
 
 

 
    

 
POZVÁNKA 

V rámci projektu „SILVER ECONOMY” Vás pozývame na podujatie s názvom 

 

„Okrúhly stôl na tému regionálna strieborná ekonomika a stratégia starnutia“, 
ktoré sa uskutoční dňa 21. septembra 2017 (štvrtok), o 10 hod. 

Mercure Bratislava Centrum Hotel 
Zabotova 2, Bratislava 1, konferenčná miestnosť 

Realizáciou projektu posilníme cezhraničnú spoluprácu verejných a súkromných 
inštitúcií, spoluprácu medzi štátom a podnikateľským sektorom, priemyselným 
sektorom, obchodnými združeniami, obchodnými komorami, ako aj 
organizáciami zastupujúcimi starších ľudí, s cieľom podporiť vývoj strieborných 
produktov a služieb, ako aj celého sektora. 
 

 
Program: 

09:30 Príchod, Registrácia 
10:00  Privítanie 

PhDr. Gabriella Németh, podpredsedkyňa Bratislavského samosprávneho kraja 
10:10 Sociálne podnikanie na Slovensku 

zástupca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
10:20 European Cooperation Day a Program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská 

republika – Maďarsko   
Arianna Biriki, PR manažérka Spoločného technického sekretariátu v Budapešti (Széchenyi 
Programiroda Nonprofit Kft.) 

10:25 Predstavenie projektu s názvom Silver economy (kód: SKHU/1601/4.1/164)  
Ema Vasiová, riaditeľka Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh 

10:40 Strieborná ekonomika, spolupráca generácií na trhu práce a v oblasti kariérneho 
poradenstva (LLG) 
Dr. Attila Pongrácz (PhD) – univerzitný docent, poradca v oblasti ľudských zdrojov (MA), 
vedúci katedry – Univerzita Istvána Széchenyiho 

11:10 Medzinárodné a maďarské skúsenosti v oblasti sociálnych družstiev  
Dr. habil György Szretykó – univerzitný docent, poradca v oblasti ľudských zdrojov (MA), 
vedúci katedry – Univerzita Istvána Széchenyiho 

11:40  Sociálne inovácie a strieborná ekonomika  
 PhDr. Andrea Hágovská 
12:10 Občerstvenie 
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Vyplnenú a podpísanú Záväznú prihlášku prosím zašlite na adresu: director@rdvegtc.eu . Tešíme sa na Vašu účasť. 
Konečná uzávierka prihlášok je 19. septembra 2017. Účasť na podujatí je pre zaregistrovaných účastníkov bezplatná. Cestovné náklady si účastníci 
hradia vo vlastnej réžii. Kapacita konferenčnej sály je obmedzená, počet účastníkov je obmedzený na 40 osôb,  organizátor si preto vyhradzuje právo 
po naplnení kapacity neakceptovať ďalšie prihlášky. V prípade záujmu viacerých účastníkov z jednej organizácie, prosíme o zaslanie samostatnej 
prihlášky za každého z nich. Podujatie je realizované ako aktivita v rámci projektu s názvom Silver economy (kód: SKHU/1601/4.1/164), ktorý podporuje 
Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. (Podrobné 
informácie o programe na www.skhu.eu). Informácie nachádzajúce sa na tejto stránke a informácie, ktoré odznejú na podujatí nemusia odzrkadľovať 
oficiálne stanovisko Európskej komisie. 

Ema Vasiová, riaditeľka Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Záväzná prihláška 

Vyplnenú a podpísanú Záväznú prihlášku, prosíme, zašlite na adresu: director@rdvegtc.eu  
 

Meno a priezvisko účastníka:       Názov vysielajúcej organizácie:       
Adresa vysielajúcej organizácie:       

číslo telefónu:       e-mailová adresa:       

Slovenská republika    
Maďarsko     

Tlmočenie do slovenského jazyka:   
Tlmočenie do maďarského jazyka:   

 
Ako používateľ služieb – klient – vyhlasujem a svojím podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil s cieľmi uvedeného programu a súhlasím s tým, aby 
Európske zoskupenie územnej spolupráce s ručením obmedzeným Rába-Dunaj-Váh údaj uvedená na tomto formulári v rámci odborného programu a v 
súvislosti s jeho cieľmi nakladal do konca obdobia udržateľnosti (31. decembra 2014). Údaje spravuje ako dôverné, bezpečne uloží a tretej osobe 
neposkytne. Výnimku tvoria organizácie vykonávajúce kontrolu počas realizácie a udržateľnosti programu, resp. poskytovanie informácií potrebných k 
práci úradov. Zásady nakladania s údajmi sú v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov v oblasti ochrany údajov, najmä s nasledujúcimi: 
zákon o práve na informačné sebaurčenie a slobode informácií č. CXII. z roku 2011, zákon o jednotlivých otázkach elektronických obchodných služieb a 
služieb súvisiacich s informačnou spoločnosťou č. CVIII. z roku 2011; 
 
V  ……………,  …..…/dátum/…………….…/mesiac/ /2017 

Podpis účastníka 


