
Fakulta masmediálnej komunikácie
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

a
Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

Vás pozývajú na medzinárodnú odbornú konferenciu
usporiadanú pri príležitosti 15. výročia  

založenia Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave

26. októbra 2012
hotel Holiday Inn, Trnava 

európska únia
európsky fond
regionálneho rozvoja

spoločne bez hraníc

Fórum inovatívnych 
myšlienok 



TéMa KonFerenCie:

Fórum inovatívnych myšlienok je tematicky zamerané 
na trvalo udržateľný rozvoj regiónov a podnikov pomo-
cou inovatívnych a zelených technológií ako výsledku 
cezhraničnej spolupráce. Toto podujatie je organizované 
v rámci projektu Vytvorenie slovensko-českého klastra 
pre podporu inovatívnych technológií v cezhraničnom 
regióne, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Ope-
račného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská 
republika – Česká republika 2007-2013. Projekt vznikol 
ako odozva na celosvetové trendy propagácie a podpory 
konceptu zeleného rastu, zelenej ekonomiky a zelených 
technológii, možnosti uskutočniť aktivity v tomto kon-
texte a pripraviť podmienky na ich uplatnenie v súlade so 
špecifikami prihraničného regiónu, s dôrazom na rozširo-
vanie relevantných informácií, propagáciu a oboznáme-
nie verejnosti s existujúcimi možnosťami.

Diskutovať sa bude napríklad na tieto témy: 
• úloha klastrov a priemyselných parkov pri podpore 

inovatívnych a zelených technológií, 
• úloha klastrov a priemyselných parkov v regionálnom 

rozvoji, 
• rast konkurencieschopnosti podnikov a regiónov cez 

transfer inovácií a technológií,
• marketing inovatívnych a zelených technológií,   
• enviromentálne manažérstvo a enviromentálny marketing, 
• ekologické problémy obcí, 
• marketingová komunikácia v kontexte s trvalo udrža-

teľným rozvojom,
• význam zelených ocenení (Enviro Oskar, Zelená cena, 

Európske hlavné zelené mesto), 
• zelený marketing a zelené inovácie,
• environmentálna infraštruktúra, 
• výchova v oblasti inovatívnych a zelených technológií, 
• prínos inovatívnych a zelených technológií pre regio-

nálny rozvoj, 
• rozvoj prihraničného územia ako výsledku cezhraničnej 

spolupráce,  
• kľúčové problémy cezhraničnej spolupráce,  
• rozvíjanie spolupráce medzi vysokými školami, univer-

zitami, regionálnymi orgánmi a podnikmi. 

Konanie KonFerenCie:

Termín: 26. októbra 2012
Miesto: hotel Holiday Inn 
 Hornopotočná 5, Trnava 
KonTaKT:
adresa: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 Fakulta masmediálnej komunikácie
 Námestie Jozefa Herdu 2
 917 01 Trnava
 SLOVENSKO
e-mail:  forummyslienok@gmail.com  
Kontaktné Ing. Kamil Smetana
osoby: mobil: 00 421 918 865 403 
 RNDr. Milan Rajčák, CSc. 
 mobil: 00 421 903 200 506 
DôležiTé TerMíny:
Prihlasovanie na Fórum inovatívnych myšlienok je mož-
né do 22. 10. 2012.

ÚčaSTníCKy poplaToK:
Účasť na Fóre inovatívnych myšlienok je bezplatná. Pod-
ujatie je organizované v rámci projektu Vytvorenie slo-
vensko-českého klastra pre podporu inovatívnych tech-
nológií v cezhraničnom regióne (iTMS 22410420018), 
ktorý je realizovaný s finančnou podporou Operačného 
programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – 
Česká republika 2007-2013. 

operačný Program cezhraničnej spolupráce 
program Slovenská republika – Česká 
 republika 2007 - 2013
Spolufinancovanie  Európsky fond regionálneho rozvoja  
prioritná os 1. Podpora socio-kultúrneho  
 a hospodárskeho cezhraničného 
 regiónu a spolupráce
oblasť podpory 1.4 Rozvoj podnikateľského 
 a inovačného prostredia

prograM KonFerenCie:
9.00 – 10.00 Registrácia účastníkov
10.00 – 12.00 Rokovanie v sekcii, diskusia 
12.00 – 13.00 Obed 
13.00 – 15.00 Rokovanie v sekcii, diskusia
15.00 – 15.30 Coffee break 
15.30 – 16.00 Neformálne rokovanie účastníkov 

Ďalšie informácie získate na internetových stránkach  
http://www.zelenyklaster.ucm.sk/.



Tel.: 033/5565 101, 5565 145, 5565 424 
Fax: 033/5503 236

e-mail: fmkucm@ucm.sk
Web: http://fmk.ucm.sk
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