
POZVÁNKA NA KONFERENCIU

EKOSCHÉMY 2023 – 2027
PODPORA UDRŽATEĽNÉHO
POĽNOHOSPODÁRSTVA A VIDIEKA

SKLADOVACIA HALA OBILNÍN
PD „BREZINA“ PRAVOTICE
OKRES BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
23. SEPTEMBER 2021

S PODPOROU EURÓPSKEJ KOMISIE NA SLOVENSKU



HLAVNÝ PARTNER PODUJATIA

PARTNERI PODUJATIA

CIEĽ PODUJATIA
Oboznámiť poľnohospodárov, potravinárov, dodávateľov vstupov, rezortné a samosprávne organizácie 
s témou ekoschém, na ktoré bude vyčlenených 25-percent objemu prostriedkov z  I. piliera Spoločnej poľno-
hospodárskej politiky 2023-2027. Suma stanovená na ekoplatby dosiahne celkovo 513 miliónov eur.

A R I M E X



PROGRAM
09.00  – Registrácia

10:00  – Úvodné slová organizátora konferencie
   Juraj Huba, poľnoinfo.sk

10:05  – Prepojenie navrhovaných ekologických stratégií Európskej komisie do novej SPP
   Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR

10:30  – Ekoschémy ako nástroj poľnohospodárskej politiky
   Samuel Vlčan, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v SR

11:00  – Zelená architektúra Spoločnej poľnohospodárskej politiky a environmentálne
   ciele Slovenska v agrárnej krajine
   Michal Kiča, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR

11:20  – Dopady zmien novej SPP na výsledky agrosektora
   Peter Horný, vedúci oddelenia agribiznisu UniCredit Bank CZ and SK

11:40  – Obed

12:40  – Greening vs. Ekoschémy po roku 2023 z pohľadu SPPK
   Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory

12:50  – Ekoschémy z pohľadu poľnohospodárov
   Jozef Šumichrast, predseda RPPK Bratislava

13:05  – Ekoschémy - je možné zladenie cieľov ochrany prírody a poľnohospodárstva?
   Jozef Ridzoň, zástupca Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko

13:25  – Ochrana klímy a biodiodiverzity - hrozba alebo šanca pre poľnohospodárstvo? Pohľad
   z Európskeho parlamentu
   Martin Hojsík, poslanec Európskeho parlamentu

13:45  – Skupinové workshopy s občerstvením (Prečo ekoschémy a nie greening, Očakávania
   a možnosti naplnenia, Praktický pohľad agrosektora)

15:30  – Záver

Zmena programu vyhradená.



ORGANIZAČNÉ POKYNY
Na podujatie sa môžete prihlásiť: 
a) vypísaním elektronickej prihlášky na webovej stránke polnoprojekt.sk
b) vyplnením prihlášky (možnosť stiahnuť vo formáte PDF zo stránky polnoprojekt.sk a polnoinfo.sk)
 a jej zaslaním na email juraj.huba@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) na t. č. 0911 986 603.

Vložné za seminár pre jedného účastníka je 36 eur s DPH.

Súhlas s vložným potvrdíte zaslaním záväznej prihlášky.

Pri organizácii podujatia sa bude spoločnosť Poľnoprojekt Nitra riadiť aktuálnymi opatreniami platnými v 
danom termíne a regióne. Cieľom organizátora je pripraviť bezpečné podujatie. O podmienkach osobnej 
účasti na konferencii Vás budeme informovať podľa aktuálnej epidemickej situácie niekoľko dní pred konfe-
renciou na e-mail, ktorý uvediete v prihláške.  

V prípade, že sa podujatie nebude môcť uskutočniť prezenčnou formou, organizátor zabezpečí online 
prenos a prihláseným účastníkom zašle zborníky. 

V prípade neúčasti sa poplatok za seminár nevracia.

Vložné za konferenciu uhraďte obratom (po zaslaní vyplnenej prihlášky), najneskôr do 20.9.2021 prevodom: 
IBAN:    SK88 1111 0000 0014 2472 9000
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol:  IČO Vašej spoločnosti
Poznámka:   Názov Vašej spoločnosti

Faktúra, ako daňový doklad o platbe Vám bude zaslaná poštou po seminári s termínom zdaniteľného 
plnenia, ktorým je dátum konania podujatia.

Vstup na konferenciu je cez bránu PD „Brezina“ Pravotice, kde je zabezpečené aj parkovanie.


