GALANTA

Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Galanta
a
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj
Vás pozývajú na:

„Konferenciu rastlinnej a živočíšnej výroby
za región Galanta“

Konferencia sa uskutoční 5. októbra 2018 v Kultúrnom dome v Kráľovom Brode
so začiatkom o 08.30 hod.

Program konferencie
08.30 – 09.00

Registrácia účastníkov

09.30 – 09.45

Otvorenie konferencie a privítanie účastníkov
Ing. Gabriel Perleczký, RPPK Galanta

09.45 – 10.00

10.00 – 10.30

Národná sieť rozvoja vidieka SR – činnosť, aktivity, aktuálne
informácie
PaedDr. Katarína Skalická, PhD., RA NSRV SR pre Trnavský kraj
Súčasný stav a riešenie nastolených úloh v agropotravinárskom
komplexe v kontexte priorít PRV SR 2014 - 2020
Ing. Peter Horváth, RPPK Galanta

GALANTA

10.30 – 11.00

Analýza
dosiahnutých
výsledkov
pri
zbere
úrody,
výhľady, odporúčania a preventívne opatrenia vo vzťahu k obnove
potenciálu poľnohospodárskej výroby na ďalšie pestovateľské obdobie
(Odborná diskusia)
Ing. Ľudovít Sleziak, CSc., odborný poradca v poľnohospodárstve

11.00 – 11.20

Prestávka na občerstvenie

11.20 – 12.00

Vyhodnotenie plemenárskej práce a analýza KUHD za rok 2018.
Plemenárske požiadavky z hľadiska dobrých životných podmienok
zvierat. Dôležité upozornenia z pohľadu Centrálnej evidencie zvierat
a PPA v nadväznosti na príslušné opatrenia PRV SR 2014 - 2020.
(Odborná diskusia)
MVDr. Anton Mikita, Plemenárske služby SR, š.p.

12.00 – 12.30

Oplatí sa dnes uvažovať o poistení v poľnohospodárstve?
Ing. Eva Ležovičová, Levita s.r.o. Trnava

12.30 – 13.00

Vyhodnotenie súťaže mliečnej úžitkovosti. Slávnostné odovzdávanie
ocenení.
Ing. Gabriel Perleczký, RPPK Galanta

13.00 – 14.00

Diskusia, zhrnutie záverov konferencie

14.00

Spoločný obed a ukončenie konferencie

Zmena programu vyhradená.
___________________________________________________________________________
Bližšie informácie k organizačnému zabezpečeniu:
Účasť na konferencii je bezplatná. Počet účastníkov je limitovaný. Občerstvenie a obed je
zabezpečený.
Vo vymedzených priestoroch konferenčnej miestnosti bude zriadená výstava jabĺk k regionálnej
súťaži „O najlepšie jablko“.
V prípade Vášho záujmu o účasť na konferencii je potrebné ju záväzne potvrdiť najneskôr do 30.
septembra 2018 zaslaním prihlasovacieho e-mailu na:*
skalicka@obviamregio.sk (bližšie informácie získate na t. č.: 0911 658 123)
alebo
rppkga@sppk.sk (bližšie informácie získate na t. č.: 0911 385 257).
V prihlasovacom e-maile uveďte, prosím, nasledovné údaje: titul, meno, priezvisko účastníka,
názov a adresu zastupujúcej organizácie, IČO a tel. č.

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ.
____________________________________________________________________________
* V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov svojou prihláškou vo forme prihlasovacieho
e-mailu udeľujem súhlas spol. Obviam regio, o.z., Piaristická 2, 949 01 Nitra (hostiteľskej organizácii RA NSRV SR pre Trnavský kraj), Agentúre pre
rozvoj vidieka, Akademická 4, 949 01 Nitra, Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava a RPPK Galanta,
Mierové nám. č. 1, 924 01 Galanta na spracovanie osobných údajov uvedených v prihlasovacom e-maile na aktivitu za účelom registrácie a evidencie
účastníka. Súčasne potvrdzujem, že uvedené údaje v rozsahu, v akom boli poskytnuté, sú pravdivé a správne. Zároveň súhlasím s výrobou foto
a videozáznamu pre účely propagácie PRV SR 2014 – 2020. Taktiež potvrdzujem, že som bol/-a informovaný/-á o práve tento súhlas so spracovaním
osobných údajov, foto a videozáznamu kedykoľvek odvolať.

