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SLOVENSKÝ ZVÄZ 
OLEJNINÁROV 

 

Vás pozývajú na 

O D B O R N Ú   K O N F E R E N C I U 

„PÔDA A POZEMKOVÉ PRÁVO 

z pohľadu Slovenského 

pozemkového fondu“ 

26. september 2018 v Nitre 
Agroinštitút, š.p., Akademická 4, Kongresová sála 

Nájom pozemkov na poľnohospodárske účely a predaj pozemkov sú neustále 
predmetom rôznych sporov. Kľukaté sú aj paragrafy pozemkového práva 
v Slovenskej republike. Aké je postavenie a úloha Slovenského 
pozemkového fondu v tejto problematike a ako si môžu pomôcť samotní 
poľnohospodári? Hľadajme spoločne odpovede! 

Odborná konferencia je určená predovšetkým členom ZPO, ZPSK a SZO, ale aj ďalším 
záujemcom. Nečlenské subjekty budú spoplatnené, členské subjekty majú účasť zdarma. 
Na konferencii vystúpia zástupcovia SPF, MPRV SR a menovaných zväzov. Súčasťou 
programu je aj diskusia odborníkov na pôdu a pozemkové právo s účastníkmi. Účastníkom 
poskytneme zborník, občerstvenie a na záver teplý obed. Program a propozície v ďalšom. 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami!



PROGRAM 

8:30 - 9:00 Prezentácia účastníkov 

9:00 - 9:10 Otvorenie a privítanie účastníkov 

9:10 - 9:20 Poľnohospodárska prax obilninárov 

Ing. Jozef Urminský, predseda ZPO 

9:20 - 9:30 Vývoj na trhu s olejninami a očakávania v roku 2018 

Ing. Jozef Rebro, predseda SZO 

9:30 - 9:40 Aktuálne problémy pestovateľov kukurice 

Ing. Ladislav Moravčík, predseda ZPSK 

9:45 - 10:00 Príhovor generálnej riaditeľky Slovenského 
pozemkového fondu (SPF), Ing. Adriana Šklíbová 

10:00 - 10:30 Postavenie, organizácia a činnosť SPF 

Mgr. Oľga Bosáková, vedúca oddelenia metodiky, 
Právny odbor SPF 

10:30 - 11:00 Nájom pozemkov na poľnohospodárske účely 

Ing. Alena Suchá, vedúca oddelenia nájmu, Odbor 
prevodu a nájmu SPF; Ing. Ľudmila Hrabovská, 
riaditeľka Regionálneho odboru SPF Považská Bystrica 

11:00 - 11:30 Prestávka na kávu a občerstvenie 

11:30 - 12:00 Predaj pozemkov 

JUDr. Ivan Paško, vedúci oddelenia prevodu, Odbor 
prevodu a nájmu SPF 

12:00 - 12:30 Pozemkové právo v SR 

JUDr. Jaroslav Puškáč, generálny riaditeľ Sekcie 
legislatívy MPRV SR 

12:30 - 13:30 Diskusia 

 Vyhodnotenie diskusie a závery 

Ing. Jozef Urminský, predseda ZPO 

13:30 - 14:30 Obed: polievka, mäso s prílohou, šalát 
reštaurácia Agroinštitútu - na prízemí vľavo. 

 

Zmena programu vyhradená!  

 



PROPOZÍCIE: 

 Miesto konania konferencie: Agroinštitút š.p., Nitra, Akademická 4, 
 Kongresová sála, 1.poschodie 

 Čas konania konferencie: 26.september 2018 (streda), 9.00 – 13.30. 

 Parkovanie: zdarma na mieste, alebo pred Agrokomplexom. 

 Občerstvenie: káva, čaj, minerálka; oškvarkové pagáče, orechovo-
višňová štrúdľa – pred kongresovou sálou, počas konania konferencie 

 Obed: polievka, mäso s prílohou, šalát (po skončení, cca 13.30 v 
jedálni na prízemí). Lístok na obed si, prosím, preberte pri prezentácii! 

 Zborník – pracovný poznámkový zošit – dostupné pri prezentácii 

 Účastnícky poplatok: 
o členovia ZPO, ZPSK a SZO – účasť je zdarma! 

Upozornenie: za jeden členský podnik akceptujeme max. dvoch 
neplatiacich účastníkov! Každý ďalší účastník bude spoplatnený. 

o nečlenovia: 20,- €/osoba; poplatok zahŕňa organizačno-technické 
zabezpečenie, občerstvenie, obed a zborník. 

Platiť vopred môžete na účet: SK63 1111 0000 0066 2415 4005, VS: 
IČO podniku (v prípade nejasností budeme žiadať dôkaz o úhrade, 
napr. výpis), alebo v hotovosti pri prezentácii. Poskytneme príjmový 
pokladničný doklad a dodatočne vystavíme faktúru ZPO (nie sme 
platcami DPH!). V prípade neúčasti sa poplatok nevracia! 

 Prihláška: ak máte záujem, záväzne sa môžete na konferenciu 
prihlásiť zaslaním vyplnenej návratky na jednu z e-mailových adries: 
zdruzeniepo@gmail.com alebo danaborbelyova@gmail.com alebo 
szo@szo.sk . Návratku nájdete v ďalšom súbore, resp. na internetovej 
stránke www.obilninari.sk (na úvodnej stránke). 

Prihlášky, prosím, posielajte čo najskôr. Účasť je limitovaná na 200 
osôb. V prípade záujmu vyššieho nad tento počet, si organizátori 
vyhradzujú právo neakceptovať Vašu prihlášku, o čom dostanete 
informáciu a prípadný uhradený poplatok Vám bude vrátený. Posledný 
termín pre akceptovanie prihlášky je 21.9.2018! 

 Organizátori – kontakty: 

Združenie pestovateľov obilnín: Ing. Vladimíra Debnárová - 0903/74 44 33, 

Zväz pestovateľov a spracovateľov kukurice: Ing. Dana Borbélyová - 
0917/73 33 46, 

Slovenský zväz olejninárov: Simona Dubovská - 0908/76 88 96. 

V prípade otázok, prosím, neváhajte obrátiť sa na organizátorov. 

 

Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť! 
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