
 

 

Pozvánka na študijnú cestu pre poľnohospodárov                    

do Českej republiky 

Národná sieť rozvoja vidieka SR (NSRV SR) Vás pozýva na študijnú cestu, ktorá zahŕňa 

návštevu piatich poľnohospodárskych podnikov v Českej Republike. Študijná cesta je 

zameraná na inovácie v poľnohospodárstve.  

Ako prvé Vás privíta  ZD Haňovice, ktoré v rámci PRV 2014 - 2020 postavilo skleníky 

a ako jediné v ČR pestuje rajčiny. Na zavlažovanie využíva dažďovú vodu, ktorú zachytávajú 

do lagúny. Skleníky sú vykurované energiou vyrobenou z bioplynovej stanice.  

Druhá zástavka Vás zavedie na malú farmu Doubravský dvůr. Manželia Vosičkoví 

chovajú kravy a  v rámci PRV 2014 - 2020 vybudovali okrem iného aj minimliekareň. 

Produkcia tak získala pridanú hodnotu. Okrem odborného výkladu bude pripravená aj 

ochutnávka výrobkov.  

Tretia zástavka bude u  paní Vrškovej – biopestovateľky ovocia. Tá vo  svojich sadoch  

v rámci PRV 2014 - 2020 vybudovala skladové priestory, závlahy a momentálne dokončuje 

muštáreň.  

Spoločnosť Javorník CZ s.r.o., ktorú navštívite ako predposlednú, hospodári 

v ekologickom systéme a svoju produkciu aj spracováva. Z PRV vybudovali pekáreň, 

mliekareň a aj pálenicu. Na mieste bude pripravená aj ochutnávka výrobkov.  

Študijnú cestu uzavrie návšteva spoločnosti Zemaspol, s.r.o., ktorá sa zaoberá 

ekologickým pestovaním pšenice špaldy. V rámci PRV 2014 - 2020 spoločnosť  zrealizovala 

projekt: Inovácie a vývoj pestovateľskej technológie pšenice špaldy a viacdruhových zmesí 

v ekologickom poľnohospodárstve. Inováciou sejačky dosiahli zníženie nákladov na výsev 

o 800 KČ/ha a výsevok sa znížil v závislosti od pôdnych podmienok a počasia o 40-80kg/ha.  

 



 

Počet účastníkov je limitovaný. Zmena programu vyhradená. Časy v programe sú 

orientačné.  

Národná sieť rozvoja vidieka SR hradí účastníkom výdavky za ubytovanie*, raňajky, 

obed, večeru, dopravu a ochutnávky produktov a to z prostriedkov Európskeho 

poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, prostredníctvom Technickej pomoci 

Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 určenej na zabezpečenie aktivít akčného plánu 

a prevádzky siete. 

V prípade Vášho záujmu je potrebné registrovať sa najneskôr do 13. 05. 2019 e-

mailom na smehylova@arvi.sk.  Záväzne registrovaným účastníkom bude zaslaný 

potvrdzujúci email. Uprednostnení budú členovia NSRV SR.  

V prípade, že sa chcete stať členmi NSRV SR, môžete využiť pre registráciu 

elektronický formulár, ktorý nájdete na http://www.nsrv.sk/?pl=95.  

V prípade otázok prosím kontaktovať garanta študijnej cesty: Ing. Kristýnu Šmehýlovú 

na telefónnom čísle: +421 908 290 667. Národná sieť rozvoja vidieka SR si vyhradzuje právo 

z osobitných dôvodov zrušiť študijnú cestu. 

Odporúčame účastníkom, aby si zabezpečili cestovné poistenie počas študijnej cesty. 

*Ubytovanie je zabezpečené v 2 lôžkových izbách. 
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Program študijnej cesty pre poľnohospodárov do Českej 

republiky 

Streda  22. mája 2019 

6:45 Zraz účastníkov študijnej cesty na parkovisku Agroinštitút Nitra, Akademická 4, 949 

01 Nitra  

7:00  Odchod z Nitry do Haňovic  

10:45 Príchod na Zemědelské družstvo Haňovice - prehliadka farmy spojená s odborným 

výkladom v trvaní cca 2 hod 

12:45 Odchod zo ZD Haňovice 

13:00 Obed  

14:15 Odchod na farmu  Doubravský Dvůr  

14:30 Návšteva a prehliadka Doubravského Dvora spojená s odborným výkladom 

a ochutnávkou produktov. Návšteva trvá cca 2 hodiny.  

16:30 Odchod na miesto ubytovania  

18:00 Príchod na miesto ubytovania -- ubytovanie účastníkov 

19:00 Večera  

Štvrtok  23. mája 2019 

7:00 – 8:30 Raňajky  

8:45 Odchod z miesta ubytovania na farmu Zdounky – paní Vršková 

9:00 Návšteva a prehliadka Farmy Zdounky spojená s odborným výkladom a ochutnávkou 

produktov. Návšteva trvá cca 2 hodiny.  

11:00  Odchod z Farmy Zdounky do Uherského Brodu  

12:00  Obed  

13:00 Príchod do spoločnosti Zemaspol s.r.o 

14:30 Odchod  do firmy Javorník CZ ,s.r.o.   

15:30 Návšteva a prehliadka farmy Javorník CZ, s.r.o., spojená s odborným výkladom 

a ochutnávkou produktov. Návšteva trvá cca 2 hodiny.  

17:30 Odchod do Nitry 

19:30 Príchod na parkovisko Agroinštitút Nitra, Výstavná 4, 949 01 Nitra 



 

Prihláška 

na študijnú cestu pre poľnohospodárov do Českej 

republiky 

(Prihlášky posielať najneskôr do 13. mája 2019) 

 

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

Názov subjektu: ..................................................................................................... 

IČO/rodné číslo: .................................................................................................... 

Adresa: .................................................................................................................. 

Telefonický kontakt: ............................................................................................. 

E-mail: .................................................................................................................... 

Číslo cestovného dokladu (č. OP):  ....................................................................... 

 

Touto prihláškou sa záväzne prihlasujem na študijnú cestu pre 

poľnohospodárov do Českej republiky, v termíne 22. – 23.  mája 2019. 

 

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

                                                                             (podpis) 

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov podpisom prihlášky udeľujem súhlas Agentúre pre rozvoj vidieka, 
Akademická 4, 949 01 Nitra a Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava na spracovanie osobných údajov uvedených v prihláške na 
aktivitu za účelom registrácie účastníka aktivity a zabezpečenia služieb súvisiacich so 
študijnou cestou. Súčasne potvrdzujem, že uvedené údaje v rozsahu, v akom boli 
poskytnuté, sú pravdivé a správne. Taktiež potvrdzujem, že som bol informovaný/-á o práve 
tento súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. 


