
12:30-13:00 REGISTRÁCIA 

Digitálna dedina 

Konferencia "DigiVil - podpora digitalizácie v mestách a obciach"

Cieľom INTERREG projektu Digital Village (DigiVil) je podpora digitalizácie miest a obcí. Konferencia je zameraná 
na zástupcov samospráv, pracovníkov v oblasti regionálneho rozvoja, miestnych, regionálnych a centrálnych 
inštitúcií v štátnej správe, aktérov regionálneho rozvoja vo verejnej a súkromnej sfére, ale aj širokú verejnosť. 
Program konferencie:
• Spoločenské trendy a digitalizácia v mestách a obciach

• Princípy Smart Village – posilnenie vidieckych oblastí prostredníctvom digitalizácie

• DigiVil Kompas - Hodnotiaci nástroj na určenie digitálnej pripravenosti miest a obcí

• Tri pilotné projekty digitalizácie v mestách a obciach:

1. Manažment infraštruktúry odpadového hospodárstva - optimalizácia trasy zberu komunálneho odpadu prostredníctvom
inteligentných kontajnerov na odpad.

2. Kultúra - zhmotnenie histórie a kultúrneho dedičstva prostredníctvom rozšírenej reality a virtuálnej reality.
3. Životné prostredie - správa stavu stromov v meste a zvyšovanie povedomia prostredníctvom digitálnej inventarizácie

vegetácie.

• Predstavíme vám tiež inovatívne start-upy a ich nápady na zlepšenie života v mestách a obciach

Dátum a čas konania konferencie: 1.12.2022, 13:00-18:00

Miesto konania: Aula Dioníza Ilkoviča Slovenskej technickej univerzity, Mýtna 36, Bratislava

Podujatie bude v nemeckom a slovenskom jazyku (je zabezpečené simultánne tlmočenie) a účasť je bezplatná!
Zaregistrujte sa prosím prostredníctvom nasledovného odkazu:

Čas PROGRAM 

13:00-13:05 

OTVORENIE KONFERENCIE:

Ján Híveš, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stephanie Nestawal, Univerzita ďalšieho vzdelávania Krems 

Moderátor: Vladimír Ondrejička, Slovenská technická univerzita v Bratislave

14:05-14:30 

Výsledky DigiVil prieskumu medzi občanmi

Sonja Brachtl, Univerzita ďalšieho vzdelávania Krems 

DigiVil Kompas - nástroj na hodnotenie digitálnej pripravenosti

miest a obcí

Martin Stark, Univerzita ďalšieho vzdelávania Krems 

14:45-15:45 

PREZENTÁCIA PILOTNÝCH PROJEKTOV DIGITALIZÁCIE:

• Dunajská Streda - Inteligentné odpadové hospodárstvo
• Bratislava - Staré Mesto - Pasportizácie zelene
• Svätý Jur - Virtuálna a rozšírená realita v cestovnom ruchu a kultúre

16:45-18:00 

POSTEROVÉ PREZENTÁCIE A NETWORKING 
3 pilotné projekty digitalizácie:

• Dunajská Streda - Inteligentné odpadové hospodárstvo
• Bratislava - Staré Mesto - Pasportizácia zelene
• Svätý Jur - Virtuálna a rozšírená realita v cestovnom ruchu a kultúre

3 start-upy s nápadmi na zlepšenie života v mestách a obciach:

• Mobilné domy typu Tiny House
• Certifikát o emisiách CO2

• Kontrola a odstraňovanie burín

18:00 ZÁVER PODUJATIA

PANELOVÁ DISKUSIA NA TÉMU digitalizácie miest a obcí -

potenciál, výzvy a potreby podpory miest a obcí

15:45-16:45 
• Maroš Finka, Slovenská technická univerzita v Bratislave
• Andrea Čajková, Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave
• Nicola Oudejans, Univerzita pre ďalšie vzdelávanie Krems
• Janka Mikušáková, Žilinský samosprávny kraj
• Michal Klaučo, SGS Ecology s.r.o.
• Christine Varga, výskumníčka trendov a vývoja spoločnosti

14:30-14:45 PRESTÁVKA

13:05-14:05 

KEYNOTE PREDNÁŠKY:
Sociálne trendy a digitalizácia miest a obcí
Christiane Varga, výskumníčka trendov a budúcnosti vývoja spoločnosti

Global Smart Village a digitálny svet 
Maroš Finka, Slovenská technická univerzita v Bratislave

https://forms.gle/EJUxW8stcjy6rnKv7

stark
Stempel

https://forms.gle/EJUxW8stcjy6rnKv7
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