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HLAVNÝ PARTNER PODUJATIA

PARTNERI PODUJATIA

CIEĽ PODUJATIA
Oboznámiť poľnohospodárov, potravinárov, dodávateľov vstupov, rezortné a samosprávne organizácie 
s priebehom príprav Strategického plánu ako základného dokumentu pri implementácii novej Spoločnej 
poľnohospodárskej politiky 2021 – 2027.  Strategický plán si pripravuje samotný členský štát Európskej únie 
a bude prispôsobený potrebám jeho poľnohospodárov. Spektrum prednášateľov poskytne rôzne pohľady 
na tvorbu dokumentu, ktorý je zásadný pre smerovanie nášho poľnohospodárstva, potravinárstva a rozvoja 
vidieka v najbližších rokoch.

A R I M E X



PROGRAM
08.00  – Registrácia

09:00  – Predstavenie legislatívneho návrhu Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2021-2027
   podľa EK
   Videozostrih z konferencie poľnoinfo.sk (2018)

09:10  – Úvodné slová organizátora konferencie
   Juraj Huba, prevádzkovateľ portálu poľnoinfo.sk

09:15  – Aký je aktuálny stav v príprave SPP a ako si Slovensko plní svoju domácu úlohu
   v podobe prípravy Strategického plánu
   Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v SR

09:45  – Príprava základných dokumentov pre tvorbu Strategického plánu
   Štefan Adam, riaditeľ NPPC - Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva
   a potravinárstva 

10:15  – Strategický plán z pohľadu Európskej komisie
   Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR

10:30  – Pohľad bankového sektora na priority Strategického plánu
   Peter Horný, UniCredit Bank CZ and SK

10:45  – Prestávka

11:00  – Diskusný stôl: Čo požadujú poľnohospodári a čo očakáva štát od Strategického plánu?

   1. Diskusný stôl
   Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
   Juraj Mačaj, producent zeleniny, Agromačaj
   Milan Jurky, predseda Združenia mladých farmárov
   Marián Kohút, predseda Slovenského zväzu agropodnikateľov a rodinných fariem

   2. Diskusný stôl
   Gabriela Matečná, ministerka MPRV SR
   Jaroslav Gudába, generálny riaditeľ Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR

12:45  – Sformulovanie stanoviska z konferencie

13:00  – Záver (Tlačová konferencia)

Zmena programu vyhradená.



ORGANIZAČNÉ POKYNY
Na podujatie sa môžete prihlásiť: 
a) vypísaním elektronickej prihlášky na internetovej stránke polnoprojekt.sk
b) vyplnením 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 (prevádzkovateľ portálu 
polnoinfo.sk) emailom na juraj.huba@polnoinfo.sk alebo na t. č. 0911 986 603.

Vložné za konferenciu pre jedného účastníka:
– člen SPPK, SZARF, ASYF: 35 eur
– ostatní:   90 eur

Súhlas s vložným potvrdíte zaslaním záväznej prihlášky. Vložné zahŕňa náklady na organizáciu a technické 
zabezpečenie konferencie, občerstvenie a obed a vydanie zborníka. 

V prípade neúčasti sa vložné za konferenciu nevracia.

Vložné za konferenciu uhraďte obratom (po zaslaní vyplnenej prihlášky), najneskôr do 18.6.2019 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 s termínom zdaniteľného 
plnenia, ktorým je dátum konania podujatia.

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

Parkovanie: v areáli pred pavilónom K


