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Z autobusovej stanice Mlynské Nivy:                                             
  trolejbus  č. 208 (smer Staré mesto) prestúpiť na  

zastávke Kollárovo nám. na autobus č. 80 (smer  
Kopčany), vystúpiť na zastávke Zochova 

  trolejbus č. 210 (smer Hlavná stanica), prestúpiť na  
zastávke Račianske mýto na autobus č. 39 (smer  
Cintorín Slávičie údolie), vystúpiť na zastávke Zochova

  prejsť podchodom, pokračovať rovno popri budo-
ve Najvyššieho súdu SR, cca 50 m, po ľavej strane sa  
nachádza historická budova NR SR

Z Hlavnej vlakovej stanice:
  autobus č. 93, vystúpiť na zastávke Zochova 
  prejsť podchodom, pokračovať rovno popri budove 

Najvyššieho súdu SR, cca 50 m, po ľavej strane sa  
nachádza historická budova NR SR



Národná konferencia 31.  január 2008 

Operačný program VÝSKUM A VÝVOJ Historická budova Nr Sr, Bratislava

ZÁVäZNÁ pRIHLÁšKa 

Priezvisko, meno, titul:  ..................................................................................................................................................................................................................
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                  .......................................................................................  
                                                                       pečiatka, podpis

Vstup na národnú konferenciu je voľný – bez účastníckeho poplatku                             Uzávierka prihlášok: 28. január 2008

Cieľom konferencie je predstaviť OperAčNÝ prOgrAM VÝSKUM A VÝVOJ,
prostredníctvom ktorého bude možné v novom programovom období 2007 – 2013

využiť finančnú pomoc európskeho fondu regionálneho rozvoja na aktivity z oblasti výskumu a vývoja.

P rogram13.00 h registrácia účastníkov

14.00 h Ján Mikolaj, podpredseda vlády a minister školstva Sr
 otvorenie a príhovor 

14.20 h predstavenie Operačného programu Výskum a vývoj
 Miriam Kováčiková, generálna riaditeľka sekcie európskych záležitostí MŠ SR
             Peter Mravec, riaditeľ odboru pre OP Výskum a vývoj MŠ SR

14.50 h predstavenie Agentúry MŠ Sr pre ŠF eÚ
 Alexandra Drgová, generálna riaditeľka Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ

15.20 h Diskusia

15.40 h Záver konferencie, občerstvenie

Termín konania:  31. január 2008

Miesto konania:  Historická budova Národnej rady Slovenskej republiky, Župné námestie č. 12, Bratislava

prihlášky:  Záväznú prihlášku po jej vyplnení prosíme zaslať najneskôr do 28. 1. 2008 prostredníctvom pošty, faxu alebo e-mailu
 na adresu organizačného garanta konferencie:

    Ing. Blanka LUKÁČKOVÁ 
    Hálova 5, 851 01 Bratislava 
    Tel./Fax: 02/62413223, Mobil: 0915 882 444, e-mail: lukackova.blanka@kongresm.sk, www.kongresm.sk

 Prijatie prihlášok budeme potvrdzovať e-mailom. 

 Vzhľadom k miestu konania konferencie je nutné do uzávierky konferencie (28. 1. 2008) nahlásiť presné meno účastníka. 
 Účasť náhradníka je možná. V prípade voľnej kapacity konferenčnej sály je možnosť účasti viacerých záujemcov z jednej inštitúcie. 
 Meno náhradníka prípadne viacerých záujemcov je taktiež potrebné nahlásiť do termínu uzávierky.
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