
  

                                                                                                                               

Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF 

v spolupráci s s Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka 

SR pre Žilinský kraj  

Vás pozýva na dvojdňové stretnutie „Klub mladých farmárov“ 

Termín konania:  1. - 2. marec 2019 

Miesto konania:  Tvrdošín, Hotel Limba (Hviezdoslavova 118/5, 027 44 Tvrdošín) 
 

1.marec 2019 (piatok) 

8:00 – 9:00 Registrácia účastníkov 

9:00 – 9:10 
Slávnostné otvorenie a predstavenie aktivít ASYF 

Milan Jurky, predseda Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF 

9:10 – 9:25 
Predstavenie činnosti NSRV SR a PRV SR 2014-2020 

Ing. Miroslav Jánošík, regionálny koordinátor RA NSRV SR pre Žilinský kraj 

9:25 – 10:15 
Aktuálne výzvy - podopatrenia 6.1 a 6.3 PRV SR 2014-2020 

Ing. Juraj Kožuch, PhD., generálny riaditeľ PPA 

10:15 – 11:00 

Plánované výzvy v roku 2019 vrátane úprav ohľadom mladých farmárov 
z PRV SR 2014-2020 

Ing. Jaroslav Gudába, generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb 

11:00 – 11:15 Občerstvenie 

11:15 – 12:00 
Aktuálne zmeny v pozemkovej legislatíve 

JUDr. Jaroslav Puškáč, generálny riaditeľ sekcie legislatívy MPRV SR 

12:00 – 12:45 

Agrolesnícke systémy – príležitosť pre efektívnejšie využívanie 
poľnohospodárskej pôdy 

Ing. Jaroslav Jankovič, CSc., vedúci Odboru pestovania a produkcie lesa v NLC Zvolen 

12:45 – 13:30 Obed 

13:30 – 14:30 
Podmienky schvaľovania prevádzkarní 

Zástupca RVPS Dolný Kubín 

14:30 – 15:00        
Aktuálne povinnosti chovateľa zvierat z pohľadu RVPS 

Zástupca RVPS Dolný Kubín 

15:00 – 15:30 
Prednáška o klimatických zmenách 

Vhodný lektor z odboru 

15:30 – 16:00 

Analýza postavenia malých fariem v stredoeurópskom priestore – projekt 
SOILS (Erasmus+) 

doc. Ing. Patrik Rovný, PhD., prodekan Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU Nitra 

16:00 – 16:15 Občerstvenie 

16:15  -  17:00   

Zasadnutie Predsedníctva Združenia mladých farmárov na Slovensku – 
ASYF 
- Prijímanie nových členov 
- Diskusia o strategickom pláne mladých farmárov v plánovacom období 2021 - 2027 

17:00  -  18:00 Diskusia (otázky, na ktoré nestačil cez program čas) 

18:00 Večera (pre ubytovaných) 



  

                                                                                                                               

 
 
 
 
 

2. marec 2019 (sobota) 
 
Návšteva fariem v okolí. 
 
*Prepravu na farmy si zabezpečuje každý účastník vo vlastnej réžii 

 

Zmena programu je vyhradená. 

 

 

Účastnícky poplatok* pre nečlenov ASYF a členov s nezaplateným členským na rok 2019: 20,- € 

Účastnícky poplatok pre členov, ktorí uhradili členský príspevok na rok 2019: 0,- € 

*Účastnícky poplatok zahŕňa výdavky na prenájom priestorov vrátane techniky. Členom 
ASYF so zaplateným členský príspevkom na rok 2019 sú tieto výdavky hradené zo 
zdrojov ASYF-u. Národná sieť rozvoja vidieka SR hradí účastníkom výdavky za 
stravovanie. 

 

Vašu účasť prosím potvrďte vyplnením nasledovného formuláru 
https://goo.gl/forms/XD0g87cD4D7fs8xy1 alebo telefonicky +421 915 731 541 alebo 
emailom info@asyf.sk, najneskôr do 18. februára 2019. 

 

Miesto a stravovanie podľa programu môžeme zaručiť len pre zaregistrovaných 
účastníkov! 

 

Účastnícky poplatok, resp. členský príspevok, prosím uhradiť  na nasledovný bankový 
účet: 

IBAN: SK7411110000001017783018 

BIC: UNICRSKBX 

Pri úhrade členského príspevku, uveďte do poznámky ČL2019 MENO A PRIEZVISKO 
(resp. NÁZOV FIRMY)  

Pri úhrade účastníckeho poplatku, uveďte do poznámky ÚP MENO A PRIEZVISKO 

Upozornenie! V prípade neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia, ale môže sa vyslať 
náhradník.  

 

 

Ďakujeme.  

Tešíme sa na stretnutie s Vami.  

 

 

https://goo.gl/forms/XD0g87cD4D7fs8xy1

