
 
                                                                                     

   

 

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj    

Vás pozýva na  informačný seminár na tému 

 

"Rodinná ekofarma – ukážka dobrej praxe", 

 

ktorý sa bude konať v nedeľu, dňa 15.8.2021 na rodinnej ekofarme AFRA, 

 Odorica 4, Levoča (Odorica - Kde nás nájdete) 

 

Program 

 
9:00 – 9:15  Otvorenie seminára a predstavenie RA NSRV SR pre Prešovský kraj  

(Lucia Kolpaková, regionálna koordinátorka)  
  

9:15 – 10:15 Ekologická poľnohospodárska výroba v prechodnom období PRV SR 
2014 - 2020 
(Zuzana Homolová, Zväz Ekotrend Slovakia)  

 
10:15 – 11:15 Predaj z dvora – možnosti a príklady projektov PRV SR 2014 - 2020 
   (Zuzana Homolová, Zväz Ekotrend Slovakia)  
 
11:15 – 12:45 Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v rámci PRV SR 2014 – 2020 - 

Zadržiavanie vody na farme a obehové hospodárstvo 
(Andrej Homola, mladý farmár) 

 

12:15 – 13:15 občerstvenie 
 
 

12:15 – 15:15 Príklad dobrej praxe – exkurzia po farme AFRA Odorica 
(Andrej Homola, mladý farmár) 

 
 

 
Dôležité informácie a inštrukcie  
 
Svoju účasť prosím potvrďte najneskôr do 12.8.2021 do 16-tej hodiny a to kliknutím a vyplnením formulára na tomto LINKU. 
Vašu účasť spätne potvrdíme emailom. 

Účastníci seminára sa zaväzujú, že v priebehu seminára budú dodržiavať všetky protipandemické a platné nariadenia, a to 

v súlade s aktuálnym regionálnym Covid Automatom pre okres Levoča https://automat.gov.sk/levoca. Nosenie rúška alebo 

respirátora v interiéri je nielen povinnosťou všetkých účastníkov ale aj prejavom vzájomného rešpektu. 

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

antenapresov@mediinvest.sk. 

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. 

 

https://www.odorica.sk/kde-nas-najdete/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc_FI3C-5tg_BUG5IXJui0b9z61oog8mY0uVoae33FbEG7Nw/viewform
https://automat.gov.sk/levoca
mailto:antenapresov@mediinvest.sk

