
Rába-Duna-Vág  
 Korlátolt Felelősségű  
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 Európsky fond regionálneho rozvoja  

Pozvánka 

 

Vážená pani / vážený pán, 

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným (EZÚS RDV) 

si Vás dovoľuje pozvať na 4. online tematický workshop, ktorý sa uskutoční  v rámci Územného 

akčného plánu pre zamestnanosť s názvom ”Food Industry” a súvisiacich projektov 

(SKHU/1802/3.1/022, SKHU/1802/3.1/023, SKHU/1901/3.1/003). 

Termín konania:   25. februára 2021 (štvrtok) 

Miesto konania:   online 

Program 

8:45 -  Registrácia 

9:00 – 9:15 Príhovory  

Ferenc Ivanics, podpredseda župy Győr-Moson-Sopron  

9:15 – 9:30 Prezentácia územného akčného plánu pre zamestnanosť s názvom ”Food 

Industry” (kód: SKHU/1701/3.1/110) 
„Coordination and Communication Project” (akronym: CCP, kód: 

SKHU/1802/3.1/022),  

„Co-Innovation” (akronym: Co-Innovation, kód: SKHU/1802/3.1/023), 

„Local Product Processing” (akronym: LLP, kód: SKHU/1901/3.1/003)  

Henrieta Hubertová, projektová manažérka EZÚS RDV 

9:30- 9:50 Predstaví sa KKV Union s.r.o. 

Alžbeta Papp, majiteľka 

9:50 – 10:10 Ekologické hospodárenie pri pestovaní ovocia a zeleniny 

Dr.hab. József Ivancsics, Széchenyi István Univerzita 

10:10– 10:30 Označovanie výživovej hodnoty potravín a ponuka NPPC-VÚP pri jej výpočte  

Ing. Anna Giertlová, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 

10:30 – 10:50 Polyoly ako potenciálny nástroj na znižovanie príjmu cukrov v strave 

Ing. Anna Giertlová, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 

10:50 – 11:10 Tipy na zdravšie stravovanie a prípravu pokrmov 

Ing. Anna Giertlová, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum  

11:10 – 11:30 Slow FOOD Tatry 

Ladislav Raček, Karpatské inovačné a rozvojové centrum 

11:30 – 11:50 Prezentácia aktivít rastlinnej výroby na príklade hospodárskeho pozemku s 

rozlohou 200 ha 

Krass-Tóth Melinda, dipl. poľnohospodársky inžinier, konzultantka v odbore 

poľnohospodárstva 

11:50 -  Diskusia-sumarizácia, otázky a odpovede, záverečné poznámky 

 

Účasť je bezplatná, avšak s povinnosťou registrácie. Podujatie bude prebiehať v maďarskom a 

slovenskom jazyku. Svoj záujem o účasť a prípadné tlmočenie prosím avizujte najneskôr do 

24. februára 2021 vyplnením registračného formulára dostupného na nasledovnom odkaze: 

https://forms.gle/131sBSCJqBUTuf2T7  

 

Tešíme sa na Vašu účasť, s pozdravom 

 

    Ing. Ema Vasiová 

 riaditeľka EZÚS RDV 

https://forms.gle/131sBSCJqBUTuf2T7
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Podujatie je realizované v rámci projektu s názvom „Coordination and Communication Project” (akronym: CCP, kód: 

SKHU/1802/3.1/022), realizovaného prostredníctvom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – 

Maďarsko, s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja (bližšie informácie o programe dostupné na 

www.skhu.eu). Obsah tejto pozvánky a informácie prezentované na podujatí nemusia nevyhnutne odzrkadľovať 

oficiálne stanovisko Európskej únie.  

 

 

 

 

 

http://www.skhu.eu/

