
  
 

Pozvánka na seminár pre chovateľov mäsového dobytka 

 

Pri príležitosti Výročnej členskej schôdze organizuje ZCHMD seminár pre 

chovateľov, ktorý sa bude konať v predvečer VČS, t.j 18.04.2018 od 13:00 - Hotel Avena 

 Liptovský Ján (Jánska Dolina). 

 

Program: 

12:00  Prezentácia účastníkov 

13:00  Otvorenie, privítanie Vladislav Paľurik – predseda ZCHMD 

13:10  Ing., Mgr. Jozef Kotuľák – MPaRV SR, riaditeľ Odboru technickej pomoci programov 

EÚ a štátnych podpôr  – Možnosti štátnej podpory prostredníctvom MPaRV SR 

14:00  Ing. Juraj Kožuch, PhD. – generálny riaditeľ PPA – Podpory administrované PPA za 

rok 2017 a v roku 2018 

15:00  Prestávka a občerstvenie 

15:30  Dr. Ing. Pavel Polách – SANO – Systémy chovu dobytka bez trhovej produkcie mlieka 

v podhorských a horských oblastiach.  

17:00 Tom Darling – Agrimin Limited, Veľká Británia – Význam mikroprvkov v 

produkčnom systéme stád bez trhovej produkcie mlieka 

 prekladá: Ing. Michal Alexik – SK FARM Partners s.r.o. 

19:00  Spoločenský večer 

 

Účasť na seminári je možná aj pre nečlenov ZCHMD, vstupné je 10,00 EUR. 

 

Členovia ZCHMD vstup voľný. 

 

 

 

          

Ivanka pri Nitre,  dňa 19.3.2018      

 

     Vladislav Paľurik 

              predseda ZCHMD 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zväz chovateľov mäsového dobytka 

na Slovensku - družstvo 



 

Návratka - SEMINÁR 
 

Záväzne sa prihlasujem na:  

 

Seminár pre chovateľov mäsového dobytka 

 

Kde:    Hotel  AVENA  Liptovský Ján (Jánska Dolina). 

 

Kedy:     18. apríla  2018 o 13,00 hod. 

 

Meno účastníka:  ........................................................................... 

 

Názov organizácie:  ........................................................................... 

 

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

 

Telefón:   .......................................................................... 
 

 

Pre zabezpečenie občerstvenia prosíme o potvrdenie Vašej účasti 

do 06.04.2018 písomne (návratka) na e-mail:  

zchmd.zchmd@gmail.com 

 
 

 

Návratka - UBYTOVANIE 
 

 

UBYTOVANIE: 
 

Je možné rezervovať si ubytovanie v dvojlôžkových izbách:  

- 25 EUR za lôžko pri obsadenosti izby dvoma osobami, alebo  

- 40 EUR pri obsadenosti dvojlôžkovej izby jednou  osobou.  

Ubytovanie si platí každý účastník sám. 

 
Prosím o záväznú rezerváciu ubytovania na noc: 

 

Firma: ...................................................................................................... 

Meno a priezvisko: .................................................................................. 

Spolubývajúci : .......... ........................................................................... 

 

V prípade záujmu o ubytovanie Vás prosíme o nahlásenie do 

06.04.2018 na e-mail:      zchmd.zchmd@gmail.com .  
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