
  
 

Vážení partneri obehového hospodárstva v SR, 
vážení spoluorganizátori konferencie OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO – TEXTILNÝ ODPAD, 

 

dovoľte, aby som sa Vám poďakoval za Vašu aktívnu účasť na našej medzinárodnej konferencii. 
 

Iba krátkosť času – učenie sa za pochodu Learning by Doing“, čo znamená urobiť PPP podujatie – nám 
neumožnilo prezentovať sa na medzinárodnej platforme International Circular Week 
(http://circularweek.org/en/) kompletným LOGOPOLISOM  všetkých zapojených inštitúcií – stakeholderov. 
 

Stojíme pevne na poznaní, že prechod od lineárnej ekonomiky s viac-menej izolovanými vertikálami 
riadenia a individuálnymi projektovo-programovými a inštitucionálnymi intervenciami, je anachronizmus 
20.storočia.  

Prihlasujeme sa ku skladaniu individuálnych darov do uceleného diela kolektívnej inteligencie. 
 

Výstupy z našej konferencie prenášame do 30.X.2019: 

 priamo strategickému partnerovi - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 
(zodpovedný NARA SK) 

 na základe pripravovaného rokovania predsedu SOPK, Ing. Petra Mihóka so všetkými politickými 
stranami, ktoré v nasledujúcom predvolebnom prieskume dosiahnu viac ako 5% (zodpovedný NARA SK 
+ Banskobystrická regionálna komora SOPK) 

V tejto súvislosti Vás chceme vyzvať k zaslaniu Vašich kľúčových odporúčaní pre akceleráciu CE v SR 
a posilnenie postavenia SR v EÚ a globálnom meradle na nevyhnutnej transformácii smerom k Agende 2030+  

Vaše námety a pripomienky Vás žiadame zaslať do 25.10.2019 na pressnarask@gmail.com. 
 

Pokračujeme v nasledovnom pracovnom režime: 
 

 október 2019 - výstupy z našej konferencie prenášame do 30.X.2019, príprava INTEREG- SK/HU 
projektu – cirkulárna ekonomika (predbežní partneri BBRK SOPK - NARA SK +...) 

 november 2019 -  2. zasadnutie prípravného výboru SK-CE-VUCBB-hub, príprava medzinárodného 
workshopu v projekte CircleVET (predbežní partneri NARA SK – VVZ, n.o. Námestovo)  

 december 2019/február 2020 – príprava 2. programovej konferencie NP3-HAP3-3.2.4.Business 
a biodiverzita - programová priorita spájanie cirkulárnej a sociálnej ekonomiky najmenej rozvinutých 
regiónov VUC BB a SR (predbežní partneri SAŽP - NARA SK – Platforma CE v SR - NL ambasáda v SR, +...) 

 

SAVE THE DATE – STAY IN TOUCH 
 

Ď A K U J E M E ! 
 
 
 
 
 
Matej Plesník, DiS 
Predseda NARA-SK 
Hlavný organizátor konferencie OBEHOVÉ HOSDPODÁRSTVO – TEXTILNÝ ODPAD,  Zvolen, 10.-11.X.2019 
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