Bratislava, 14. februára 2012

POZVÁNKA
Vážený pán, vážená pani,
Slovenská obchodná a priemyselná komora, ktorá je partnerom v európskom projekte CE-CNCB
(Klaster a sie ová spolupráca pre podnikateský úspech v Strednej Európe), Vás pozýva na národný
workshop tematicky venovaný balíku nástrojov pre manažment klastrov a novovznikajúcich
krajských a oblastných organizácií v cestovnom ruchu (KOCR a OOCR) na Slovensku.


Workshop sa bude kona d a 8. marca 2012 (štvrtok) od 10.00 h. v konferennej sále Hotela
SOLMUS, Továrenská 7/A, Smolenice. Úas na workshope je bezplatná.

Program:
09.30 - 10.00 h.

Prezentácia úastníkov

10.00 - 10.05 h.

Otvorenie - Ing. Juraj Paa, riadite útvaru EÚ, SOPK

10.05 - 10.15 h.

Príhovor starostky Smoleníc p. Paulíny Hornákovej
Príhovor zástupcu VÚC v Trnave

10.15 - 11.00 h.

Súasnos a budúcnos klastrov a novovznikajúcich krajských a oblastných
organizácií v cestovnom ruchu (KOCR a OOCR) na Slovensku
„Postavenia klastrov v cestovnom ruchu, marketingová podpora, najlepšie
príklady, odborná príprava a tréningy pre lenov klastrov a manažment KOCR
a OOCR“ - Ing. Peter Filo, Katedra medzinárodného obchodu (Podnikanie
a obchod v cestovnom ruchu), Ekonomická univerzita v BA
„Možnosti internacionalizácie klastrov v oblasti cestovného ruchu“
- Ing. Daniel Acs, poradca v oblasti európskych politík a štrukturálnych fondov

11.00 - 11.15 h.

Prestávka

11.15 - 13.00 h.

Okrúhly stôl:
a) Postupy a odporúania pre rok 2012
b) Optimalizácia v innosti klastrov v Smoleniciach
c) záver I. etapy registrácie KOCR a OOCR na Ministerstve dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR

Okrúhleho stola sa zúastnia zástupcovia Ministerstva ponohospodárstva SR,
Ministerstva životného prostredia SR, Zväzu cestovného ruchu SR, Slovenskej
ponohospodárskej univerzity, Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity
13.00 - 13.15 h.

Závery a ukonenie

13.15 h.

Obed

14.00 h.

Návšteva miestnej výrobne medoviny

Poznámka: Workshop bude ma interaktívnu formu, úastníci budú ma príležitos definova svoj
okruh potrieb a námetov.

Svoj záujem o účasť na workshope oznámte prosím do 29. februára 2012 (streda) zaslaním
priloženej návratky (nižšie) na adresu: jan.lipiansky@sopk.sk
Záujemcovia o ubytovanie zo 7. na 8. marca 2012 si môžu izbu rezervova na adrese:
Hotel SOLMUS, Továrenská 7/A, Smolenice, Tel. 0911-268265, e-mail: pobjecky@solmus.sk
Ubytovanie si hradí úastník.
Tešíme sa na Vašu úas .
S pozdravom

Ing. Juraj Paa
riadite Útvaru
Európskej únie

Národný workshop
tematický venovaný organizáciám v cestovnom ruchu na Slovensku
8. marec 2012, Smolenice

NÁVRATKA

Priezvisko, meno, titul: ............................................……….............……...........

Názov organizácie:

............................................……….............……...........

Adresa, PS , Mesto:

............................................……….............……...........

Tel.: .......................................

E-mail: ...........................................

Dátum: .........................................

Podpis a peiatka: ......................................................

Návratku prosím zašlite do 29. februára 2012 (streda) na adresu: jan.lipiansky@sopk.sk

