Akcia Európske hlavné mesto kultúry – Slovenská republika 2026 (EHMK – SR 2026)
INFORMAČNÝ DEŇ
17. január 2020 (piatok)
Miesto konania: Dvorana, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP č. 33,
813 31 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika
P r i h l á š k a
(Program na Informačný deň je k dispozícii na druhej strane prihlášky)

Meno a priezvisko účastníka: .....................................................................................................
Zástupca organizácie: .................................................................................................................
Zástupca mesta: .........................................................................................................................
Zástupca obce: ............................................................................................................................
Mailová adresa a kontaktné údaje: ............................................................................................
.....................................................................................................................................................
Svoju záväznú účasť potvrdzujem svojím podpisom: ................................................................

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu miest dovoľujeme si požiadať, aby ste svoju účasť
potvrdili v dostatočnom časovom predstihu (obratom), najneskôr však do 14. januára 2020
na mailovú adresu: EHMK@culture.gov.sk a gabriela.madrova@culture.gov.sk.
Výzva na podávanie prihlášok do akcie Únie „Európske hlavné mesto kultúry – Slovenská
republika
2026“
je
od
17.
decembra
2019
dostupná
na
adrese:
http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/medzinarodna-spolupraca/europskaunia/ehmk-2026-vyzva-367.html
Pozn.:
Program na Informačný deň, ktorý sa uskutoční 17. januára 2020 v priestoroch Dvorany
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, je k dispozícii na druhej strane (program je od
8. januára 2020 priebežne aktualizovaný, ostatná aktualizácia bola vykonaná k 13. januáru
2020).

Akcia Európske hlavné mesto kultúry – Slovenská republika 2026 (EHMK – SR 2026)
INFORMAČNÝ DEŇ
17. január 2020 (piatok)
Miesto konania: Dvorana, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP č. 33,
813 31 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika
P r o g r a m
(stav k 13. januáru 2020)
9.30 h – 10.00 h

Registrácia prihlásených
a pozvaných hostí)

účastníkov

(miest

a obcí

Slovenska

10.00 h – 10.15 h

Úvodné slovo ministerky kultúry SR p. Ľubice Laššákovej
Téma: Oficiálne otvorenie akcie EHMK – SR 2026 a zverejnenie Výzvy
na predkladanie prihlášok slovenských miest do akcie EHMK – SR 2026

10.15 h – 11.00 h

Príspevok zástupcu Európskej komisie a koordinátora akcie Európske
hlavné mestá kultúry p. Sylvaina Pasqua

11.00 h – 11.45 h

Príspevok predstaviteľov projektu Košice – Európske hlavné mesto
kultúry 2013 p. Michala Hladkého, spoluautora víťazného projektu
Košice Interface 2013 a p. Jána Sudzinu, riaditeľa neziskovej
organizácie Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013
Téma: Skúsenosti a odporúčania z akcie EHMK – Košice 2013

11.45 h – 12.15 h

Diskusia

12.15 h – 13.00 h

Prestávka na obed

13.00 h – 13.45 h

Príspevok zástupcov Úradu spolkového kancelára Rakúskej republiky
a predstaviteľa EHMK – Bad Ischl – Salzkammergut 2024
p. Kathrin Kneissel, Úrad spolkového kancelára Rakúska, sekcia
umenia a kultúry, riaditeľka odboru II/10: európska a medzinárodná
kultúrna politika, koordinátorka akcie EHMK – Rakúsko 2024
p. Meena Lang, Úrad spolkového kancelára Rakúska, sekcia umenia
a kultúry, odbor II/10: európska a medzinárodná kultúrna politika
p. Štefan Heinisch, koordinátor projektu Bad Ischl – Salzkammergut –
Európske hlavné mesto kultúry Rakúska 2024
Téma: Skúsenosti a odporúčania rakúskeho mesta Bad Ischl a regiónu
Salzkammergut z procesu výberu držiteľa titulu EHMK – Rakúsko 2024

13.45 h – 14.00 h

Príspevok prezidenta Únie miest Slovenska p. Richarda Rybníčka
Téma: Možné prínosy akcie EHMK – SR 2026 z hľadiska urbánneho rozvoja
mesta – pohľad ÚMS

14.00 h – 14.15 h

Príspevok výkonného podpredsedu Združenia miest a obcí Slovenska
p. Milana Mušku
Téma: Možné prínosy akcie EHMK – SR 2026 z hľadiska urbánneho rozvoja
mesta a širšieho regiónu vrátane obcí Slovenska – pohľad ZMOS

14.15 h – 15.00 h

Diskusia

15.00 h

Záver Informačného dňa
Po 15 h sa uskutoční tlačová konferencia

