
Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF

v spolupráci s Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR

pre Trenčiansky kraj

Vás pozýva na vzdelávacie stretnutie „Klub mladých farmárov“

Termín konania: 25. - 26. február 2022

Miesto konania: Kultúrny dom Čachtice (Malinovského 419, 916 21 Čachtice)

25. február 2022 (piatok)
8:30 – 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

Pripravované systémové a legislatívne zmeny MPRV SR v roku 2022
(finančné nástroje, poľovnícky zákon, zákon o poľnohospodárstve,
register užívacích vzťahov)
JUDr. Samuel Vlčan, minister poľnohospodárstva MPRV SR

10:20 – 11:15
Ako „úspešne“ získať pôdu od SPF
Mgr. Ján Marosz, generálny riaditeľ Slovenského pozemkového fondu

11:15 – 11:30 Občerstvenie

11:30 – 12:10

Pripravované systémové zmeny v PPA
(aktuálny stav vyhodnocovania projektov, pripravované výzvy v r. 2022)
Informácie o aktuálne vyhlásených výzvach – 4.1, 4.2
Predstavenie systému Josephine
Mgr. Jozef Kiss, MA. generálny riaditeľ Poľnohospodárskej platobnej agentúry

12:10 – 13:00
Ako si podať projekt z podopatrenia 4.1, 4.2?
Zástupca PPA alebo lektor zameraný na túto problematiku

13:00 – 14:00 Obed

14:00 – 14:50
Čo môžu farmári očakávať v novej SPP 2023-2027?
Prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD., Inštitút poľnohospodárskej politiky

14:50 – 15:35
Príklad správnej praxe - ako pestovať kvalitné zemiaky a ako sa dostať na
pulty obchodov
Ing. Juraj Mačaj - AGROMAČAJ, s. r. o.

15:35 – 16:05
Využívanie moderných digitálnych technológií v rastlinnej výrobe
Ing. Ivana Vidová, Agricon

16:05 – 16:20 Občerstvenie

16:20 – 16:50
Zasadnutie Predsedníctva Združenia mladých farmárov na Slovensku –
ASYF
- Prijímanie nových členov

16:50  -  18:00 Diskusia
18:00 Večera (pre ubytovaných)



26. február 2022 (sobota)

od 09:00 hod.        Návšteva farmy PD Krakovany - Ing. Róbert Dohál
regeneratívne poľnohospodárstvo
(Školská 401/8, 922 02 Krakovany)

*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 2022: 25 €

● pre členov, ktorí uhradili členský príspevok v ASYF na rok 2022: bez poplatku

*Účastnícky poplatok zahŕňa výdavky na prenájom priestorov vrátane techniky. Členom
ASYF so zaplateným členským príspevkom na rok 2022 sú tieto výdavky hradené zo
zdrojov ASYF-u. Regionálna anténa NSRV SR pre Trenčiansky kraj hradí účastníkom
podujatia výdavky spojené so stravovaním a občerstvením.

Vašu účasť prosím potvrďte najneskôr do 23. februára 2022 jednou z uvedených
možností:

● vyplnením formulára: https://forms.gle/sRFWx9ZVdQcfaWk78

● telefonicky: +421 915 731 541

● e-mailom: info@asyf.sk

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

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

IBAN: SK74 1111 0000 0010 1778 3018, BIC: UNICRSKBX

Pri úhrade členského príspevku, uveďte do poznámky: ČL2022 MENO A PRIEZVISKO
(resp. NÁZOV FIRMY)

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

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

Klub sa bude konať prezenčne (režim OP) aj online formou.

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s Vami.

https://forms.gle/sRFWx9ZVdQcfaWk78?fbclid=IwAR1Lmsz6ICr4QTsb8AWVr0ReN1fd5HatlNZT6b-14Unk9xQhyIlWiGWsdbo

