Pozvánka na záverečnú konferenciu
s ukážkou miestnych produktov

Mikroregión Termál, Mikroregión Dudváh a MAS Moravský kras
si Vás dovoľujú pozvať na dvojdňovú konferenciu s ukážkou miestnych produktov,
ktorá bude realizovaná v rámci projektu s názvom
„Spoločné zamúčené histórie - mlyny, obilie a miestne produkty v našich regiónoch“
(kód mikroprojektu: SK/FMP/04/036, č. zmluvy: 2011/0293).

Termín:
22.05.2012, od 12.30 do 21.00 hod.
23.05.2012, od 8.30 do 19.00 hod.
Miesto konania (územie SR):
 Kaskády - stredisko vzdelávania a oddychu
(www.kaskady.sk , adresa: 925 92 (Kajal) Únovce - Kaskády č. 504),
 Územie SR, resp. územia Mikroregiónu Termál a Mikroregiónu Dudváh
(okresy Galanta a Dunajská Streda)
Plánovaný program dvojdňovej konferencie s ukážkou miestnych produktov:
Hodina
12.30 - 13.00
13.00 - 14.30

2007
2013

22.05.2012 (utorok)
Téma
 Registrácia účastníkov
 Zahájenie konferencie (miesto: Kaskády - stredisko
a oddychu)
 Kultúrne zdroje a ich využitie v rozvoji cestovného ruchu
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vzdelávania

14.30 – 14.45
14.45 - 16.00

16.00 – 18.30

18.30 – 19.00
19.00 – 21.00

8.30 – 9.00

9.00 – 10.30
10.30 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00

14.00 – 15.00
15.00 – 18.00

18.00 – 19.00

2007
2013

 Kultúra a tradícia v oblasti spoločného rozvoja partnerských regiónov
(Ing. Pavol Otepka, PhD. – vedúci Katedry udržateľného rozvoja - Fakulta
Európskych Štúdií a Regionálneho Rozvoja – Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre)
Prestávka a občerstvenie
 Miestne produkty a ich využitie v rozvoji cestovného ruchu
 Tradičné recepty v súčasnej dobe – tradícia a gastronómia v oblasti
spoločného rozvoja partnerských regiónov
(Ing. Vojtech Szemes, CSc. - konateľ firmy PROMP, spol. s r.o. zaoberajúcej
sa
cukrárskou
a pekárskou
výrobou,
vydavateľ
odborného
časopisu „PEKÁRSTVO CUKRÁRSTVO“, Cechmajster „Cechu pekárov
a cukrárov regiónu západného Slovenska“)
 Kultúra, tradícia a gastronómia v oblasti spoločného rozvoja partnerských
regiónov
 Česko-slovenská prezentácia miestnych produktov podľa tradičných
receptov
 Ukážka miestnych pekárskych, cukrárskych a iných tradičných výrobkov
z územia SR a ČR
 Prestávka a večera
 Ukážka miestnych pekárskych, cukrárskych a iných tradičných výrobkov
z územia SR a ČR
 Prerokovanie možností spoločnej propagácie kultúrnych zdrojov a
tradičných výrobkov a uplatnenie sa na trhu najmä v oblasti vidieckeho
cestovného ruchu
23.05.2012 (streda)
 Registrácia účastníkov
 Zahájenie konferencie (miesto: Kaskády - stredisko vzdelávania
a oddychu)
 Návšteva cukrárskej výroby GAaRONA (Obec Kajal) - praktická ukážka
prípravy a výroby cukrárskych produktov (subjekt zaoberajúci sa aj
výrobou mega tort a výrobou tradičných cukrárskych produktov)
 Návšteva cukrárskej výroby Mona - Ladislav Morovič (Obec Dolné
Saliby) - praktická ukážka prípravy a výroby cukrárskych produktov
(výrobca tradičných cukrárskych produktov od roku 1992)
 Obed v Reštaurácii MONA
 Prezentácia histórie Umelého mlyna a.s. Karola Kajosa a spol., Dolné
Saliby
 Návšteva cukrárskej výroby Filová s.r.o. (Obec Horné Saliby) - praktická
ukážka prípravy a výroby cukrárskych produktov (výrobca tradičných
cukrárskych produktov od roku 1990)
 Návšteva pekárskej výroby Bagetka spol. s r.o. (Obec Horné Saliby) praktická ukážka prípravy a výroby tradičných pekárskych produktov
(výrobca tradičných pekárskych produktov od roku 1992)
 Ukážka tradičných miestnych výrobkov v Penzióne Komlóš (miesto:
Termálne kúpalisko Horné Saliby)
 Prerokovanie spolupráce a vytvorenia podnikateľskej siete medzi
spracovateľmi obilia z územia SR a ČR
 Diskusia a preberanie možností spoločnej propagácie kultúrnych zdrojov,
tradície a gastronómie v rámci rozvoja vidieckeho cestovného ruchu
 Spoločná večera
 Návšteva pekárskej výroby Zoltán Klaszta - AGRAX, spol. s r.o. (Obec
Jánovce/Veľká Mača) - praktická ukážka prípravy a výroby tradičných
pekárskych produktov (výrobca tradičného Máčadského chleba)
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Cieľové skupiny podujatia:
 Mikro-, malé a stredné podniky v oblasti cestovného ruchu a spracovania tradičných
výrobkov (spracovatelia obilia, ako napr. pekárne, cukrárske dielne)
 Verejná a štátna správa (obce MR Termál, MR Dudváh a MAS Moravský kras a majitelia
a správcovia mlynov)
 Neziskové organizácie pôsobiace v oblasti kultúry a cestovného ruchu
 Miestni obyvatelia a aktivisti (z územia MR Termál, MR Dudváh a MAS Moravský kras) v
oblasti kultúry a rozvoja cestovného ruchu
Účastnícky poplatok: Konferencia s ukážkou miestnych produktov je bez poplatku.
Účastník zo SR hradí len cestovné náklady a účastník ČR na dopravu bude mať
zabezpečený autobus.
Ďalšie podmienky účasti: Počet účastníkov je limitovaný, t.j. cca 40 ľudí z územia SR a cca 20
ľudí z územia ČR. Nahlásený účastník musí absolvovať celú dvojdňovú konferenciu s ukážkou
miestnych produktov.
Ďalšie informácie vám poskytne:
 Ing. Ľudovít Kovács, manažér Mikroregiónu Termál na telefónnom čísle 00421-908320 426, alebo e-mail: kovacs@dolnesaliby.sk.
 Ing. Jozef Jančo, manažer MAS Moravský kra o.s., tel.: 00420-511 141 728, e-mail:
masmk@seznam.cz .
Záujem o účasť na dvojdňovej konferencii s ukážkou miestnych produktov prosíme nahlásiť
prostredníctvom vyplnenej záväznej prihlášky do 17.05.2012 kontaktným osobám:
 na českej strane Jana Koudelková, e-mail: masmk@seznam.cz , alebo účasť prosíme
nahlásiť na tel. čísle 00420-511 141 728,
 na slovenskej strane Ing. Judita Tóthová, e-mail: judita.tothova@gmail.com , alebo
účasť prosíme nahlásiť na tel. čísle 00421-908 797 521.
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Záväzná prihláška
na dvojdňovú konferenciu s ukážkou miestnych produktov
Záväzne sa prihlasujem na konferenciu v dňoch 22.05.2012 a 23.05.2012

Názov organizácie / subjektu:…………………………………………………………...............
Sídlo organizácie / subjektu:……………………………………………………………….........
Meno, priezvisko, titul účastníka / účastníkov: ………………………………………………..
Telefón / mobil / e-mail účastníka: …………………………………………………………......
Ubytovanie pre účastníkov konferencie z územia MAS Moravský kras (ČR) bude
zabezpečené v Stredisku vzdelávania a oddychu Kaskády!

Dátum:

2007
2013

Podpis (v prípade odoslania poštou)
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