Vážený pestovateľ, záujemca ...
Toto cestou si Vás dovoľujem pozvať na

CELOSLOVENSKÚ KONFERENCIU
PESTOVATEĽOV, SPRACOVATEĽOV A DISTRIBÚTOROV SLOVENSKÉHO CESNAKU

27. februára v Dubovciach (pri SKALICI), v priestoroch KD
na tému

„BUDÚCNOSŤ PESTOVANIA CESNAKU NA SLOVENSKU V SYSTÉME TRVALO
UDRŽATEĽNEHO POĽNOHOSPODÁRSTVA“
Konferencia je určená pre pestovateľov cesnaku, farmárov, záujemcov o pestovanie
cesnaku, občianske združenia, záujemcov o podnikanie v poľnohospodárstve ako aj obchodníkov
, distribútorov chémie, techniky a technológii potrebných pri pestovaní , zbere a spracovaní cesnaku.
Hlavným cieľom konferencie je podporiť pestovanie cesnaku, predstaviť technológiu pestovania
cesnaku, vytvoriť informačné kanály pre pestovateľov a záujemcov o pestovanie, aktívne podporiť vznik
nových fariem ako aj ponúknuť pestovateľom model spoločného odbytu cesnaku Podrobný program,
prednášajúci z univerzít a inštitúcii ktorých činnosť sa dotýka každého pestovateľa je zárukou odbornej
a kvalitnej konferencie.
Problematika konferencie bude zameraná predovšetkým na :
•

Aktívna podpora využívania nových technológii a technologických postupov do výroby , efektívne
využívanie potenciálu fariem s cieľom zvyšovania podielu domácich potravín na trhu, podpora
generačnej obnovy v poľnohospodárstve (podpora mladých poľnohospodárov).

•

Vytvorenie efektívneho systému odbytu pre producentov cesnaku na slovenské a zahraničné trhy
zapojenie a integráciu prvovýrobcov do potravinového reťazca, tvorbu krátkych dodávateľských
reťazcov

•

Podpora odborného vzdelávanie v oblastiach udržateľné obhospodarovanie pôdy, používanie nových
technológií a prispôsobovanie sa zmene klímy, organicke sposoby pestovania, marketing malých
podnikov a súčasná legislatíva

Z konferencie bude aj následne spracované výstupy, zborník a odporúčania spolu s prílohami
na CD.
Pozvánky, program a podrobne informácie o účasti na konferencii nájdete v prílohách
S prianím príjemného dňa

Ing. Július Kráľ
Prezident OZ SLOVENSKY CESNAK
ozcesnak@gmail.com

Program celoslovenskej konferencie
Budúcnosť pestovania cesnaku na Slovensku v systéme
trvalo udržateľného
udržateľného poľnohospodárstva
poľnohospodárstva
27. február 2015, DUBOVCE

08:30 – 09:00

Registrácia účastníkov

09:00 – 09:15

Otvorenie a predstavenie účastníkov a programu konferencie
Ing. Július Kráľ prezident OZ Slovenský cesnak , Mgr. Dana Mikulová starostka obce

09:15 – 09:30

Príhovor
Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. Rektor Slovenskej poľnohospodárskej Univerzity

09:30 – 10:00

Šľachtenie, odrodová skladba, skúsenosti s pestovaním cesnaku
Ing. Ján Kozák , šľachtiteľ, pestovateľ, Pobežovice CZ

10:00 – 10:20

Škodcovia cesnaku a zmena klímy
Ing. Jan Tancik PhD. Katedra ochrany rastlín Slovenska poľnohospodárska univerzita Nitra

10:20 – 10:40

Podporná a dotačná politika pre farmárov na Slovensku.
Martin Barbarič, Ing. generálny riaditeľ sekcie Rozvoja vidieka a priamych platieb.

10:40 – 11:00

Prestávka - coffee

11:00 – 11:30

Legislatívne požiadavky na kvalitu a bezpečnosť cesnaku v podmienkach Slovenska. Ing. Juraj
Vranka , prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. Slovenska veterinárna a potravinová sprava SR
Pestovanie cesnaku a ostanej cibuľovej zeleniny v Slovenskej republike.
Prof. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD. Katedra zeleninárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita

11.30 – 11.50
11:50 – 12:30

Certifikácia produkcie slovenského cesnaku, efektívny nástroj na podporu odbytu
Ing. Július Kráľ, prezident Občianského združenia Slovenský cesnak

12:30 – 14:00
14:00 – 14:20

Obed
Skúsenosti s pestovaním cesnaku po Karpatmi
Ing. Tomáš Baran, pestovateľ

14:20 – 14:40

Malí farmári sa začínajú spájať a vidiek sa organizuje.
Mgr. Janka Leitnerová, Vidiecka platforma.

14:40 – 15:00

Ako môžu pomôcť moderné súčasné tovarové výmeny pestovateľom
Eva Pospíšilová, VOICE, Trenčín

15:00 – 15:30
15:30 – 16:30

Diskusia
PRACOVNY WORKSHOP
-

Stanovenie metodiky výpočtu výrobných nákladov, stanovenie veľkoobchodných cien
Prezentácia modelu spoločného odbytu, pravidla, diskusia k modelu, úpravy vzťahov
Efektívne využívanie súčasného stavu mechanizácie u pestovateľov

16:30 – 16:45

Prezentácie konkrétnych dosiahnutých výsledkov, diskusia

17:00 -17:10

Záver oficiálneho programu

18,00..........

Pre tých, ktorí sa prihlásili v prihláške posedenie vo vinárstve MASARYK v Skalici

Mediálny partner : "JankoHrasko.sk
"JankoHrasko.sk - brána do sveta slovenského folklóru" www.jankohrasko.sk

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na celoslovenskú konferenciu

Budúcnosť pestovania cesnaku na Slovensku v systéme trvalo
udržateľného poľnohospodárstva
Termín konania : 27.2.2015
Miesto konania : DUBOVCE, začiatok o 9,00 hod
Týmto sa záväzne prihlasujem na konferenciu organizovanú OZ SLOVENSKY CESNAK
Priezvisko a meno, titul :
Funkcia :

Počet účastníkov :

Inštitúcia/firma :
Adresa : Ulica a číslo :
PSC a obec :
Kontaktné údaje :

Požiadavka na ubytovanie :

tel.:
email.:
(noc pred) zo dna 26.2.2015 na 27.2.2015 :

áno / nie

osôb

(noc po) zo dna 27.2.2015 na 28.2.2015 :

áno / nie

osôb

cena za ubytovanie nie je súčasťou vložného. Ubytovanie Vám vieme zabezpečiť jednu noc pred
a jednu po konferencii. Bližšie informácie p. Kušnír 0908 / 225 695
Konferenčný poplatok - 40,- €/osoba (zahŕňa obed, CD s príspevkami, občerstvenie, materiály )
Zľava pre členov Občianskeho združenia Slovenský cesnak - (40%).. 24€

• Poplatok- vložné je potrebné uhradiť vopred na účet najneskoršie do
20.2.2015: Číslo účtu 261 529 2176 / 1100 TATRABANKA
• Ako variabilný symbol uveďte vaše IČO (ktoré, uvádzate na prihláške), resp.
do poznámok uveďte meno uvedené na prihláške ak nejde o podnikateľský
subjekt
• Termín uzávierky prihlášok: 20. február 2015
Podrobnejšie info. na tel.: 0905 440804., Ing. Kráľ

-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Váš podpis

KONFERENCIA + VEČERNY PROGRAM PRE ZÁUJEMCOV
Degustácia, diskusia, ochutnávka vína a posedenie v pivnici vinárstva MASARYK SKALICA
- celková cena na osobu vrátane vložného na konferenciu , večernej ochutnávky vín, večere,
ubytovania (1noc z piatka na sobotu)..110€/osoba. O vinárstve na http://www.vino-masaryk.sk/
(v prípade záujmu namiesto 40€ za konferenciu uhraďte spolu 110€/osoba )

Kompletne vyplnenú, podpísanú a oskenovanú záväznú prihlášku zašlite elektronickou poštou
na email.: ozcesnak@gmail.com (príp.poštou) : OZ Slovenský cesnak, Dolné Srnie 119, 91641

najneskôr do 20. februára 2015

