeny klímy a rastúce znečistenie životného prostredia.
Posledným, a zatiaľ komplikovaným na definíciu je klaster riadenia (diverzifikujúce sa prístupy k riadeniu).
Prezentácia Richarda Filčáka vás prevedie prejavmi globálnych megatrendov v meste Bratislava a načrtne otázky, ktorým by sa mesto malo
v budúcnosti venovať.
• Stav a súčasné výzvy Bratislavy z pohľadu kompetencií a financií
(Matúš Lupták, hlavný ekonóm, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy,
Bruno Konečný, poradca primátora pre mestské časti)
Jednou vecou sú megatrendy, ktoré sa prejavujú v reálnom prostredí
mesta. Druhou otázkou pre samosprávu sú jej kompetenčné a finančné
možnosti na ne reagovať.
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V prvej časti hlavný ekonóm mesta Matúš Lupták predstaví súčasné financovanie mesta, ktoré je priamo ovplyvnené i jeho kompetenciami.
Prezentácie načrtnú základné otázky, ktorými by sme sa mali venovať
v prípade ak chceme ako funkčný mestský celok reagovať na megatrendy
prejavujúce sa v Bratislave. Krátky vstup Bruna Konečného, poradcu
primátora pre mestské časti vám načrtne situáciu hlavného mesta v niekoľkých kľúčových oblastiach riadenia a to: kompetencií mesta vo vzťahu
k mestským častiam, kraju a štátu.

13.50 – 14.10
Q &A
• doplňujúce otázky účastníkov a účastníčok prostredníctvom Q & A

Prestávka
14.10 – 14.40
Prestávka a registrácia do paralelných online diskusných
pracovných skupín
14.40 – 17.15
Paralelné diskusné pracovné skupiny v dvoch kolách.
Témy sa vymenia, tak, aby sa účastníci mohli zúčastniť oboch
I. Kolo (14.40 – 15.50)
Krátka pauza na presunutie medzi skupinami (15.50 – 16.05)
II. Kolo (16.05 – 17.15)

Anotácie tém pracovných skupín
• Udržateľný ekonomický rozvoj mesta (regiónu) – posun v trhu práce
a možnosti mesta to pozitívne ovplyvňovať (diskusný vstup: Ivana
Molnárová, Profesia, Petra Dzurovčinová, splnomocnenkyňa pre inovácie, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy)
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Aké priemysly, sektory služieb sú v Bratislave a jej zázemí dlhodobé, a ktoré
vnímame v dôsledku pandémie COVID-19? Ako sa mení a bude meniť
trh práce a akými smermi by sa mal ekonomický rozvoj Bratislavy uberať
i vo svetle novej EÚ legislatívy a vplyvom globálnych megatrendov
(klimatická kríza, digitalizácia, starnutie populácie, work shift a inovácie)?
Aké možnosti má mesto Bratislava pre pozitívne smerovanie týchto
trendov a kde potrebuje spoluprácu?
• Metropolizácia mesta Bratislavy a regiónu (diskusný vstup: Pavel Šuška,
Martin Šveda, SAV, Martin Berežný, sekcia územného plánovania,
Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
Pri pohľade na súčasný charakter rozvoja sídiel môžeme pozorovať
v zázemí Bratislavy intenzívne prejavy procesu suburbanizácie a metropolizácie, ktorý predstavuje presun rozvojovej dynamiky v rámci mestského
regiónu z jeho jadra do zázemia. Suburbanizácia Bratislavy aktuálne
prináša najvýznamnejšiu zmenu sídelných a sociálno-priestorových vzťahov v postsocialistickej histórii Slovenska, pričom jej priebeh a parametre
zásadným spôsobom ovplyvnia budúce možnosti vývoja tohto dynamicky
sa rozvíjajúceho regiónu. Najvýraznejším prejavom tejto premeny je
rozsiahla rezidenčná výstavba a vznik nových sídlisk či celých satelitných
mestečiek. Ak suburbánnu výstavbu môžeme vnímať ako materializovanie
súčasných spoločenských a kultúrnych noriem, ako priestorové zrkadlo
vývoja našej spoločnosti, aké svedectvo prináša a ako ho môžeme
interpretovať v našom postsocialistickom priestore? Čo o nás a našej spoločnosti hovoria suburbiá roztrúsené v zázemí Bratislavy? V úvodnej
kapitole monografie sa pokúšame odpovedať na tieto otázky a predstaviť
základné kontúry fenoménu suburbanizácie.

17.15 – 17.20
Krátka prestávka a presun do hlavného pléna
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17.20 – 17.55
Sumarizácia pracovných skupín a doplňujúca diskusia v pléne
• moderátori skupín v krátkosti sumarizujú výsledky jednotlivých debát

17.55 – 18:00
Záver
• ďalšie kroky a pozvánka na nasledujúce Metropolitné fórum
• záver

Program
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Bio rečníkov a rečníčok
v abecednom poradí

Martin Berežný, vedúci oddelenia územného plánovania,
Sekcia územného plánovania, Magistrát hlavného mesta
SR Bratislavy
Martin Berežný je architekt. Absolvent Fakulty architektúry Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave. Po ukončení pracoval ako architekt
v súkromnom ateliéri a aktívne sa zúčastňoval architektonických súťaží.
Od roku 2016 pracuje na oddelení územného plánovania, od roku
2019 ako vedúci oddelenia. Koordinuje a zodpovedá za odbornú činnosť
spracovateľského kolektívu, spracovanie územnoplánovacích a ostatných
odborných dokumentov.

Eduard Donauer, splnomocnenec primátora pre strategický plán
mesta, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Od roku 2019 pôsobí na Magistráte hlavného mesta SR Bratislava. Pripravuje a riadi proces tvorby strategického dokumentu Plán Bratislava
2030 (PHSR), pričom jeho ambíciou je prepojiť proces strategického plánovania s tvorbou programového rozpočtu. Tento plán bude napĺňať
strategické priority udržateľným spôsobom (Agenda 2030) a zastreší aj
plánovanie aktivít mestských častí, prípadne obcí v bezprostrednom okolí.

Petra Dzurovčinová, splnomocnenkyňa primátora pre inovácie,
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Petra Dzurovčinová vyštudovala Medzinárodný obchod na Ekonomickej
univerzite v Bratislave, kde počas štúdia absolvovala pobyt na
vysokej škole v Breste a letnú školu v juhokórejskom Soule. V roku 2015
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bola súčasťou Oxford Internet Leadership Academy, programu zameraného na tvorbu politík v digitálnom priestore. Ako splnomocnenkyňa
pre inovácie (Chief Innovation Officer) sa venuje rozvoju technických aj
procesných inovácií, spolupráci s akademickým, podnikateľským a tretím
sektorom, tvorbe mestského laboratória a riadeniu pilotných projektov.
Súčasťou jej práce je aj medzinárodná spolupráca na pôde Eurocities
a iných platformách. Je spoluautorkou kapitoly o podnikaní a inováciách
Plánu Bratislava.

Richard Filčák, vedúci prognostického ústavu, Centrum
spoločenských a psychologických vied, Slovenská akadémia
vied, Bratislava
Richard Filčák je vedúci ústavu a vedecký pracovník Slovenskej akadémie
vied / Ústavu prognostiky CSPS. Má rozsiahle skúsenosti ako vedecký
pracovník a ako koordinátor rozvojových a sociálnych projektov na Slovensku, v strednej Európe, na západnom Balkáne, v Turecku, na Ukrajine
a v Gruzínsku. Vo všeobecnosti sa jeho práca a výskum zameriavajú na
rozvoj environmentálnej a sociálnej politiky a trendov v prechodných
krajinách strednej a východnej Európy s osobitným dôrazom na politiky
hospodárskej a sociálnej súdržnosti EÚ vo vzťahu k priemyselnému
rozvoju a environmentálnym trendom. Medzi hlavné výskumné záujmy
patrí chudoba / environmentálna spravodlivosť a prístup k zdrojom
(napr. energia, voda, bezpečné životné prostredie), zmena podnebia
a dôsledky pre hospodárske a sociálne politiky. Bol vedúcim tímu / členom
tímu v niekoľkých prognostických štúdiách vrátane Megatrendov a implikácií pre Slovensko alebo v oblasti zmeny klímy a sociálno-ekonomických
scenárov 2020 +. Je autorom mnohých kníh, odborných článkov
a výskumných správ. Pracoval ako konzultant a expert pre slovenskú vládu,
Európsku komisiu, Rozvojový program OSN, UNEP, Svetovú banku
a mimovládne organizácie.
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Bruno Konečný, poradca primátora pre mestské časti, Magistrát
Hlavného mesta SR Bratislavy
Bruno Konečný absolvoval štúdium na filozofickej fakulte v Prešove a právnickej fakulte v Bratislave. Venoval sa oblasti koordinácie systémov
sociálneho zabezpečenia v rámci EÚ na MPSVR SR. Po krátkom pôsobení
v Národnej rade SR pracoval v Združení miest a obcí Slovenska v pozícii
špecialistu legislatívnej sekcie pre viacero oblastí, neskôr sekciu viedol.
Bol členom viacerých expertných a koordinačných pracovných skupín na
centrálnej úrovni. Kooperácii samosprávy sa venoval aj v rámci aktivít
Rady európskych obcí a regiónov (CEMR) zameraných na sociálny dialóg
na lokálnej úrovni. Neskôr, na Úrade splnomocnenca vlády pre rozvoj
občianskej spoločnosti sa podieľal na aktivitách zmeraných na zvyšovanie
zapojenia verejnosti do tvorby verejných politík na miestnej, regionálnej aj
národnej úrovni. Skúsenosti z komunálnej sféry, najmä z oblasti spolupráce medzi samosprávami zhodnocuje v aktuálnej pozícii.

Matúš Lupták, hlavný ekonóm mesta, Magistrát Hlavného mesta
SR Bratislavy
Matúš Lupták absolvoval štúdium ekonómie na University of Edinburgh
v Škótsku. Počas práce na ministerstve financií SR absolvoval niekoľko
kratších vzdelávacích pobytov zameraných na ekonomické hodnotenie
investičných projektov na University of Leeds (Spojené kráľovstvo) a Aalto
University (Fínsko). Po štúdiu ekonómie pracoval rok ako dátový analytik
v začínajúcom slovenskom startupe. Následne sa dostal do tímu, ktorý na
ministerstve financií SR rozbiehal Útvar hodnoty za peniaze, kde následne
tri roky pracoval. Na ministerstve financií sa venoval predovšetkým
hodnoteniu verejných investičných projektov z hľadiska ich spoločenských
nákladov a prínosov a ich prioritizácii, v doprave (cesty a diaľnice), IT,
zdravotníctve (výstavba nemocníc) či obrane (nákupy vojenskej techniky).
Na magistrát prišiel s cieľom rozvíjať princípy hodnoty za peniaze aj
na komunálnej úrovni. Prvý rok bol poverený riadením celej sekcie financií
a primárne sa venoval nastaveniu rozpočtu a financovania mesta, teraz
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prešiel na pozíciu hlavného ekonóma, kde sa bude venovať revíziám
výdavkov mesta a mestských organizácii, a strategickému finančnému
plánovaniu mesta.

Ján Mazúr, riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy
Ján Mazúr je riaditeľom Metropolitného Inštitútu Bratislavy. Taktiež učí
a participuje na výskume na Univerzite Komenského v Bratislave v oblasti
finančného práva. V minulosti pracoval ako právnik. Dlhodobo sa
venuje aj témam etiky a integrity v právnických profesiách a verejnej
správe a tvorbe politík založených na dátach a faktoch.

Ivana Molnárová, riaditeľ ka portálu Profesia.sk, Bratislava
Ivana Molnárová je slovenská podnikateľka a manažérka. V roku 1996
absolvovala štúdium na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a získala titul Mgr. v odbore matematika-informatika.
Po štúdiu pracovala v rodinnej firme Anyhel v Humennom. V roku 2000
začala pracovať ako obchodná a marketingová riaditeľka spoločnosti
Profesia, od roku 2010 má funkciu CEO. V ankete denníka Hospodárske
noviny TOP Žena slovenského biznisu 2013 získala 1. miesto.

Milota Sidorová, vedúca Kancelárie participatívneho plánovania,
Metropolitný inštitút Bratislavy
Milota Sidorová je facilitátorka, moderátorka, networkerka, plánovačka
a feministka, ktorá sa dlhodobo venuje tvorbe inkluzívneho mestského
prostredia. Od novembra 2019 je vedúca Kancelárie participatívneho plánovania na Metropolitnom Inštitúte Bratislavy.

Pavel Šuška, Slovenská akadémia vied, Bratislava
Pavel Šuška je geograf, pôsobí ako samostatný vedecký pracovník na Geografickom ústave SAV, kde okrem iného pôsobí aj ako predseda Vedeckej
rady. Vo svojej rozsiahlej vedeckej a publikačnej činnosti sa venuje
mapovaniu a sledovaniu transformácie nielen mestskej krajiny, ale i jej
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spoločenských a politických katalyzátorov. Spolu s Martinom Švedom
sú zostavovateľmi publikácie: Suburbanizácia, Ako sa mení zázemie
Bratislavy?

Martin Šveda, Slovenská akadémia vied, Bratislava
Martin Šveda vyštudoval regionálnu geografiu na Prírodovedeckej fakulte
UK v Bratislave a v súčasnosti pôsobí ako vedecký pracovník na Geografickom ústave SAV. Dlhodobo sa venuje výskumu suburbanizácie a komplexnej transformácie zázemia postsocialistických miest. Predmetom jeho
záujmu sú aj časovo-priestorové aspekty života v urbánnom a suburbánnom prostredí.

Matúš Vallo, primátor Bratislavy, Magistrát hlavného mesta SR
Bratislavy
Matúš Vallo je architekt a odborník na mesto. Je autorom publikácie o riešeniach pre Bratislavu – Plán Bratislava. Je zároveň uznávaným architektom a spolumajiteľom architektonického štúdia Vallo Sadovsky. Zakladal aj
projekt Mestské zásahy, ktorý od roku 2008 vygeneroval viac ako 900 projektov na zlepšenie verejného priestoru v dvadsiatich mestách. V komunálnych voľbách 2018 bol zvolený za primátora Bratislavy.

Bio rečníkov a rečníčok
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Členovia a členky prípravného
tímu Metropolitného fóra
v abecednom poradí

Martin Berežný, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
• Vedúci oddelenia územného plánovania

Eduard Donauer, splnomocnenec primátora pre strategický plán
mesta, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
• regionálny geograf, odborný garant Plánu Bratislava 2030
(Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja)

Zuzana Dzurdzíková, Metropolitný inštitút Bratislavy
• odborníčka na komunikáciu

Petra Dzurovčinová, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
• splnomocnenkyňa primátora pre inovácie

Marcela Glevická, Metropolitný inštitút Bratislavy
• odborníčka na komunikáciu

Juraj Hurný, Metropolitný inštitút Bratislavy
• sociológ, odborník na participatívne plánovanie

Lenka Kudrnová, Metropolitný inštitút Bratislavy
• krajinná architektka, odborníčka na participatívne plánovanie

Ján Mazúr, Metropolitný inštitút Bratislavy
• riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy, právnik

Členovia a členky prípravného tímu Metropolitného fóra
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Illah van Oijen
• fotografka, odborníčka na komunitný rozvoj, riaditeľ ka o. z. Punkt

Zora Pauliniová, Metropolitný inštitút Bratislavy
• architektka, odborníčka na participatívne plánovanie

Andrej Púry, Metropolitný inštitút Bratislavy
• projektový manažér Plánu Bratislava 2030,
hlavný produkčný Metropolitného inštitútu Bratislavy

Milota Sidorová, Metropolitný inštitút Bratislavy
• facilitátorka, networkerka, plánovačka a feministka, vedúca Kancelárie
participatívneho plánovania na Metropolitnom inštitúte Bratislavy

Pavol Škápik, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
• manažér dát, dátové oddelenie mesta Bratislavy

Pavel Šuška, Slovenská akadémia vied
• urbánny geograf a výskumník

Viliam Záhumenský, Metropolitný inštitút Bratislavy
• geograf, odborník na regionálny rozvoj a strategické plánovanie

Barbara Zavarská
• architektka, odborníčka na komunitný rozvoj, riaditeľ ka o. z. Punkt

Špeciálne ďakujeme
Produkčnej našim stážistkám a stážistom: Lucii Ďurčovej, Rebeke Petrtylovej, Zuzane Žurkinovej, Denisovi Ekemu a ďalším zamestnancom Metropolitného inštitútu Bratislavy a Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy
za plnú podporu, rady a zabezpečenie hladkého priebehu tohto podujatia.
Metropolitné fórum III.
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