
 
 Slovenská 
 obchodná 
 a priemyselná 
 komora  
Bratislavská regionálna komora  

  
  

Bratislavská regionálna komora SOPK  
a  Obchodná a priemyselná komora mesta Nógrád (Maďarsko) 

 

Vás srdečne pozývajú na konferenciu pre slovenských a maďarských podnikateľov 
 

”SPOLU V EURÓPSKEJ ÚNII”, 
 

ktorá sa uskutoční dňa 9. novembra 2005 o 10.00 hod. 
SÚZA, Drotárska cesta 46,  Bratislava 

Program: 
 
10.00 hod. Otvorenie konferencie: Ing. Igor Junas, predseda Bratislavskej regionálnej komory  SOPK (BRK 

SOPK)  
10.05 hod. „Spolu v Európskej únii – možnosti, výzvy“   

Prednášajúci: Dr. Marianna Csákvári, zástupca štátneho tajomníka rozvoja podnikania a 
obchodu, Ministerstvo hospodárstva a dopravy MR 

10.25 hod. „Operačné programy na Slovensku“ 
 Prednášajúci: Ing. Lea Hajduová, vedúca odd. budovania inštitúcií, Ministerstvo výstavby 

a regionálneho rozvoja SR 
10.45 hod. „Aktuálne rozvojové a investičné možnosti Bratislavského samosprávneho kraja“  

Prednášajúci: Dr. Milan Rajčák, vedúci Odboru regionálneho rozvoja a priestorového plánovania, 
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) 

11.00 hod.        Občerstvenie, káva 
11.30 hod. „Skúsenosti maďarských investícií a rozšírenie možností po vstupe do EÚ“ 
  Prednášajúci: p. Péter Márk, riaditeľ Corvinus a.s. pre podporu zahraničných investícií 
11.45 hod. „Možnosti maďarsko-slovenských obchodných vzťahov po vstupe do EÚ“ 

Prednášajúci: Dr. Ing. Tibor Varga, radca, vedúci kancelárie, obchodná kancelária 
Veľvyslanectva MR v Bratislave, ITDH   

12.00 hod          Prestávka – obed 
 
12.30 hod. Odborno - špecifické  konzultačné sekcie: 
 

- „Logistika v doprave v podmienkach EÚ“ 
Prednášajúci: Ing. Anna Mrázová, riaditeľka/country manager, GEBRÜDER WEISS,  s r.o. Bratislava 
   

- „Rozvoj a špecifiká cestovného ruchu v SR“ 
Prednášajúci: Ing. Gabriel Kuliffay, riaditeľ odboru cestovného ruchu, Ministerstvo hospodárstva SR 

       
- „Turistika, s dôrazom na kongresovú a zdravotnú  turistiku“ 

Prednášajúci: p. Dömötör Miklós, predseda Gastronomického združenia MR 
 

- „Obchod na Slovensku po vstupe do EÚ“  
Prednášajúci: Ing. Pavol Konštiak, CSc., prezident, Zväz obchodu a CR SR, generálny riaditeľ KON-RAD, 
spol. s r.o. Bratislava  

 
- „Obchod, ochrana spotrebiteľa“  

Prednášajúci: p. Tamásné Köncse,  odborník Ministerstva hospodárstva a dopravy Maďarskej republiky 
      

Počas celého programu je zabezpečený synchrónny preklad, otvára sa tak možnosť nadviazania slovensko-
maďarských podnikateľských vzťahov.  
Odborný garant podujatia : Henrieta Kollerová, odd.EÚ, BRK SOPK 
Účasť na koferencii je bezplatná. 
 

Podujatie sa koná za podpory Ministerstvo hospodárstva a dopravy Maďarskej republiky 
 


