
 
                                                                                     

   

 

 

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj    

Vás pozýva na  informačný seminár na tému 

 

„Vybrané aspekty agroenvironmentálnych opatrení v rámci Programu 

rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 “ 

 

ktorý sa bude konať v utorok dňa 30.6.2020 v  

Stodole Zlatník v obci Zlatník, okres Vranov nad Topľou 

 

 

Program:  

9:00 – 9:15 Otvorenie seminára a predstavenie RA NSRV SR pre Prešovský kraj – 
ciele, poslanie a plánované aktivity na rok 2020  
  (Lucia Kolpaková, regionálna koordinátorka) 

 
  9:15 – 10:45 Zadržiavanie vody a zelená infraštruktúra v agrárnej krajine 

a vidieckych oblastiach 
             (Ing. Michal Kravčík,CSc.) 

 

10:45 – 11:00  Prestávka na občerstvenie 
 

11:00 – 12:30 Zlepšenie odolnosti a environmentálnej hodnoty ekosystémov a jej 
dopad na kvalitu života človeka a životné prostredie 
(Dr. Ing. Michal Gažovič) 

 
12:30 – 13:00 Prestávka na obed 
 
13:00 – 14:30 Opatrenia PRV SR 2014 – 2020 súvisiace so zadržiavaním vody 

v lesnom prostredí 
 (Ing. Pavol Šúty) 

 
14:30 – 15:00  Záverečné zhrnutie a ukončenie seminára 
    

 

Svoju účasť prosím potvrďte najneskôr do 26.6.2020 do 12-tej hodiny na nasledujúcom linku 

https://www.survio.com/survey/d/N3C0L3U6K8U1V9X6S. 

V prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť telefonicky  na +421 948 635 525 alebo emailom na 

antenapresov@mediinvest.sk. Počet účastníkov je obmedzený na počet maximálne 50 osôb. 
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DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! 

Z dôvody ochrany zdravia účastníkov vzdelávacieho seminára organizovaného Regionálnou anténou 

NSRV SR pre Prešovský kraj je povinnosťou všetkých účastníkov dodržať nosenie rúška, ktoré bude 

správne zakrývať ústa a nos počas celej doby trvania aktivity, okrem prestávok na občerstvenie.  

 

Účastníci podpisom prezenčnej listiny potvrdia súhlas s preventívnymi opatreniami, ktoré sa zaväzujú 

dodržiavať počas doby trvania aktivity. Rovnako sa účastníci zaväzujú dodržiavať pokyny personálu 

zariadenia Stodola – Zlatník a zamestnancov Regionálnej antény NSRV SR pre Prešovský kraj.  

Za prípadne porušenie preventívnych opatrení počas aktivity sú zodpovední individuálne účastníci 

seminára. 

 

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prihlásením sa na aktivitu 

udeľujem súhlas MEDIINVEST Consulting, s.r.o.,Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj, Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš a 

Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava na spracovanie osobných údajov uvedených 

v dotazníku za účelom registrácie a evidencie účastníka aktivity. 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. 

 


