POZVÁNKA
Pozvánka na úvodnú tlačovú konferenciu
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik a Vértesi Erdő Zrt., ako partneri projektu „Maďarskí
a slovenskí lesníci pre včely“ (SKHU/1601/1.1/002), realizovaného v rámci Programu spolupráce
INTEEREG V-A Slovenská republika-Maďarsko srdečne pozýva zástupcov tlače a ostatných
záujemcov na úvodnú tlačovú konferenciu projektu.
Cieľom tlačovej konferencie je informovanie regionálnej slovenskej a maďarskej tlače o plánovaných
aktivitách projektu. Hlavným cieľom projektu s akronymom SK-HU FORESTERS AND BEES je
zachovanie, ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva spoločným obnovením včelárskych
tradícií v lesníctve ako dedičstva maďarských a slovenských vidieckych oblastí v úzkom vzťahu s lesmi.
V okolí Topoľčianok a v maďarskej Vértestolne vzniknú modelové včelárske farmy spolu so
spracovaním včelích produktom a s hlavným dôrazom na výchovu i vzdelávanie v oblasti včelárstva.
Dátum tlačovej konferencie: 18. 01. 2018 (štvrtok)
Čas konania: 09.30-11.30 hod.
Miesto tlačovej konferencie: Zámok Topoľčianky – obradná miestnosť
Počas podujatia bude zabezpečené simultánne tlmočenie.
Program:
09:30 – 10:00 Slávnostné pozdravy
- Otvorenie
- Ing. Marian Staník, generálny riaditeľ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
- Ing. Lajos Macsek, generálny riaditeľ Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt.
- Ing. Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
- dr. Bitay Márton Örs, štátny tajomník zodpovedný pre štátnu pôdu z ministerstva
pôdohospodárstva
- doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja
10:00 – 10:45 Predstavenie projektu, partnerov projektu a projektových aktivít
- Ing. Zoltán Pintér, projektový manažér Vértesi Erdő Zrt.
- Ing. František Král, projektový manažér LESY SR, š. p.
10:45 – 11:30 Priestor na diskusiu, rozhovory pre médiá a slávnostná recepcia
Za Vašu účasť na tlačovej konferencii a správu o projekte Vám dopredu ďakujeme.
S pozdravom
Ing. Milan Garaj
riaditeľ Odštepného závodu Topoľčianky
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
RSVP: Vašu účasť prosíme nahlásiť Ing. Nikolete Nozdrovickej na tel. 0908 901 949 alebo
správou na nikoleta.nozdrovicka@lesy.sk do 12. januára 2018. Počet účastníkov je obmedzený.
Počas podujatia budú vyhotovované fotografie, ktoré budú využité a zverejnené v rámci projektu s názvom „Maďarskí
a slovenskí lesníci pre včely“.
„Obsah tejto pozvánky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.“
„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“
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