
Konferencia o budúcnosti Európy: Zelené investície a digitalizácia. 

Vzdelávanie a školstvo. 

Europe Direct v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, kanceláriou Európskeho 

parlamentu na Slovensku, Európskou investičnou bankou, Ministerstvom zahraničných vecí 

a európskych záležitostí SR a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici 

Kedy? 30.11.2021 od 10:00 hod 

Kde? Facebook a Youtube kanál Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku  

__________________________________________________________________________________ 

Konferencia o budúcnosti Európy je späť. 

Tentokrát na témy: Zelené investície a digitalizácia. Vzdelávanie a školstvo. Obe rezonujú v našej 

spoločnosti čoraz viac. Staňte sa súčasťou dvojpanelovej diskusie Konferencie o budúcnosti Európy, 

kde odpovieme na nasledujúce otázky. 

Čo sú zelené investície? Máme s nimi skúsenosti aj v rámci Slovenska? Adaptácia na klimatické 

zmeny viac nepočká! 

Pri téme aktuálnych trendov vo vzdelávaní a školstve si zhrnieme jeho formu a dostupnosť v rámci 

Slovenska. Prečo je jednotný prístup ku kvalitnému vzdelávaniu jednou z hlavných cieľov EÚ a aké sú 

v tejto oblasti výzvy spojené s digitálnou transformáciou a umelou inteligenciou? 

Zapojte sa do konferencie a tvorme budúcnosť Európy spoločne! 

 

Už 30. novembra 2021 o 10.00 h na Facebooku a YouTube Zastúpenia Európskej komisie. (preklik na 

podujatie na Facebooku - https://www.facebook.com/events/623114362466231?ref=newsfeed ) 

 

Diskusiu otvárajú: 

Peter Terem – prorektor pre vedu a výskum UMB 

Martin Klus – štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

Vladimír Bilčík – poslanec Európskeho parlamentu (Európska ľudová strana) 

 

K téme Zelené investície a digitalizácie sa vyjadria: 

Gerd Weller – vedúci kancelárie EIB ( Európskej Investičnej Banky na Slovensku) – Klimatickej 

banky EÚ 

Marek Drímal – prorektor pre rozvoj a informatizáciu/rektorát UMB 

 

Oblasť vzdelávania a školstva rozoberú: 

Vladimír Šucha – hlavný politický poradca UNESCO 

Alexandra Bitušíková - FF UMB a riaditeľka Univerzitného centra pre medzinárodné projekty na 

UMB, niekoľko rokov pôsobila v Európskej komisii a v Európskej univerzitnej asociácii v Bruseli 

 

Moderuje: 

Vladimír Müller – vysokoškolský učiteľ, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB 

 

Ak vás niečo zaujíma, svoje otázky môžete posielať cez slido.com a #BuducnostPatriVam 

Viac informácií nájdete na digitálnej platforme ku Konferencii o budúcnosti Európy futureu.europa.eu 

 

#BuducnostPatriVam #TheFutureIsYours 
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