
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medzinárodná konferencia PODNIKANIE SPÁJA ŽENY 
a podujatia pri príležitosti 20. výročia založenia 
Občianskeho združenia TOP CENTRUM 
PODNIKATELIEK (TCP) 

 

Informačný balíček  

 20. – 21. jún 2022  

 Bratislava 

 

 



 

 

 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 

          DÁTUM & MIESTO 20. – 21. jún 2022 Bratislava 

Podrobnejšie informácie ohľadne programu konferencie a popis podujatí je 
uvedený v pozvánke Občianskeho združenia TOP CENTRUM PODNIKATELIEK. 

 

MIESTO KONANIA SA KONFERENCIE 

Radisson Blu Carlton Hotel Bratislava         

Účastníčkam a účastníkom konferencie odporúčame ubytovanie priamo v 
konferenčnom hoteli - Radisson Blu Carlton hotel, ale prinášame aj niekoľko 
ďalších tipov na ubytovanie, ktoré sú v pešej dostupnosti od konferenčného 
hotela (strana 6).  

 

ORGANIZÁTOR KONFERENCIE A PODUJATÍ Občianske združenie 

TOP CENTRUM PODNIKATELIEK 

      Viac informácií o TCP na stránke www.tcpsk.com. 

 

    REGISTRAČNÝ POPLATOK & REGISTRÁCIA 

   Registrácia je prostredníctvom registračného formulára. Registračný 
poplatok pre účastníčky konferencie je 140 Eur a pre členky TCP vo 
zvýhodnenej cene 20 Eur.   
Registrácia je platná po úhrade registračného poplatku. 

  
OPATRENIA   
 

Ak sa udalosť nebude môcť uskutočniť podľa plánu v termíne  
20.–21.06.2022 (z dôvodu vyššej moci), konferencia bude v plánovanom 
termíne zrušená. V prípade zrušenia konferencie bude všetkým 
registrovaným účasníčkam a účastníkom registračný poplatok vrátený v 
plnej výške.      

  

https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-bratislava-carlton/rooms
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-bratislava-carlton/rooms
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-bratislava-carlton/rooms
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-bratislava-carlton/rooms
http://www.tcpsk.com/
http://www.tcpsk.com/


 

 

 

PROGRAM MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE 
Organizátor podujatia Občianske združenie TOP CENTRUM PODNIKATELIEK si vyhradzuje práva na zmeny v programe. 

Pondelok 20. jún 2022, Radisson Blu Carlton Hotel Bratislava 

8.00 – 8.30 REGISTRÁCIA (ranná káva)  

8.30 – 8.45 OTVORENIE KONFERENCIE 
 
 
 

Oficiálne privítanie hostí konferencie  
prezidentkou Občianskeho združenia TOP CENTRUM 
PODNIKATELIEK 
Príhovor zástupcov  MZV SR a US Ambasády 

 
8.45 – 9.00 

 
UHLÍKOVO-NEUTRÁLNA KANCELÁRIA 
 

 
Prezidentská kancelária SR 
 

9.00 – 9.15 ŽENY V EKONOMIKE EÚ – PREKÁŽKY 
A VÝZVY 
 
 

Čo sa v oblasti ženských práv rieši na úrovni Bruselu a aký 
dopad to má na podnikanie žien na lokálnej úrovni.   
Zástupca Európskeho parlamentu  
 

9.15 – 9.50 ŽENY V SPOLOČNOSTI - JE EŠTE O ČO 
BOJOVAŤ? 
 

Aké sú problematické miesta postavenia žien v spoločnosti  a 
aké sú riešenia vo verejných politikách?  
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.  

9.50 – 10.10 COFFEE BREAK 
 

 

10.10 – 11.10 ŽENSKÝ NETWORKING -  SILA JE V 
SPÁJANÍ 
 
 

Ako sa zmenila úloha podporných sietí počas pandémie a aké 
najväčšie výzvy do budúcnosti vnímajú ženské asociácie? 

Prezidentky občianskych združení  a  asociácií podnikateliek 
OZ TCP  Slovensko, FCEM svetová organizácia, 
ČMAPM  Česko, PRO POLONIA Poľsko 
 

11.10 – 12.00 ZOSTANE TO V RODINE – 
ZAKLADATELIA A NASLEDOVNÍCI 
 
 

Ako vytvárať vzťah k podnikaniu a zapájať potomkov? Ako 
úspešne zvládnuť generačnú výmenu vo firmách - skúsenosti 
a výzvy. 
Majiteľky firiem Turčan-auto, Kompava, Erika Matwij, RISO-R 

12.00 – 13.00 OBED  

13.00 – 14.00 DÁVAME TO AJ VO VEĽKOM BIZNISE 
 
 

Žena v globalizovanom svete – výzvy a perspektíva. USA vs. 
Európa – odlišnosti. 
US Ambasáda, Americká obchodná komora, Slovensko-
rakúska obchodná komora. 

14.00 – 14.30 COFFEE BREAK  

14.30 – 15.30 ROVNÉ PRÍLEŽITOSTI VO FIRMÁCH -  
PROBLÉM ALEBO NEVYHNUTNOSŤ?   
 

Lídri v biznise, ktorí prinášajú nové trendy a nápady v témach 
- diverzita, inklúzia, rovnosť príležitostí, odmeňovanie. 
 

15.30 – 15.45 POSTAVENIE A SILA ŽIEN 
 

Čo nám ukázala pandémia Covid-19? 
Paneurópska Vysoká Škola  
 

15.45 – 16.00 ZÁVER KONFERENCIE Ukončenie konferenčného programu. Udelenie ocenení. 
Pozvanie na spoločenský večer. 

16.00 – 17.00 RECEPCIA 
 

 

 
 
19.30 – 21.30 
 
21.30 – 23.00                                                

SPOLOČENSKÝ VEČER  V REDUTE 
 
KONCERT - Najväčšie slovenské hlasy 
 
ČAŠA VÍNA - spoločne so sólistami 
 
 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločenský večer v Redute 

20. jún 2022, 19.30 – 23.00 hod. 

 Prijatie u primátora Bratislavy v Primaciálnom paláci  

  21. jún 2022, 10.00 – 12.00 hod. 

 

 

PODUJATIA  

PRE ÚČASTNÍČKY 
 

KONFERENCIE 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADISSON BLU CARLTON HOTEL 
Hviezdoslavovo námestie, Bratislava 

 

Luxusné ubytovanie na najlepšej adrese v meste. 

História impozantnej budovy hotela Carlton sa 

odvíja už niekoľko stáročí. Vďaka jeho polohe - v 

srdci Starého mesta je v priamom kontakte s 

nádherným nábrežím Dunaja ako aj s historickým 

centrom Bratislavy s množstvom reštaurácií, 

kaviarní, obchodov či kultúrnych pamiatok.  

Hotel ponúka svojim návštevníkom okrem luxusného ubytovania, aj 

konferenčné priestory, prvotriednu hotelovú reštauráciu, dobový bar s čarovnou 

atmosférou živej klavírnej hudby, či príjemnú letnú terasu. Po rozsiahlej 

rekonštrukcii a znovuotvorení v roku 2001 patrí tento legendárny hotel k 

najvyhľadávanejším destináciám domácich aj zahraničných hostí. Viac informácií 

nájdete na stránke hotela Radisson Blu Carlton. 

 

KONFERENČNÝ HOTEL  

https://www.carlton.sk/hotel
https://www.carlton.sk/hotel
https://www.radissonblu.com/sk/hotel-bratislava


 

 

 

TIPY NA UBYTOVANIE V BRATISLAVE 

 

 

( ) v dobrej dostupnosti od konferenčného hotela 

  Grand Hotel River Park, A Luxury Collection Hotel, 

Bratislav a 

Dvorakovo Nabrezie 6 

811 02   Bratislava,  Slovakia 

Sherato n l Bratislava Hote 

Pribinova 12 
  811 09 Bratislava,  Slovakia 

Hotel Devi n 

Riečna 4 

811 02  Bratislava ,  Slovakia 

s Marrol ´ s Boutiqu e Hote l 
Tobrucká 4 

811 02   Bratislava Staré Mesto ,  Slovakia 

e Crown plaz a 

Hodžovo nám . 2 

816 25  Bratislava ,  Slovakia 

Lof t l Hote 

Štefánikova 4 

811 05   Bratislava , Slovakia 

https://www.marriott.com/hotels/travel/btslc-grand-hotel-river-park-a-luxury-collection-hotel-bratislava/
https://www.marriott.com/hotels/travel/btslc-grand-hotel-river-park-a-luxury-collection-hotel-bratislava/
https://www.marriott.com/hotels/travel/btslc-grand-hotel-river-park-a-luxury-collection-hotel-bratislava/
https://www.marriott.com/hotels/travel/btslc-grand-hotel-river-park-a-luxury-collection-hotel-bratislava/
https://www.marriott.com/hotels/travel/btssi-sheraton-bratislava-hotel/
https://www.marriott.com/hotels/travel/btssi-sheraton-bratislava-hotel/
https://www.marriott.com/hotels/travel/btssi-sheraton-bratislava-hotel/
https://www.marriott.com/hotels/travel/btssi-sheraton-bratislava-hotel/
https://www.hoteldevin.sk/en
https://www.hoteldevin.sk/en
https://www.hotelmarrols.sk/en/
https://www.hotelmarrols.sk/en/
https://www.hotelmarrols.sk/en/
https://www.hotelmarrols.sk/en/
https://www.hotelmarrols.sk/en/
https://www.hotelmarrols.sk/en/
https://www.hotelmarrols.sk/en/
https://www.hotelmarrols.sk/en/
https://cpbratislava.sk/
https://cpbratislava.sk/
https://cpbratislava.sk/
https://cpbratislava.sk/
https://www.lofthotel.sk/en
https://www.lofthotel.sk/en
https://www.lofthotel.sk/en
https://www.lofthotel.sk/en


 

 

 

Komplexné informácie o Bratislave nájdete na 

oficiálnych stránkach Visit Bratislava. 

 

Bratislava je veľmi bezpečné moderné mesto 

dostupné lietadlom, vlakom, autobusom, 

autom, loďou alebo na bicykli. Spoznávanie 

mesta je veľmi pohodlné, pretože historické

 centrum mesta je ako stvorené na prechádzky. 

Ak dávate prednosť vysokým podpätkom alebo 

chcete spoznávať mesto štýlovo, je možné 

využiť služby taxi alebo aplikácie UBER, HOPIN 

alebo BOLT, ktorú si môžete stiahnuť do svojho 

mobilného telefónu. 

 

BRATISLAVA 
  

https://www.visitbratislava.com/sk/
https://www.visitbratislava.com/sk/


 

 

ORGANIZÁTOR PODUJATIA 

Konferenciu Podnikanie spája ženy organizuje Občianske združenie TOP CENTRUM 
PODNIKATELIEK, viac na www.tcpsk.com. 

TCP je nezisková organizácia združujúca podnikateľky a manažérky, ktorým záleží na 
postavení žien v našej spoločnosti. Od svojho založenia v roku 2001 podporuje podnikanie 
žien na Slovensku i v zahraničí. 

TCP podporuje podnikateľky vytváraním platformy na nadväzovanie kontaktov a 
spoluprácu. S cieľom plniť svoje poslanie organizuje rôzne podujatia zamerané na rozvoj 
osobných a obchodných zručností, propaguje príklady dobrej praxe a zdieľa užitočné 
informácie so svojou členskou základňou. Počas svojej existencie združenie pomohlo 
stovkám žien, ktoré sa aktívne zúčastnili na takmer 200 akciách združenia, 15 mentorských 
programoch a zapojili sa do niekoľkých prieskumov. Ako organizácia s dobrými vzťahmi v 
celej Európe spoluorganizovala niekoľko konferencií a obchodných delegácií. V roku 2013 
TCP zorganizovala konferenciu Európsky deň podnikateliek a manažérok s účastníčkami z 
11 krajín. 

V prípade otázok, prosím,  

kontaktujte: 

Ing. Janka Dobrocká, MBA 

Viceprezidentka TCP 

+421 
  948 641 501 

  

dobrocka.jd@gmail.com 

http://www.tcpsk.com/
http://www.tcpsk.com/
http://www.tcpsk.com/
http://www.tcpsk.com/
http://www.tcpsk.com/
http://www.tcpsk.com/

