
POZVÁNKA NA KONFERENCIU

SPOLOČNÁ POĽNOHOSPODÁRSKA
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SPOLUORGANIZÁTOR:
SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA A POTRAVINÁRSKA KOMORA



HLAVNÝ PARTNER PODUJATIA

PARTNERI PODUJATIA

CIEĽ PODUJATIA
Oboznámiť poľnohospodárov, potravinárov, dodávateľov vstupov, rezortné a samosprávne organizácie 
s návrhom novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2021 - 2027, ktorá bola oficiálne predstavená 1. júna 
2018. Spektrum prednášateľov poskytne rôzne pohľady na dokument, ktorý je zásadný pre smerovanie 
nášho poľnohospodárstva, potravinárstva a rozvoja vidieka v najbližších rokoch.



PROGRAM
08.00  – Registrácia

09:00  – Úvodné slová organizátora konferencie
   Juraj Huba, prevádzkovateľ portálu, poľnoinfo.sk

09:10  – Príhovor ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
   Gabriela Matečná, ministerka, MPRV SR

09:25  – Príhovor predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
   Emil Macho, predseda, SPPK

09:40  – Predstavenie legislatívneho návrhu novej SPP EÚ 2021 - 2027
   Dušan Chrenek, vedúci oddelenia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo
   a rozvoj vidieka v Bruseli

10:15  – Slovenské poľnohospodárstvo a Spoločná poľnohospodárska politika 2021 - 2027
   Ján Pokrivčák, odborný garant, Inštitút pôdohospodárskej politiky MPRV SR
   Marián Tóth, odborný asistent, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

10:50  – Implementácia SPP 2021 – 2027 z pohľadu Pôdohospodárskej platobnej agentúry
   Juraj Kožuch, generálny riaditeľ, PPA

11:10  – Príležitosti a riziká v podobe novej SPP pre naše hospodárenie
   Marek Šimunek, predseda predstavenstva, Poľnohospodár Nové Zámky, a. s.

11:30  – Diskusia

11:50  – Obedná prestávka

12:50  – Postoj finančného sektora k legislatívnemu návrh  SPP 2021 – 2027 
   Martin Hubinský, segment manažér pre poľnohospodárstvo, VÚB Banka

13:10  – České poľnohospodárstvo a Spoločná poľnohospodárska politika 2021 – 2027
   Jan Doležal, tajomník, Agrárna komora Českej republiky

13:40  – Diskusia

14:00  – Ukončenie podujatia 

Zmena programu vyhradená.



ORGANIZAČNÉ POKYNY
Na podujatie sa môžete prihlásiť: 
a) vypísaním elektronickej prihlášky na internetovej stránke polnoprojekt.sk
b) vyplneným prihlášky (možnosť stiahnuť vo formáte PDF zo stránky polnoprojekt.sk, polnoinfo.sk, 
alebo sppk.sk) a jej zaslaním na email ivana.kosibova@polnoinfo.sk
c) vypísaním prihlášky a jej zaslaním poštou na adresu Poľnoprojekt Nitra, Remeselnícka 24, 949 01 Nitra

Bližšie informácie vám poskytne Ing. Juraj Huba, konateľ Poľnoprojekt Nitra, na t. č. 0911 986 603.

Vložné za seminár pre jedného účastníka:
– člen AGRION:  35 eur
– člen SPPK:  35 eur
– ostatní:  70 eur

Súhlas s vložným za seminár potvrdíte zaslaním záväznej prihlášky. Poplatok zahŕňa náklady na organizáciu 
a technické zabezpečenie konferencie, občerstvenie a obed a vydanie zborníka zo seminára. 

V prípade neúčasti sa poplatok za seminár nevracia. Poľnoprojekt Nitra, s. r. o. nie je platca DPH.

Poplatok za seminár uhraďte obratom (po zaslaní vyplnenej prihlášky), najneskôr do 10.6.2018 prevodom: 
IBAN:    SK88 1111 0000 0014 2472 9000
konštantný symbol: 0308
variabilný symbol:  IČO Vašej spoločnosti
Poznámka:   Názov spoločnosti

Faktúra, ako daňový doklad o platbe Vám bude zaslaná poštou po seminári.

Vstup do areálu: cez bránu B1, ktorá sa nachádza pri administratívnej budove výstaviska

Parkovanie: v areáli pred pavilónom K


