
POZVÁNKA NA KONFERENCIU

FINANCOVANIE
POĽNOHOSPODÁRSKYCH
SUBJEKTOV PO ROKU 2023
KONGRESOVÁ SÁLA
VÝSTAVISKO AGROKOMPLEX NITRA
PODUJATIE SA KONÁ POČAS VÝSTAVY AGROSALÓN 2022. V PRÍPADE
PRIHLÁSENIA SA NA KONFERENCIU ÚČASTNÍK ZÍSKAVA BEZPLATNÉ
PARKOVANIE VO VÝSTAVNOM AREÁLI A VSTUP NA VÝSTAVU.

8. DECEMBER 2022

SPOLUORGANIZÁTORI:
SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA A POTRAVINÁRSKA KOMORA
SLOVENSKÝ ZVÄZ PRVOVÝROBCOV MLIEKA



HLAVNÝ PARTNER PODUJATIA

PARTNERI PODUJATIA

CIEĽ KONFERENCIE

Podujatie je zamerané na podpory z I. a II. piliera Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 až 
2027. Od januára 2023 dochádza k zmene programového obdobia a je nutné, aby si poľnohospodári nové 
postupy osvojili. Na konkrétnych číslach budeme ilustrovať zmeny, ktoré ich čakajú s prechodom na nový 
systém podpôr reflektujúci na Strategický plán 2023 - 2027.

A R I M E X

MEDIÁLNY PARTNER GASTRO PARTNER



PROGRAM

09:30  – Registrácia

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

10:10  – Finálna verzia SPP 2023 -2027 z pohľadu platieb I. a II. piliera
   Samuel Vlčan, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

10:40  – Zorientujme sa v BISS a v čerpaní platieb na ekoschémy
   Jozef Kiss, generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry

11:10  – Platby I. piliera na Slovensku a v štátoch EÚ
   Ján Pokrivčák, riaditeľ, Inštitút pôdohospodárskej politiky MPRV SR

11:30  – Diskusia

12:00  – Zorientujme sa v podporách II. piliera
   Katarína Mihaľová, generálna riaditeľka, Sekcia rozvoja vidieka a priamych
   platieb MPRV SR

12:15  – Podpory z II. piliera formou finančných nástrojov
   Peter Horný, vedúci oddelenia agribiznisu UniCredit Bank

12:30  – Nastavenie platieb z pohľadu poľnohospodárskej prvovýroby
   Emil Macho, predseda SPPK

12:45  – Na čo si dať pozor pri prechode na nové podpory z pohľadu žiadateľa
   Jozef Šumichrast, člen predstavenstva SPPK

13:00  – Diskusia

13:30  – Obed

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 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 za konferenciu potvrdíte zaslaním záväznej prihlášky. Poplatok zahŕňa náklady na organi-
záciu a technické zabezpečenie konferencie, občerstvenie a obed, vydanie zborníka referátov z konferencie, 
parkovné a vstup do areálu počas výstavy Agrosalón.

Vstup do areálu: cez bránu B2, ktorá sa nachádza na Akademickej ulici neďaleko Agroinštitútu.

Parkovanie: bezplatné v areáli výstaviska podľa inštrukcií pracovníkov výstaviska na vrátnici brány B2.

Dôležité upozornenie: na vstup do výstavného areálu vám po prihlásení zašleme na mail (uvedený 
v prihláške) pozvánku organizátora konferencie, ktorou sa preukážete na bráne B2.

Vložné za konferenciu uhraďte obratom (po zaslaní vyplnenej prihlášky), najneskôr do 5.12.2022 prevodom: 
IBAN:    SK88 1111 0000 0014 2472 9000
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol:  IČO Vašej spoločnosti
Poznámka:   Názov Vašej spoločnosti

V prípade neúčasti sa poplatok za konferenciu nevracia.

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


