
IV. ročník seminára sa koná pod záštitou
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 

ktoré ho aj finančne podporilo

Hlavný partner podujatia je spoločnosť

Mediálni partneriPartner

Spoluorganizátor seminára

ZZZ SR



Otvorenie stretnutia 

Ing. Oliver Šiatkovský, predseda ZZZS

Úvodné slovo

Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská, dekanka Fakulta ekonomiky a manažmentu

Špeciálna rastlinná výroba z pohľadu SPPK

Bc. Emil Macho, predseda SPPK

Aktuálny stav a “naša“ vízia špeciálnej rastlinnej výroby na Slovensku

Strategický plán SPP 2023 – 2027 z pohľadu zeleninárov, zemiakarov, ovocinárov, 

vinohradníkov a vinárov 

Ing. Jozef Šumichrast, PhD., riaditeľ ZZZS

Ing. Marián Varga, prezident OÚ SR

Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková, PhD., výkonná riaditeľka ZVVS

Aktuálna situácia na Slovensku - Nástroje MPRV SR na podporu rastlinnej výroby

Ing. Martin Nevolný, generálny riaditeľ sekcie Poľnohospodárstva, MPRV SR

Príprava Strategického plánu SPP 2023-2027

Ing. Peter Bognár, generálny riaditeľ sekcie Rozvoja vidieka a priamych platieb, MPRV SR

Špeciálna rastlinná výroba a nová SPP a z pohľadu NRSR

MVDr. Jaroslav Karahuta, predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

Diskusia

Prestávka

Aké bude postavenie organizácií výrobcov po reforme SPP?

Ing. Viera Baričičová PhD., Odbor rastlinnej výroby, MPRV SR

Oprávnené výdavky operačných programov organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny

Ing. Martina Rafajová, PhD., Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci, PPA

Ing. Ondrej Kardelis, Oddelenie živočíšnych komodít a školských programov, PPA

Potenciál a možnosti odbytu slovenskej produkcie v oblasti ovocia a zeleniny

Ľuba Barošová, Marek Goldschmied, Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Problémy odbytu slovenských poľnohospodárov

doc. Ing. Patrik Rovný, PhD., Katedra marketingu a obchodu, FEM SPU v Nitre

Neuromarketing ako nástroj zvýšenia odbytu

Ing. Jakub Berčík, PhD., Katedra marketingu a obchodu, FEM SPU v Nitre

Diskusia

Záver prvého dňa

Špeciálna rastlinná výroba a príprava novej SPP

Problémy odbytu - možnosti odbytu
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Vážení pestovatelia a spracovatelia,

srdečne Vás pozývame na seminár „Aká bude budúcnosť slovenského zeleninárstva? - Aká bude

budúcnosť špeciálnej rastlinnej výroby na Slovensku?“, ktorý sa uskutoční online v dňoch 30. 11.

2020 - 01. 12. 2020. Spoločným cieľom Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska, Ovocinárskej

únie SR, Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska a Zemiakárskeho a zeleninárskeho zväzu SR je

zlepšovanie prostredia pre slovenských zeleninárov, zemiakarov, ovocinárov a vinohradníkov.



Zakryté plochy – namiesto rozkvetu pomalý zánik

Ing. Zsolt Bindics, GreenCoop odbytové družstvo

Budúcnosť pestovania zemiakov v ČR

Ing. Josef Králíček, predseda Český bramborářský svaz

Zamestnávania marginalizovaných rómskych komunít v poľnohospodárstve

Mgr. Andrea Bučková, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity

Význam ÚKSÚP v oblasti pestovania špeciálnych poľnohospodárskych plodín v SR

Ing. Jana Vargová, PhD., generálna riaditeľka ÚKSÚP

Bankový sektor a špeciálna rastlinná výroba

Ing. Peter Horný, UniCredit Bank CZ and SK

Ekologická produkcia v ŠRV

Ing. Katarína Nováková, ÚKSÚP

Spracovanie zeleniny na Slovensku - možnosti rozvoja spracovateľského priemyslu

Ing. Peter Slobodník, EQUUS a.s.

Diskusia, zhrnutie a východiská

Ukončenie konferencie

Konferencia bude prebiehať online formou dostupnou pre každé internetové

pripojenie prostredníctvom platformy Microsoft Teams. Účastníci budú môcť klásť

aj otázky, z ktorých vybrané budú zodpovedané v rámci moderovanej diskusie.

Pripojiť sa môžete prostredníctvom tohto odkazu: bit.ly/RPPK-TT

"Na územie Slovenska sa ročne dovezú stovky tisíc ton ovocia a zeleniny,
zemiakov a hrozna, ktoré by sme si vedeli vypestovať a spracovať sami.

Máme na to dostatok pôdy, vody, priaznivé klimatické podmienky
a aj možnosti. Spotrebitelia majú záujem o slovenskú produkciu

a ich dôvera je pre pestovateľov motiváciou."

Špeciálna rastlinná výroba a jej problémy 
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Kontaktná osoba:

Ing. Jozef Šumichrast, PhD. 

rppktt@sppk.sk, +421 907 561 873

Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska      

Vajanského 22                                                

917 01 Trnava                                      

https://bit.ly/RPPK-TT

