
 

 

 

 

Vážená pani, vážený pán,  

 

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh  (EZÚS RDV) Vás srdečne 

pozýva na 

záverečnú konferenciu k projektu „Silver economy”,  

ktorá sa uskutoční dňa 25. apríla 2019 (štvrtok) o 9:30 hod. v MOL Aréne  

(MOL Aréna, Športová 4744, Dunajská Streda). 

 

PROGRAM 

09:30-ig Registrácia a privítanie hostí, občerstvenie:  

Káva, voda, ovocné šťavy Kukkónia, domáce oškvarkové pagáče, domáce 

orechové a makové rohlíčky  

09:30 – 09:40 Uvítací príhovor  

Berényi József, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja a patrón 

podujatia   

09:40 - Program na podporu hospodárskeho rozvoja  

Tamás Iván, riaditeľ nadácie Baross Gábor Alapítvány 

 Význam ţivotného štýlu v pokročilom veku (od štúdia k športu) 

Lelkes Gábor, PhD., odborník pre regionálny rozvoj  

 Význam lokálnych produktov pre rozvoj hospodárstva a cestovného 

ruchu  
Nagy Péter, riaditeľ EZÚS Ister-Granum  

 Navrhovanie viacgeneračných domov a miest v znamení „Roku 

rodiny”  

Siklósi József, architekt s ocenením Ybl 

 Turistické príleţitosti nielen pre mladých  

Szentesi Tamás, manažér OOCR 

 Zdruţenia dôchodcov v Maďarsku  

Hendrik Krisztina, ekonomická riaditeľka Centra odborného vzdelávania 

v Tatabányi   

 Starobylé vedomosti v modernej dobe  

Keszeli Ákos, výkonný riaditeľ  

 SilverAge 

Banai Tóth Pál, PhD., podnikateľ 

 Podnikajme v „ZRELOM” veku  

Bödök Károly, Nezisková organizácia pre hospodársky rozvoj strednej 

Európy   

 Strieborná ekonomika: Od hrozby k príleţitosti  

Hervay Rozália, predsedníčka Združenia maďarských ekonómov na 

Slovensku  

 Význam sociálnych inštitúcií v ţivote seniorov a ich rodín  

Pongrácz Kálmán, riaditeľ domova dôchodcov v Dunajskej Strede  

 Prínos striebornej ekonomiky k hospodárskemu rozvoju  

Andrea Hágovská, Ľudia v Tatrách o.z. 

12:00 – 13:00 Obed, Chute Ţitného ostrova, Gastronómia Ţitného ostrova  

Hovädzí perkelt s tvarohovými rezancami  

Vyprážaný bravčový rezeň so zemiakovým šalátom 

Studené misy Kukkónia s domácim chlebom  



 

 

 

 

Tvarohová, višňovo-maková a orechovo-jablková štrúdľa   

13:00-tól Oboznámenie s výsledkami projektu Silver Economy (kód: 

SKHU/1601/4.1/164)  

Ema Vasiová Emma, riaditeľka EZÚS RDV ETT  

Bányai Péter, projektový manažér KVA  

 Diskusia a nadväzovanie kontaktov  

 

 

Pre registrovaných účastníkov je účasť na podujatí bezplatná, neregistrovaným hosťom 

nevieme zabezpečiť občerstvenie. Nakoľko je kapacita konferenčnej miestnosti obmedzená na 

100 osôb, organizátor si vyhradzuje po jej naplnení právo odmietnutia ďalších prihlášok. 

Podujatie bude prebiehať v slovenskom a v maďarskom jazyku. Prosíme, aby ste svoj záujem 

o účasť a prípadné tlmočenie potvrdili do 22. apríla 2019 vyplnením registračného 

formulára po kliknutí na nasledovný odkaz: https://forms.gle/Su6mNbQXJBjUpemS8 

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť! 

 

S pozdravom  

 

 

 Ema Vasiová 

 riaditeľka 

Tatabánya, 10. apríl 2019.  

 

 

Podujatie je súčasťou projektu s názvom „Silver economy“ (kód: SKHU/1601/4.1/164) realizovaného v rámci 

Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko s podporou Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja (podrobné informácie týkajúce sa programu dostupné na: www.skhu.eu). Obsah pozvánky a  informácie 

prezentované na podujatí nemusia nevyhnutne odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.  

 

 

https://forms.gle/Su6mNbQXJBjUpemS8
http://www.skhu.eu/

