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Pozvánka na záverečnú konferenciu  
 

 

Obec Dolné Saliby a Obec Řícmanice 
 

si Vás dovoľujú pozvať na  
 

Záverečnú konferenciu s návštevou prírodných a kultúrnych hodnôt, 
 

ktorá bude realizovaná v rámci projektu s názvom 
 

„Prezentácia miestneho prírodného a kultúrneho dedičstva pre mladú 
generáciu, zapojením aj najstarších obyvateľov partnerských obcí 

Dolné Saliby a Řícmanice“ 

(kód projektu: NFP304030C398) 
 
 
Termín:  
18.01.2019, od 10:00 do 20:00 hod. 

 
Miesto konania (územie SR): Obec Dolné Saliby  
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Plánovaný program záverečnej konferencie s návštevou prírodných a kultúrnych 
hodnôt: 

18.01.2019 (piatok) 

Hodina Téma 

10:00 – 10:30  Registrácia účastníkov  

 Zahájenie konferencie (Ing. Ľudovít Kovács – starosta obce Dolné Saliby, 

Mgr. József Berényi – podpredseda Trnavského samosprávneho kraja) 

(miesto: Kultúrny dom Dolné Saliby)  

10:30 – 12:00  Predstavenie výsledkov projektu verejnosti  

(Ing. Ľudovít Kovács – starosta obce Dolné Saliby, Mgr. Libor Slabý – 

starosta obce Řícmanice a RNDr. Lajos Tuba – projektový manažér) 

 Príroda a kultúra v oblasti spoločného vidieckeho rozvoja na území 

partnerských obcí 

(Mgr. Zuzana Kissová – odborná zamestnankyňa projektu) 

12:00 – 13:00 Obed (miesto: Reštaurácia MONA) 

13:00 – 16:00  Návšteva prírodných a kultúrnych hodnôt na území obce Dolné Saliby: 

obecný park, rybník Kandia a okolie, rímsko-katolícky kostol, 

evanjelický kostol, pamätník na 800. výročie prvej písomnej zmienky 

o obci, obecné múzeum, pamätník Milénium, 8 m vysoký vyrezávaný 

drevený stĺp, zrekonštruovaná budova materskej škôlky a ďalšie 

prírodné hodnoty na území obce  

(Margit Puskás – miestny historik, učiteľka dejepisu, Ladislav Szabados – 

miestny historik) 

16:00 – 18:30 Miesto: Reštaurácia MONA 

 Zachovanie prírodného dedičstva a ochrana životného prostredia na 

území obce Dolné Saliby  

 Diskusia a preberanie možností spoločnej ochrany a propagácie 

prírodných a kultúrnych hodnôt v rámci rozvoja vidieka  

 Ukončenie záverečnej konferencie 

18:30 – 20:00  Večera a spoločné posedenie (miesto: Reštaurácia MONA) 

 

Cieľové skupiny podujatia:  

 Obyvatelia partnerských obcí Dolné Saliby a Řícmanice 

 
Účastnícky poplatok: Konferencia s návštevou prírodných a kultúrnych hodnôt je bez 

poplatku (ďalšie podmienky účasti budú spresnené po zaslaní registrácie). Pre účastníkov 

z obce Řícmanice na dopravu bude zabezpečený autobus. 
 
Ďalšie podmienky účasti: Počet účastníkov je limitovaný, t.j. cca 40-40 ľudí z územia SR a ČR.  

 
Ďalšie informácie vám poskytne: 

 Ing. Ľudovít Kovács, starosta obce Dolné Saliby na telefónnom čísle 00421-908-

320 426, alebo e-mail: dolnesaliby@dolnesaliby.sk.  

 Mgr. Libor Slabý, starosta obce Řícmanice, tel.: 00420-724 999 866, e-mail: 

obec@ricmanice.cz . 
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Registrácia 
na záverečnú konferenciu s návštevou prírodných a kultúrnych hodnôt 

 

 

Záujem o účasť na záverečnú konferenciu s návštevou prírodných a kultúrnych hodnôt 

prosíme nahlásiť prostredníctvom registrácie do 15.01.2019 kontaktným osobám: 

 na českej strane Petra Katolická, e-mail: obec@ricmanice.cz nebo účasť prosíme nahlásiť 

na tel. čísle 00420-545 227 567, 00420-725 908 876,                      

 na slovenskej strane Rozália Vassová, e-mail: dolnesaliby@dolnesaliby.sk , 

vassova@dolnesaliby.sk , alebo Mgr. Attila Puskás, puskas@dolnesaliby.sk , alebo účasť 

prosíme nahlásiť na tel. čísle 00421-31-7853 189. 

 

 

Povinné údaje registrácie na záverečnú konferenciu dňa 18.01.2019 

 

 
Názov organizácie / subjektu:…………………………………………………………............... 
 

Sídlo organizácie / subjektu:………………………………………………………………......... 
 
Meno, priezvisko, titul  účastníka / účastníkov: ……………………………………………….. 

 
Telefón / mobil / e-mail účastníka: …………………………………………………………...... 

 

 

 
 

 
 

Dátum:             Podpis (v prípade odoslania poštou)                                                               
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