
  

                                                                                                                               

Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF 

v spolupráci s Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR 

pre Trenčiansky kraj  

Vás pozýva na dvojdňové stretnutie „Klub mladých farmárov“ 

Termín konania:  21. - 22. február 2020 

Miesto konania:  Reštaurácia Alžbetka, Malinovského 884, 916 21 Čachtice  
 

21. február 2020 (piatok) 

8:00 – 9:00 Registrácia účastníkov 

9:00 – 9:15 
Otvorenie a predstavenie aktivít ASYF 

Milan Jurky, predseda Združenia mladých farmárov na Slovensku – ASYF 

9:15 – 9:35 
Predstavenie činnosti Regionálnej antény NSRV SR pre Trenčiansky kraj 

Andrej Milo, koordinátor RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj 

9:35 – 10:20 
Pôda od SPF pre mladých a malých farmárov 

JUDr. Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka SPF 
Ing. Ľubomír Grišlo, riaditeľ Regionálneho odboru SPF Trenčín 

10:20 – 11:05 
Plánované výzvy v roku 2020 vrátane 6.1 a 6.3 

Zástupca pre priame platby 

11:05 – 11:20 Občerstvenie 

11:20 – 12:05 

Aktuálny stav pozemkových úprav v SR, Aktuálne zmeny pozemkovej 
legislatívy a plánované zmeny pozemkovej legislatívy v roku 2020 
Ing. Andrej Vašek, poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie 
pozemkových úprav MPRV SR 

12:05 – 13:00 
Aktuálny stav tvorby strategického plánu budúcej SPP 

Ing. Martin Jamrich, PhD., Inštitút poľnohospodárskej politiky  

13:00 – 14:00 Obed 

14:00 – 14:50 

Ako správne podať žiadosť o podnájomný pozemok (§12a zákona 
504/2003) a informácie o konaniach podľa (§12b, §12c zákona 504/2003) 

Ing. Marek Hevier, vedúci odboru pozemkový a lesný odbor Piešťany 

14:50 – 15:35        
Špecializovaná rastlinná výroba – inovatívne metódy 

Zástupca podniku špecializovanej rastlinnej výroby 

15:35 – 16:00 
Klimatické zmeny a ich dosah pre poľnohospodárstvo  

Martin Kováč 

16:00 – 16:15 Občerstvenie 

16:15 – 16:45 
Príklad správnej praxe 
Ing. Bálint Pém 

16:45  -  17:30   
Zasadnutie Predsedníctva Združenia mladých farmárov na Slovensku – 
ASYF 
- Prijímanie nových členov 

17:30  -  18:00 Diskusia 

18:00 Večera (pre ubytovaných) 

 
 
 



  

                                                                                                                               

 
 
 

22. február 2020 (sobota) 
 
 
9:00 – 11:00 Návšteva farmy Ondrej Sučanský  
(začínajúci slivkový sad, hustosiate obilniny,  poľnohospodárska technika)  
 
11:00 – 14:00 Návšteva farmy Juraja Lancarica Prima Group s.r.o. 
 (agrolesnícke systémy) 
 
 
*Prepravu na farmu si zabezpečuje každý účastník vo vlastnej réžii 

 

Zmena programu vyhradená. 

 

 

Účastnícky poplatok* pre nečlenov ASYF a členov s nezaplateným členským na rok 2020: 20,- € 

Pre členov, ktorí uhradili členský príspevok v ASYF na rok 2020: Bez účastníckeho poplatku. 

*Účastnícky poplatok zahŕňa výdavky na prenájom priestorov vrátane techniky. Členom 
ASYF so zaplateným členský príspevkom na rok 2020 sú tieto výdavky hradené zo 
zdrojov ASYF-u. Regionálna anténa NSRV SR pre Trenčiansky kraj hradí účastníkom 
podujatia výdavky spojené so stravovaním. 

 

Vašu účasť prosím potvrďte vyplnením nasledovného formuláru 
https://forms.gle/pH6xFqU6xkPH4vjE7t alebo telefonicky +421 915 731 541 alebo emailom 

info@asyf.sk, najneskôr do 18. februára 2020. 

 

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

 

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

IBAN: SK7411110000001017783018 

BIC: UNICRSKBX 

Pri úhrade členského príspevku, uveďte do poznámky ČL2020 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://docs.google.com/forms/d/1zdnZpkOnRPp8z2iyC8SScg7Jxk2jqoMtZ0woVftAu6c/edit

