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Odborný seminár  

Manažment poľnohospodárskej pôdy 2019 
 

Regionálne poľnohospodárske a potravinárske komory Bratislava, Trnava, Senica, Trenčín, 

Nové Zámky, Levice, Galanta, Komárno, Košice, Veľký Krtíš a Spišská Nová Ves  Vás týmto 

pozývajú na Odborný seminár  

 

Manažment poľnohospodárskej pôdy 

 

Seminár je určený manažérom, pracovníkom pôdneho fondu  a agronómom poľnohospodárskych 

podnikov. 

 

Dátum a miesto konania:   18. a 19.11. 2019 

Hotel SITNO**** Vyhne 

 

 

Účastnícky poplatok za jedného účastníka  80 € + DPH pre členov RPPK  

100 € + DPH pre nečlenov RPPK. 

 

Účastnícky poplatok zahŕňa: 2 x obed, slávnostná večera a účasť na odbornom programe 

seminára s občerstvením 

 

Možnosti ubytovania za zľavnenú cenu pre účastníkov seminára: 

v 1-ložkovej izbe v cene 67,50 € / osoba  

v 2-lôžkovej izbe v cene 43,65 € / osoba 

 

Ceny za ubytovanie sú uvedené vrátane DPH. V cene ubytovania sú raňajky, vstup do 4 ELEMENTS 

AQUA & RELAX, parkovanie, internetové pripojenie. V cene ubytovania nie je zahrnutý miestny poplatok 

0,70 €/ osoba / noc. Poplatok za ubytovanie si platia účastníci na recepcii hotela!  

 

Pri individuálnej rezervácii izby za zľavnenú cenu uveďte v hoteli účasť na seminári RPPK, 

v opačnom prípade je cena za izbu vyššia! 
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Program: pondelok 18.11.2019 

 

10:00 - 12:30  Príchod, ubytovanie a prezentácia účastníkov 

12:00 – 13:00 Obed formou bufetových stolov 

13:00 – 13:05 Otvorenie seminára predstaviteľom RPPK 

13:05 – 14:00 Prednáška: Čo nové v pozemkových úpravách, legislatíva a prax. aktuálny 

stav legislatívy - Zákon 330/ 91 o pozemkových úpravách, novinky v koncepcii 

usporiadania pozemkového vlastníctva v zmysle aktualizovanej koncepcie 

Pozemkových úprav MPRV SR, informácie o správnom konaní pri jednoduchých 

pozemkových úpravách, Praktické ukážky z realizovaných projektov. Prednášajúci 

Ing. Jozef Kožár, Geokod, s.r.o. 

14:00 – 14:15 Prestávka spojená s občerstvením 

14:15 – 15:00 Prezentácia: Cloud computing v agro sektore - zmena myslenia v nasadení 

informačných technológií v poľnohospodárstve. Lektor RNDr. Eugen Tóth, 

Compservice spol. s r.o., Košice 

15:00 – 15:15 Prestávka spojená s občerstvením:  

15:15 – 16:15 Prezentácia  spojená s praktickou ukážkou: Užívateľské novinky 

programu AURUS Pozemky - zjednodušenie komunikácie so Slovenským 

pozemkovým fondom, nová funkcionalita evidencie náhradnej a zamenenej pôdy, 

práca s mapami, zvýšená rýchlosť a spoľahlivosť pri práci s mapami, aplikovanie 

obvyklého nájomného v praxi a mnohé ďalšie ... – Lektor Roman Kováč, Aurus 

s.r.o. 

16:30 – 24:00 Voľný program (návšteva do 4 ELEMENTS AQUA & RELAX... ) 

18:00 – 20:00 Večera formou bufetových stolov 

 

 

Program:  utorok  19.11.2019 

 

7:30 – 8:30  Raňajky formou bufetových stolov 

8:30 – 9:15 Prednáška: LPIS 2019/ 2020, problémy, zmeny, monitoring a vízie -

administrácia registra LPIS prešla výraznými organizačnými zmenami. Tie sú 

reakciou na čoraz častejšie a prísnejšie audity, ktoré vykonáva Európska komisia vo 

všetkých členských štátoch. Nie len kontrolné mechanizmy EÚ, ale aj ďalšie 
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problémy viedli k prísnejšiemu posudzovaniu spôsobilosti poľnohospodárskych 

plôch. To vyústilo do znižovania výmer o nespôsobilé plochy. Rezort 

pôdohospodárstva zároveň zintenzívňuje svoje snahy v oblasti monitoringu a 

zavádzania inovatívnych technologických riešení, od ktorých sa očakáva, zvýšenie 

celkovej spoľahlivosti a presnosti LPIS - najväčšieho registra v Slovenskej republike. 

Prednášajúci RNDr. Lukáš Karlík PhD, generálny riaditeľ Sekcie 

identifikácie a kontroly poľnohospodárskych pozemkov 

9:15 – 9:30 Prestávka spojená s občerstvením  

9:30 – 10:15  SHMU – zaujímavé produkty a údaje pre poľnohospodárov - Aké údaje sú 

voľne dostupné, ako ich správne využívať v agronomickej praxi, ponuka na 

spoluprácu. Príklad z praxe:  Zníženie nákladov na zavlažovanie vďaka prepojeniu 

s údajmi SHMU.  Prednáška SHMU Prednášajúci Dr. Vladimír Rak  

10:15 – 10:30 Prestávka spojená s občerstvením  

10:30 – 11:15 Prezentácia: Ako správne využívať GPS technológie z pohľadu agronóma 

a ekonóma, príklady z praxe ekonomika strojov, plodín a parciel – porovnanie 

údajov z účtovníctva s údajmi GPS, optimalizácia vozového parku, využitie 

pracovnej doby vodičov, kvalita a úplnosť vykonávania agronomických operácií, 

GPS údaje ako podklad na fakturáciu služieb  Lektor: Michal Hlavatý, GPS 

konzultant, VSU Truck 

11:15 – 11:45 Prezentácia  spojená s praktickou ukážkou: Užívateľské novinky 

programu AURUS Agro. Zvýšená rýchlosť a  spoľahlivosť a výkonnosť práce 

s mapami, zjednodušenie nahrávania evidencie v programe, vylepšená komunikácia 

s UKSUPom (elektronické zasielanie údajov) a s GSAA, online prístup na UKSUP 

register prípravkov, aktualizovaná legislatíva,  príručky  a metodické postupy.  

Lektor RNDr. Rudolf Levčík 

11:45 – 12:00 Diskusia a záver seminára 

12:00 – 13:00 Obed formou bufetových stolov 

 

Poslať prihlášky a uhradiť účastnícky poplatok Vás prosíme najneskôr do 14.11.2019.  

Platcovia DPH na účet organizačného partnera seminára AURUS s.r.o.  : 
IBAN SK91 0200 0000 0025 6137 5653  

Neplatcovia DPH na účet RPPK Bratislava: 
IBAN SK08 1111 0000 0066 0135 6018.  

Ako variabilný symbol uveďte vaše  IČO. 
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Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A (návratka) 
 

na seminár  Manažment poľnohospodárskej pôdy 2019, ktorý sa koná dňa 18. a 19.11. 2019 v 
hoteli SITNO vo Vyhniach 

Organizácia (SHR)............................................................................................................................ 

IČO:   ...................................................           DIČ: .......................................................................... 

Adresa: .......................................................................................................... PSČ: ......................... 

 

Účastnícky poplatok Cena za 1 os. Počet osôb Cena celkom 

Člen komory (strava, občerstvenie, odborný 

program) 
 

Neplatcovia DPH platia uvedenú cenu bez DPH 

80,- € + DPH 

 spolu 96,- € 

 

 

  

Nečlen komory (strava, občerstvenie, odborný 

program)  
 

Neplatcovia DPH platia uvedenú cenu bez DPH 

100,- € + DPH 

 spolu 120,- € 

  

Ubytovanie  v 2-lôžkovej izbe v cene 

43,65 € / osoba 

v 1-ložkovej izbe v cene 

67,5 € / osoba 

 Účastníci 
platia na 
mieste 

 

    Poznámka: Poplatok za ubytovanie platia účastníci na recepcii hotela !    vyznačte svoju voľbu 

 

 

Účastník – meno priezvisko  ............................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................. 

Telefón............................................................         e-mail: .............................................................. 

Účastnícky poplatok: pre členov RPPK    ....................€ 

pre nečlenov RPPK   ....................€ 

Platcovia DPH na účet organizačného partnera seminára AURUS s.r.o. : 

IBAN SK91 0200 0000 0025 6137 5653  

Neplatcovia DPH platia uvedenú cenu bez DPH na účet RPPK Bratislava: 

IBAN SK08 1111 0000 0066 0135 6018 

Ako variabilný symbol uveďte vaše  IČO. 

Návratku pošlite, prosím, e-mailom alebo faxom  (e-mail: rppkba@sppk.sk, fax: 02/554 22 108). 

Svojim podpisom potvrdzujem súhlas s podmienkami prihlásenia a účasti na seminári. 

 
V .................................... dňa ....................................................             

 
pečiatka a podpis     prihlasovateľa 


