
 
                                                                                     

 
 

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj 

Vás pozýva na informačný seminár 

„Deň na konopnom poli“ 

08.09.2022, začiatok 8:45 hod.  

HEMPBONA, Pčoliné 

Program 
08:45 – 9:00  Otvorenie seminára a predstavenie RA NSRV SR pre Prešovský kraj, predstavenie  
  aktuálnych výziev Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 

(JUDr. Mária Tomková Ňakatová, koordinátorka Regionálnej antény NSRV pre Prešovský kraj,  
Ing. Dana Jenčová, MBA, štatutár MEDIINVEST Consulting, s.r.o., RA NSRV SR pre Prešovský 
kraj)  

 
9:00 – 11:00 Podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov : Špeciálna 

rastlinná výroba. Príklad dobrej praxe: pestovanie konopy siatej, agrotechnika pestovania, 
legislatíva pestovania konopy siatej, choroby – škodcovia konopy siatej, environmentálna 
stránka pestovania konopy, vývoj pestovania na SR, základné spôsoby žatvy konopy – Ukážka 
zberu na poli pomocou špeciálneho adaptéra určeného na konope  
(Peter Vodal) 

 
11:00 - 11:15 Prestávka: Ochutnávka konopných Bio produktov 
 
11:15 – 12:15 Podopatrenie 4.2 investície do hmotného majetku, ktoré sa týkajú spracovania, 

skladovania, uvádzania na trh a/alebo vývoja poľnohospodárskych a potravinárskych 
výrobkov. Príklad dobrej praxe: technológia pestovania konopy pre priemyselné bioprodukty 
a biomasu, uvádzanie na trh, potravinárske a nepotravinárske využitie konopy siatej, 
skladovanie (Peter Vodal) 

    
12:15 – 13:00   Prestávka: Obed 
 
13:00 – 14:00 Podopatrenie 4.2 investície do hmotného majetku, ktoré sa týkajú spracovania, 

skladovania, uvádzania na trh a/alebo vývoja poľnohospodárskych a potravinárskych 

výrobkov. Príklad dobrej praxe: spracovanie konopy siatej, využitie konopy v udržateľnom 

stavebníctve 

                               (Peter Vodal) 

14.00 -14:30 Diskusia 

 

      
Svoju účasť prosím potvrďte najneskôr do 05.09.2022 do 12:00 hodiny kliknutím na tento LINK. 
 

Informačný seminár sa bude konať v režime Základ. Účastníci a účastníčky seminára sú povinní dodržiavať aktuálne platné 
nariadenia ÚVZ. 

V prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť telefonicky na +421 947 940 404 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://forms.gle/tLo4fjhFBNQxbFQy7
mailto:antenapresov@mediinvest.sk

