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Pozvánka 
 
 
Vážená pani / Vážený pán, 
 
Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh (EZÚS RDV) Vás srdečne 
pozýva na konferenciu realizovanú v nadväznosti na regionálny akčný plán 
zamestnanosti „Food Industry“  
 
Dátum konania:   17. septembra 2021 (piatok) 
Miesto konania:   Magyaróvári Vár, 9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 2. 

GPS súradnice: N 47° 88,055´  E 17° 27,250´ 
  
Program: 

09:30 – 10:00 Registrácia 

10:00  - 10:30  Slávnostné zahájenie a privítanie 

Dr. Nagy István, minister, Ministerstvo poľnohospodárstva 
Maďarska, poslanec maďarského parlamentu  
Németh Zoltán, predseda zastupiteľstva župy Győr-Moson-Sopron 
a EZÚS RDV 
Dr. Ivanovics János, viceprimátor mesta Mosonmagyaróvár  

10:30 – 10:50 Význam EZÚS RDV v rámci cezhraničného rozvoja a spolupráce  

Ema Vasiová, riaditeľka EZÚS RDV  
 

10:50 – 11:20 Od pestovania jednozrnnej pšenice k výrobe regionálnych 
produktov, s prechodom na cirkulárnu ekonomiku  

 Vörös Géza, majiteľ spoločnosti „Vörös Tészta Manufaktúra“ 
 Béger Ákos a Emmer Szabolcs, majitelia vinárstva 

„Kősziklás Borászat“  
 Stanislav Baxa, predstaviteľ Mäsovinky s.r.o., AEH s.r.o., 

KKV-Union s.r.o. 

11:20 – 11:35  Finalista ocenenia „Green Gown Awards“ posporovaného OSN 
za produkciu zdravších a výživnejších potravín  

Dr. Szakál Pál, profesor katedry hydrológie a environmentalistiky, 
z fakulty potravinárstva  Univerzity Istvána Széchenyiho 
v Mosonmagyaróvári  
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11:35 – 11:50  Uzavreté – zelené technológie v spracovaní rastlinnej 
produkcie  

Doc. Ing. Stanislav Šilhár CSc., Národné poľnohospodárske 
a potravinárske centrum  

11:50 – 12:10 prestávka na kávu 

12:10 – 12:30 Možnosti financovania v rámci programu EÚ Horizont Európa 
a ďalších programov Európskej Únie  

Hollós Krisztina, maďarský Národný úrad pre výskum, vývoj a 
inovácie 

12:30 – 12:50 Rozvojová podpora vo sfére potravinárstva 
a poľnohospodárstva v podmienkach Maďarska  

Kiss Csilla, riaditeľka maďarskej Národnej poľnohospodárskej 
komory pre župu Győr-Moson-Sopron  

12:50 – 13:00 Podpora prístupu maďarských podnikov na zahraničné trhy  
Bödök Károly, regionálny zástupca, CED Stredoeurópska sieť 
hospodárskeho rozvoja (CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési 
Hálózat NKft.)   

13.00 – 14:00 Obed 

14:00  Záverečné slovo  

 
Účasť je bezplatná, avšak s povinnosťou registrácie. Podujatie bude prebiehať 
v slovenskom a maďarskom jazyku, zabezpečujeme však aj tlmočenie. Žiadame, aby ste 
svoj záujem o účasť potvrdili najneskôr do 9. septembra 2021 vyplnením 
registračného formulára kliknutím na nasledovný odkaz: 
https://forms.gle/SUW9uLHfg6byMRpr5 Nakoľko je kapacita miestnosti obmedzená, 
organizátor si vyhradzuje právo odmietnutia ďalších záujemcov po jej naplnení. 

Účasť je umožnená pre jednotlivcov disponujúcich COVID preukazom. COVID 
preukaz možno nadobudnúť prostredníctvom aplikácie Green pass a slúži ako 
potvrdenie o očkovaní. Neustále monitorujeme epidemiologickú situáciu a s ňou spojené 
opatrenia, pričom bezpečnostné predpisy v prípade potreby prispôsobíme aktuálnej 
situácii, v súlade so zdravotnými predpismi. Svojou registráciou potvrdzujete, že sa 
podujatia zúčastníte na vlastné riziko a budete dodržiavať aktuálne platné bezpečnostné 
predpisy. 

 

 

https://forms.gle/SUW9uLHfg6byMRpr5
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Tešíme sa na Vašu účasť, s pozdravom 

 
 Ing. Ema Vasiová 
 riaditeľka 
Tatabánya, 10.08.2021 
 

 
 

Konferencia je organizovaná Európskym zoskupením územnej spolupráce Rába-Dunaj-
Váh, s podporou Ministerstva zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska.  

 

 
 


