Správa z realizácie aktivity C 2.4/2
Konferencia rastlinnej a živočíšnej výroby
za región Galanta
(05. 10. 2018 Kráľov Brod)

Cieľ aktivity
Cieľom aktivity bolo spoluorganizovanie odbornej konferencie zameranej na
zhodnotenie aktuálnej situácie v agropotravinárstve v rámci regiónu Galanta. RA NSRV
SR pre Trnavský kraj zrealizovala toto podujatie v spolupráci s Regionálnou
poľnohospodárskou a potravinárskou komorou Galanta. Zúčastnili sa ho zástupcovia
poľnohospodárskych subjektov, SHR, poľnohospodárskych družstiev z Trnavského
kraja a členovia RPPK Galanta.
Priebeh aktivity
Po registrácii účastníkov odbornú konferenciu slávnostne otvoril Ing. Gabriel Perleczký
riaditeľ RPPK Galanta a starosta obce Kráľov Brod PhDr. Pavel Racsko. Následne
odovzdal slovo zástupkyni RA NSRV SR pre Trnavský kraj PaedDr. Kataríne Skalickej,
PhD., ktorá taktiež privítala účastníkov konferencie a poďakovala za príležitosť
spolupracovať na jej zabezpečení. Potom odprezentovala činnosť Národnej siete
rozvoja vidieka SR, priblížila aktivity trnavskej antény, informovala o členstve v NSRV
SR a zdôraznila poslanie NSRV SR v kontexte rozvoja vidieka a jej pôsobenia v SR.
Program pokračoval príspevkom Ing. Petra Horvátha predsedu RPPK Galanta, ktorý sa
venoval analýze súčasného stavu úloh a ich riešenia v agropotravinárstve v spojitosti
s prioritami PRV SR 2014 – 2020. Zároveň priblížil i úlohu RPPK Galanta v tejto
problematike. Ďalej z pohľadu farmára a prvovýrobcu prezentoval výsledky, ktoré boli
dosiahnuté pri zbere úrody, najmä pri niektorých plodinách napr. pri zbere repky olejnej,
slnečnice ročnej, cukrovej repy, obilnín a pod., pričom zhodnotil i vplyv klimatických
podmienok (nadpriemerné teploty na jar, prívalové dažde počas roka, suché leto atď.).
Po krátkej prestávke bol prezentovaný podrobný report k vyhodnoteniu plemenárskej
práce a k analýze kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka za rok 2018. Taktiež boli
účastníci konferencie informovaní o plemenárskych požiadavkách z hľadiska dobrých
životných podmienok zvierat. Túto tému aktuálnymi informáciami doplnila MVDr.
Bohuslava Miškovičová z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Galanta, ktorá
zdôraznila, že od 01. 09. 2018 vstúpil do platnosti nový zákon o veterinárnej
starostlivosti, ktorý predstavuje komplexnú legislatívnu úpravu, rieši starostlivosť
o zvieratá, ich ochranu a zlepšuje evidenciu. Zároveň upozornila na včasné podávanie
príslušných hlásení.
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Ing. Eva Ležovičová zo spol. Levita s.r.o. predstavila zameranie spoločnosti v oblasti
poskytovania služieb v poisťovníctve. Bližšie informovala o poskytovaní právnych
služieb spojených s poistnou problematikou i o zostavení efektívneho komplexného
programu poistenia v poľnohospodárstve.
Záver konferencie patril vyhodnoteniu mliečnej úžitkovosti, ktoré bolo spojené
so slávnostným odovzdávaním ocenení umiestneným poľnohospodárskym družstvám
a ďalším poľnohospodárskym subjektom a diskusii k odprezentovaným témam.
Závery z aktivity:
−

Zrealizovaním aktivity RA NSRV SR pre Trnavský kraj zaistila šírenie informácií
o NSRV SR. Taktiež bola zdrojom cenných informácií zhodnocujúcich náročnú
prácu poľnohospodárov a potravinárov v regióne.

−

Celá aktivita prebiehala v príjemnej atmosfére, ktorú navodili nielen organizátori
svojím profesionálnym prístupom, ale i úroveň odprezentovaných príspevkov
a výstava ovocia pozostávajúca z kvalitných odrôd jabĺk a hrušiek z regiónu.

Horné Otrokovce 10. októbra 2018

Vypracovala: PaedDr. Katarína Skalická, PhD., manažér publicity RA NSRV SR pre
Trnavský kraj
Schválila: Mgr. Veronika Stankovianska, regionálna koordinátorka RA NSRV SR pre
Trnavský kraj
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