
Návšteva nórskej delegácie  

23. – 26. 10. 

Program 

 

Pondelok, 23.10. Cesta z letiska Viedeň do Zvolena/Banskej Bystrice 
 

09:10 Príchod na letisko do Viedne 

 

09:40 Odchod z letiska Viedeň na autobusovú stanicu Nivy v Bratislave 

 

10:40 Príchod na autobusovú stanicu Nivy v Bratislave, neformálne stretnutie s Veronikou 

Střelcovou, Chuckom Hirtom a Marošom Chmelíkom  

 

11:30 Odchod z Bratislavy smer Zvolen/Banská Bystrica 

 

13:30 Obed v Banskej Bystrici a check in v hoteli Kúria, Banská Bystrica 

(http://www.kuria.sk/index.php/en/) 

 

16:00 Možné stretnutie s poslancami mesta Zvolen ako súčasť „Dňa otvorených dverí 

Mestkého úradu Zvolen“.  

 

17:00 Stretnutie partnerov v kancelárii Centra komunitného organizovania vo Zvolene, na 

Západe, spojené s večerou. Hlavnou témou má byť rozobratie projektu a naplánovanie 

spoločných aktivít na najbližší rok a pol.  

 

20:00 Príchod na hotel v Banskej Bystrici a voľný večer (možná večerná prehliadka mesta 

Banská Bystrica) 

 

 

Utorok, 24.10. Banská Bystrica – Sásová 
 

10:00  – 12:00 Stretnutie nórskych partnerov s členmi mestkého zastupiteľstva spolu 

s viceprimátorkami mesta Zvolen a Banská Bystrica, pracovníkmi komunitného centra 

v Sásovej a občianskej iniciatívy Zvolen-Západ v komunitnom centre Sásová. Téma stretnutia 

„Prečo sú komunitné centrá dôležité v súvislosti s rozvojom komunít) 

 

12:30 – 13:30 Obed   

 

14:00  – 15:30 Neformálne stretnutie nórskych partnerov s pracovníkmi komunitného centra 

v Sásovej ohľadne ďalšieho vývoja centra v Sásovej, vízie a výzvy pracovníkov v Sásovej, 

profesionálna pomoc nórskych partnerov vo vedení centra. 

 

17:00  – 19:00 Kultúrny program zabezpečený partnerom zo Slovenska 



 

 

20:00 Večera 

 

Streda, 25.10., Zvolen – Západ 

 
10:00 Stretnutie na Mestkom úrade vo Zvolene. Témou stretnutia má byť ukázať príklady 

dobrej praxe komunitných centier zo Sásovej a z Osla a dôležitosť existencie komunitných 

centier na sídliskách ako Zvolen – Západ. 

 

12:30  Obed v reštaurácii Crystal, Zvolen 

 

13:30  - 15:00 Prehliadka zvolenského centra a zámku 

 

15:30  – 16:00 Prehliadka sídliska Zvolen – Západ  

 

16:00 Slavnostné otvorenie venčoviska na sídlisku Zvolen – Západ ako príklad úspešnej 

kampane komunitného organizovania  

 

18:00 Verejná debata s nórskymi partnermi, politikmi sídliska Zvolen – Západ a verejnosťou 

ohľadne možnosti existencie komunitného centra na sídlisku Zvolen – Západ spojené 

s prezentáciou úspešnej existencie komunitných centier v Osle – Nórsku. 

 

20:00  Večera 

 

Štvrtok, 26.10., Cesta z Banskej Bystrice do Viedne 
05:30 Odchod z Banskej Bystrice spolu s Chuckom Hirtom a Marošom Chmelíkom 


